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PENGEMBANGAN RPP KURIKULUM 2013 

 TERINTEGRASI TV-E PARENTING AUTISME 

(Rr. Martiningsih) 

 
 

Abstrak 

 

Bahan penyerta adalah bahan yang dirancang sebagai pendukung pemanfaatan 

program televisi/video tutorial yang berguna untuk membantu kegiatan parenting autis 

dengan metode Applied Behavioral Analysis (ABA) tingkat menengah (intermediate). 

Dengan dukungan bahan penyerta ini maka diharapkan akan dapat meningkatkan efektivitas 

pemanfaatan program televisi/video tutorial parenting autis. Pengembangan bahan penyerta 

ini dinilai penting karena bertujuan untuk membantu kegiatan parenting autis di mana anak 

autis juga memiliki hak untuk mengenyam pendididikan sebagai bagian dari perkembangan 

diri mereka. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan, yaitu mengembangkan 

bahan penyerta program televisi/video tutorial parenting autis berdasarkan model Dick dan 

Carey. Bahan penyerta secara umum dinilai bermanfaat untuk membantu orangtua, terapis, 

atau guru bagi anak autis, mengingat kekhususan anak autis, bukan pada faktor 

akademiknya melainkan pada faktor komunikasi dan sosial anak. Berdasarkan hasil uji 

coba, ahli materi, ahli media, dan sasaran (guru, terapis, orangtua anak autis) menyatakan 

secara umum bahan bahwa bahan penyerta program televisi/video tutorial parenting autisme 

dengan metode ABA tingkat menengah (intermediate) yang sedang dikembangkan layak 

disebarluaskan. 

 

Kata kunci: bahan penyerta, video tutorial, parenting, autisme 
 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pengembangan perangkat 

pembelajaran adalah serangkaian proses 

atau kegiatan yang dilakukan untuk 

menghasilkan suatu perangkat 

pembelajaran berdasarkan teori 

pengembangan yang telah ada. Menurut 

Kemp (dalam, Trianto, 2007: 53) 

Pengembangan perangkat merupakan 

suatu lingkaran yang kontinum. Tiap-tiap 

langkah pengembangan berhubungan 

langsung dengan aktivitas revisi. Namun 

karena kurikulum yang berlaku secara 

nasional di Indonesia dan berorientasi 

pada tujuan, maka seyogyanya proses 

pengembangan itu dimulai dari tujuan. 

Pengembangan RPP Kurikulum 2013 

terintegrasi TVE ini dilakukan karena 

pengembangan program siaran televisi 

untuk kepentingan pendidikan dan 

pembelajaran telah dilakukan, baik oleh 

stasiun televisi pemerintah maupun 

swasta. Penyelenggaraan siaran televisi 

untuk untuk kepentingan pendidikan dan 

pembelajaran antara lain ditayangkan 

dalam bentuk sinetron seperti film serial 

Aku Cinta Indonesia atau ACI (diproduksi 

Pustekkom dan ditayangkan oleh stasiun 

TVRI), “Si Unyil”, Siaran Televisi 

Pendidikan Sekolah (STVPS) (diproduksi 

Pustekkom dan ditayangkan oleh stasiun 

PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia), 

“National Geographic”, “Sesame 

Street”, “Square One” atau yang dikemas 

dalam bentuk kuis “Cerdas Cermat” 

(Siahaan, 2006). Melalui tayangan siaran 

televisi seperti tersebut, masyarakat pada 

umumnya memperoleh manfaat yaitu 

semakin bertambah luasnya khasanah 

pengetahuan atau wawasan masyarakat; 

sedangkan peserta didik pada khususnya 

memperoleh tambahan pengetahuan di 
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luar yang diperoleh dari guru mereka. 

Mengingat besarnya potensi siaran televisi 

yang dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan pembelajaran, maka 

pengembangan RPP kurikulum 2013 ini 

mengintegrasikan TVE sebagai salah satu 

sumber belajar dan memanfaatkannya 

dalam kegiatan belajar-mengajar. 

Pemanfaatan siaran televisi/video 

pembelajaran telah banyak ditulis; 

demikian juga mengenai manfaatnya 

dalam pembelajaran.  Beberapa di 

antaranya adalah (1) Wilbur Schramm 

yang melaporkan beberapa hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh para 

ahli tentang pmanfaatan siaran televisi 

sebagai media pembelajaran, (2) 

Sudarsono Sudirdjo yang melaksanakan 

survei dengan menggunakan teknik 

Delphi kepada sejumlah pakar dalam 

bidang pndidikan, psikologi, komunikasi 

dan agama. Survei dilaksanakan dengan 

meminta pendapat para pakar tersebut 

tentang tayangan program televisi 

pembelajaran; dan (3) Waldopo, dkk., 

mengujicobakan  program pendidikan 

budi pekerti yang akan ditayangkan untuk 

anak-anak usia Sekolah Dasar melalui 

Serial Sinetron “Tara Anak Tengger” 

(Siahaan, 2006). 

Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Pusat 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pendidikan (Pustekkom) telah memulai 

siaran Televisi Edukasi (TVE) pada tahun 

2003. Pada awalnya, siaran TVE 

berlangsung selama 4 jam sehari dan 

kemudian diperpanjang dan akhirnya 

menjadi 24 jam setiap harinya sejak bulan 

Juli 2007. Materi siaran TVE sepenuhnya 

dirancang, diproduksi, dan kemudian 

disalurkan ke satelit Telkom-1 (uplinked) 

oleh Pustekkom. Dalam kaitan ini, 

Pustekkom berfungsi sebagai penyedia 

konten (content provider). Masyarakat 

pada umumnya dan masyarakat 

kependidikan khususnya, hanya 

dimungkinkan untuk memanfaatkan 

siaran TVE dengan menggunakan antenna 

parabola (Siahaan, 2006). Mengingat 

terbatasnya jumlah anggota masyarakat 

yang memiliki antena parabola, maka 

Pustekkom menjalin kerjasama dengan 

stasiun Televisi Republik Indonesia 

(TVRI) dan berbagai stasiun televisi lokal 

untuk menerus-siarkan (relay) materi 

siaran TVE. Untuk memasyarakatkan 

siaran TVE, berbagai upaya telah dan 

terus dilakukan, baik melalui media cetak 

maupun elektronik. Namun demikian 

masih banyak guru yang belum 

mengetahui keberadaan siaran TVE, 

kegunaan atau pemanfaatan peralatan 

televisi yang diterima sekolah mereka, 

dan cara-cara pemanfaatan siaran TVE 

(Siahaan, 2006). 

Siaran Televisi Edukasi sangat 

bermanfaat dalam pembelajaran. 

Pemanfaatan siaran televisi edukasi 

sebagai sumber belajar menyebabkan 

siswa termotivasi untuk berpikir logis dan 

sistematik sehingga memiliki pola pikir 

yang nyata dan semakin mudah 

memahami hubungan materi pelajaran 

dengan alam sekitar serta kegunaaan 

belajar dalam kehidupan sehari–hari 

(Martiningsih, 2007). Harapannya tentu 

saja siaran televisi juga bermanfaat bagi 

anak autis. Belum banyaknya siaran 

TV/video yang menggarap tentang 

pembelajaran bagi anak-anak auitis adalah  

masalah yang dinilai penting untuk 

dibahas, tidak terkecuali oleh Balai 

Pengembangan Media Televisi 

Pendidikan (BPMTP), Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan 

BPMTP sesuai Peraturan Mendikbud 

mengembangkan model dan format media 

televisi/video pembelajaran/pendidikan 

untuk semua jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan. Pada tahun 2013 ini, BPMTP-

Pustekkom Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan mengembangkan prototipa 

model dan format media televisi/video 

untuk parenting autisme. 

BPMTP-Pustekkom Kemdikbud 

berinisiatif mengembangakan prototipa 

model dan format media televisi/video  
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pembelajaran untuk parenting autisme 

karena mengganggap bahwa anak  autis 

juga memiliki hak untuk mengenyam 

pendididikan sebagai bagian dari 

perkembangan diri mereka. Dewasa ini, 

sistem pendidikan Indonesia sedang 

beralih  menuju pengintegrasian 

pendidikan yang inklusif. Di sekolah 

bersistem inklusif, anak dengan berbagai 

macam kekhususan, termasuk autisme, 

dapat menikmati pendidikan yang 

terintegrasi.  

Pendidikan untuk anak autis harus 

berlangsung secara komprehensif, yakni, 

pendidikan secara menyeluruh, mulai dari 

aspek akademik hingga sosial anak. Pola 

pendidikan seperti ini sangat penting 

untuk anak autis, mengingat kekhususan 

anak autis bukan pada akademiknya 

melainkan pada faktor komunikasi dan 

sosial anak. Oleh karena kekhususan anak 

autis tersebut, maka selain peran sekolah, 

peran orangtua juga sangat diharapkan. 

Perlu adanya kerjasama berbagai pihak 

dalam lingkup pendidikan anak, seperti 

sekolah, keluarga, dan masyarakat 

lingkungan anak autis. 

Peran keluarga, khususnya orang tua 

sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan 

kemampuan anak. Pendidikan untuk anak 

autis sebaiknya tidak hanya dilimpahkan 

kepada pihak sekolah saja tetapi 

kerjasama antara orang tua dan sekolah 

sangat dibutuhkan untuk membantu 

perkembangan anak. Kerjasama dan 

sinergitas antara sekolah, keluarga, dan 

masyarakat dapat dilaksanakan dalam 

berbagai macam atau bentuk, dan  salah 

satu di antaranya adalah dengan 

memberikan pola pendidikan yang 

konsisten kepada anak antara di sekolah 

dan di rumah. Untuk membantu orangtua 

membimbing anak-anak autis di rumah, 

maka pengembangan program siaran 

televisi/video pembelajaran tutorial bagi 

anak-anak autis dinilai akan sangat 

membantu memudahkan pembimbingan 

orang tua.  

Penilaian tersebut di atas didasarkan 

atas pertimbangan bahwa sebagian besar 

anak  autis  memiliki pola hidup yang 

teratur dan kaku sehingga orang tua harus 

bisa menyesuaikan pola hidup sehari-hari 

anak di rumah berdasarkan berbagai 

saran, baik yang diberikan oleh psikolog 

maupun oleh guru di sekolah. Misalnya, 

dengan mengulang apa yang diajarkan 

guru di sekolah, baik untuk hal-hal yang 

bersifat akademik maupun yang bersifat 

pengembangan diri anak. Dengan adanya 

bahan penyerta untuk program 

televisi/video tutorial parenting autis 

dengan metode ABA tingkat menengah 

(intermediate) ini, maka diharapkan 

pendidikan untuk anak autis dapat 

berlangsung secara komprehensif, bahan 

penyerta program televisi/video tutorial 

parenting autis ini dinilai bermanfaat 

untuk membantu orangtua, terapis, atau 

guru anak autis, mengingat kekhususan 

anak autis bukan pada akademiknya 

melainkan pada faktor komunikasi dan 

sosial anak (Nafi, 2012:3).  

Pengembangan bahan penyerta ini 

bertujuan untuk membantu kegiatan 

parenting autis dengan metode ABA 

tingkat menengah (intermediate) karena  

dewasa ini, sistem pendidikan Indonesia 

sedang beralih menuju pengintegrasian 

pendidikan yang inklusi. Di sekolah 

bersistem inklusif, anak dengan berbagai 

macam kekhususan, termasuk autisme, 

bisa menikmati pendidikan yang 

terintegrasi.  Oleh karena itu, rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah perlu 

adanya bahan penyerta program 

televisi/video pembelajaran tutorial 

parenting autis dengan metode ABA 

tingkat intermediate yang dapat 

membantu orangtua di rumah melakukan 

pembimbingan anak autis.  

 

B.  KAJIAN LITERATUR 

1. Pengembangan dan Penayangan 

Siaran Televisi 

Pendidikan/Pembelajaran 
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a. Perkembangan Tahap Awal 

Siaran Televisi 

Pendidikan/Pembelajaran (STVP) dirintis 

pertama kali di Indonesia oleh Pustekkom 

melalui kerjasama dengan United Nations 

on International Children’s Emergency 

Fund (UNICEF) pada tahun 1982/1983. 

STVP ini bertemakan pembinaan watak 

anak-anak usia Sekolah Dasar (SD). 

Penayangannya melalui televisi dilakukan 

oleh stasiun TVRI. Upaya peningkatan 

STVP dilakukan secara terus-menerus 

sehingga pada akhirnya Pustekkom 

berhasil memproduksi film serial Aku 

Cinta Indonesia (ACI). Film serial ACI ini 

ditayangkan setiap minggunya oleh 

stasiun TVRI selama 3 tahun (Siahaan, 

2008).  

 

b. Perkembangan Tahap Kedua   

Pengalaman yang telah dimiliki 

Pustekkom dalam merancang, 

mengembangkan, dan memproduksi 

program-program siaran televisi 

pendidikan/pembelajaran, mendorong 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

untuk merintis pendirian stasiun pemancar 

siaran televisi, khusus di bidang 

pendidikan/pembelajaran. Dalam kaitan 

ini, Pemerintah melalui Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan 

proposal kerjasama dengan berbagai 

negara, seperti Belanda, Kanada, dan 

Australia. Proposal kerjasama ini 

disambut dengan respons positif oleh 

Pemerintah Kerajaan Belanda yang 

diwujudkan dalam penandatangan Nota 

Kesepakatan Kerjasama antara 

Pemerintah Kerajaan Belanda dengan 

Pemerintah Republik Indonesia di bidang 

teknologi pendidikan.  

Nota Kesepakatan Kerjasama tersebut 

di atas ditandatangani oleh Menteri 

Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan 

Belanda, W. J. Deetman (wakil 

Pemerintah Kerajaan Belanda) dan 

Menteri Pendidikan Nasional, Fuad Hasan 

(wakil pemerintah republik indonesia) 

pada tanggal 23 Nopember 1987 di 

Jakarta. Sebagai realisasi dari kerjasama 

tersebut di atas adalah pengiriman 12 

tenaga Indonesia untuk mengikuti 

pelatihan di bidang pengembangan dan 

produksi program siaran televisi dan radio 

pendidikan di lembaga Television 

Academy (TELEAC) dan Radio 

Netherland Training Center Belanda.  

Tenaga yang dikirimkan untuk 

mengikuti pelatihan di Belanda berasal 

dari beberapa institusi (Pustekkom, 

perguruan tinggi, TVRI, P4TK Teknologi) 

yang diproyeksikan akan menangani 

kegiatan pengembangan dan penayangan 

STVP. Di sisi lain, beberapa tenaga 

konsultan dari Belanda (seperti: John van 

den Boogert, Dieneke Teuw, dan Hans 

Klaessen) telah bekerja di Indonesia untuk 

melakukan berbagai persiapan 

penyelenggaraan STVP, seperti: 

pembahasan konsep proposal proyek, 

pelaksanaan cost-effectiveness analysis, 

perintisan pengembangan prototipa 

program siaran televisi 

pendidikan/pembelajaran (Siahaan, 2008).  

Sekalipun dikarenakan satu dan lain 

hal, program kerjasama tersebut di atas 

tidak dapat berlanjut, namun Kemdikbud 

tetap berupaya untuk dapat 

mnyelenggarakan siaran televisi yang 

khusus di bidang pendidikan dan 

pembelajaran. Upaya yang sempat 

terhenti ini disambut oleh pihak swasta, 

PT. Cipta Lamtoro Gung Persada (PT. 

CTPI), yang diwujudkan dalam bentuk 

penandatanganan Perjanjian Kerjasama 

antara Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan dengan PT. Cipta Lamtoro 

Gung Persada (PT. CTPI) untuk jangka 

waktu 15 tahun. Kerjasama dengan PT. 

Cipta Lamtoro Gung Persada (PT. CTPI) 

ini juga terhenti sebelum waktunya. 

 

 

c. Perkembangan Tahap Ketiga   

Penyelenggaraan siaran TV 

Pendidikan / Pembelajaran melalui stasiun 

TPI yang terhenti tidak menyurutkan 

keinginan Departemen Pendidikan 
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Nasional untuk menyelenggarakan 

program pendidikan/pembelajaran melalui 

pemanfaatan kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi. Pada tahun 

1997, Departemen Pendidikan Nasional 

menjalin kerjasama dengan PT. 

Mediacitra Indostar dalam penayangan 

program-program 

pendidikan/pembelajaran melalui satelit 

Cakrawarta-1 PT. Mediacitra Indostar. 

Berbeda dengan stasiun TPI, program 

pendidikan/pembelajaran yang 

ditayangkan melalui satelit Cakrawarta-1 

hanya dapat dimanfaatkan dengan 

menggunakan antenna parabola. Bentuk 

penayangan program yang demikian ini 

disebut sebagai Satelit Siaran Langsung 

(SSL). Pemanfaatan fasilitas SSL ini 

merupakan suatu terobosan baru yang 

dapat mengatasi kelemahan siaran televisi 

yang menggunakan jaringan terrestrial 

(adanya blank spots). Artinya, program 

pendidikan/pembelajaran melalui SSL ini 

dapat ditangkap dengan jelas dan tidak 

mengenal adanya blank spots.  

SSL memang memiliki keunggulan 

tetapi sekaligus juga memiliki kelemahan. 

Artinya pemirsa harus melengkapi 

pesawat TV-nya dengan peralatan 

tambahan/penunjang untuk dapat 

menangkap program-program pendidikan/ 

pembelajaran yang ditayangkan melalui 

SSL. Peralatan penunjang yang harus 

dilengkapi pemirsa adalah antenna 

parabola, decoder, dan remote control. 

Tuntutan peralatan tambahan untuk dapat 

memanfaatkan program-program 

pendidikan/ pembelajaran yang 

ditayangkan melalui fasilitas SSL menjadi 

“agak merepotkan” masyarakat pemirsa. 

Yang justru sangat diharapkan masyarakat 

luas adalah pemanfaatan yang bersifat 

terbuka yaitu melalui pesawat TV biasa 

tanpa peralatan tambahan lainnya 

(Siahaan, 2008). 

 

d. Perkembangan Tahap Keempat   

Apabila masing-masing stasiun TV 

yang ada ditanyakan tentang tanggung 

jawab mereka dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa, maka mereka akan 

merespon bahwa mereka juga telah 

menyelenggarakan program 

pendidikan/pembelajaran yang dikemas 

dalam berbagai bentuk. Tidak semua 

program pendidikan yang ditayangkan 

oleh berbagai stasiun TV diberi label 

“program pendidikan”. Sebagai contoh 

dikemukakan bahwa penayangan program 

siaran televisi seperti “National 

Geography”, “Spacetoon”, adalah 

merupakan bentuk tanggungjawab pihak 

pengelola di bidang 

pendidikan/pembelajaran. 

Perkembangan penyelenggaraan 

siaran TVP tahap keempat yang dapat 

dicatat adalah pada saat diresmikannya 

penayangan program siaran Televisi 

Edukasi (TVE). Stasiun TVE ini berada 

dan sehari-harinya dikelola oleh 

Pustekkom. Keberadaan stasiun TVE 

lebih dimantapkan lagi gaungnya oleh 

Prof. Dr. Bambang Sudibyo selaku 

Menteri Pendidikan Nasional kala itu. 

Siaran TVE  memiliki moto: “Santun dan 

Mencerdaskan”.  

Untuk mengetahui sampai sejauh 

mana sekolah-sekolah telah memahami 

fungsi peralatan pemanfaatan program 

siaran TVE (TV, DVD player, antenna 

parabola, dan genset), Pustekkom 

melakukan monitoring dan pembinaan ke 

sekolah-sekolah secara acak. Sebagian 

sekolah telah berupaya untuk 

memanfaatkan fasilitas peralatan 

pemanfaatan siaran TVE, sebagian lagi 

masih belum sepenuhnya dapat 

memanfaatkan peralatan yang diterima, 

sebagian sekolah lagi baru pada tahap 

mempersiapkan ruangan dan guru untuk 

memanfaatkan program siaran TVE, dan 

sebagian sekolah lagi baru berada pada 

tahap mengetahui tujuan dikirimkannya 

fasilitas/peralatan pemanfaatan TVE ke 

sekolah-sekolah (Siahaan, 2008). 
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2. Model Kemp  

Secara umum model pengembangan 

model Kemp ditunjukkan pada gambar  

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model pengembangan sistem 

pembelajaran ini memuat pengembangan 

perangkat pembelajaran. Terdapat 

sembilan unsur rencana perancangan 

pembelajaran. Kesembilan unsur tersebut 

adalah: 

1. Identifikasi masalah pembelajaran, 

tujuan dari tahapan ini adalah 

mengidentifikasi antara tujuan 

menurut kurikulum yang berlaku 

dengan fakta yang terjadi di lapangan 

baik yang menyangkut model, 

pendekatan, metode, teknik maupun 

strategi yang digunakan guru. 

2. Analisis Siswa, analisis ini dilakukan 

untuk mengetahui tingkah laku awal 

dan karateristik siswa yang meliputi 

ciri, kemampuan dan pengalaan baik 

individu maupun kelompok. 

3. Analisis Tugas, analisis ini adalah 

kumpulan prosedur untuk 

menentukan isi suatu pengajaran, 

analisis konsep, analisis pemrosesan 

informasi, dan analisis prosedural 

yang digunakan untuk memudahkan 

pemahaman dan penguasaan tentang 

tugas-tugas belajar dan tujuan 

pembelajaran yang dituangkan dalam 

bentuk Rencana Program 

Pembelajaran (RPP) dan lembar 

kegiatan siswa (LKS) 

4. Merumuskan Indikator,  Analisis ini 

berfungsi sebagai (a) alat untuk 

mendesain kegiatan pembelajaran, (b) 

kerangka kerja dalam merencanakan 

mengevaluasi hasil belajar siswa, dan 

(c) panduan siswa dalam belajar. 

5. Penyusunan Instrumen Evaluasi,  

Bertujuan untuk  menilai hasil 

belajar, kriteria  penilaian yang 

digunakan adalah penilaian acuan 

patokan, hal ini dimaksudkan untuk 

mengukur ketuntasan pencapaian 

kompetensi dasar yang telah 

dirumuskan. 

6. Strategi Pembelajaran,  Pada tahap  

ini pemilihan strategi belajar 

mengajar yang sesuai dengan tujuan. 

Kegiatan ini meliputi: pemilihan 

model, pendekatan, metode, 

pemilihan format, yang dipandang 

mampu memberikan  pengalaman 

yang berguna untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

7. Pemilihan media atau sumber 

belajar,  Keberhasilan pembelajaran 

sangat tergantung pada penggunaan 

sumber pembelajaran atau media 

yang dipilih, jika sumber-sumber 

pembelajaran dipilih dan disiapkan 

dengan hati-hati, maka dapat 

memenuhi tujuan pembelajaran. 

8. Merinci pelayanan penunjang yang 

diperlukan untuk mengembangkan 

dan melaksanakan dan melaksanakan 

semua kegiatan dan untuk 

memperoleh atau membuat bahan. 

9. Menyiapkan evaluasi hasil belajar 

dan hasil program. 

 

Model itu dibuat dengan pola 

berbentuk bulat telur (ellips) dan sengaja 

tidak dihubungkan dengan garis atau 

panah. Hal ini karena setiap guru atau 

perancang dapat melaksanakan proses 

perancangan pengajaran dengan caranya 

sendiri, dimulai dari salah satu unsur yang 

mana saja, dan mengikuti urutan apa saja 

yang menurutnya sesuai untuk program 

yang akan dilaksanakan. 
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Penggunaan bentuk bulat telur pada 

model ini, dimaksudkan untuk 

menunjukkan adanya saling 

ketergantungan antara kesembilan unsur 

tersebut. Pengambilan keputusan 

mengenai salah satu unsur akan 

mempengaruhi unsur lainnya. Misalnya, 

ketika kita menuliskan tujuan pengajaran, 

sejumlah materi pelajaran dapat ditambah 

atau disusun secara berlainan. Atau, 

sewaktu menentukan strategi atau 

kegiatan belajar–mengajar, tujuan 

pengajaran menjadi lebih tepat dituliskan 

di akhir daripada menuliskannya di awal 

proses perancangan. Oleh karena itu, ada 

kemungkinan dilakukannya revisi. 

Akibatnya, bentuk ini sangat 

memungkinkan keluwesan dalam memilih 

unsur dan dalam urutan pembahasan 

semua unsur tersebut. Bentuk ini 

memungkinkan adanya penambahan dan 

perubahan rencana perancangan 

pengajaran ketika proses itu berlangsung. 

Satu unsur dan unsur lainnya, pada model 

ini, sengaja tidak dihubungkan dengan 

garis atau panah, sebab garis penghubung 

antara unsur dengan garis atau panah akan 

menunjukkan urutan yang lurus, padahal 

diagram itu dimaksudkan untuk 

menunjukkan keluwesan dalam 

menggunakan kesembilan unsur tersebut. 

Misalnya, dalam beberapa program 

tertentu, mengetahui kebutuhan belajar, 

memberikan tes awal (pre–test), atau 

merinci materi pelajaran itu tidak 

dianggap penting.   

Langkah berikutnya adalah 

melakukan kegiatan revisi perangkat 

pembelajaran, setiap langkah rancangan 

pembelajaran selalu dihubungkan dengan 

revisi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

mengevaluasi dan memperbaiki 

rancangan yang dibuat. 

Persiapan mengajar pada hakikatnya 

memproyeksikan apa yang akan 

dilakukan. Persiapan mengajar adalah 

memperkirakan tindakan yang akan 

dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. 

Oleh karena itu, perancangan pengajaran 

adalah bagian dari persiapan mengajar 

yang mestinya dilakukan oleh guru. 

Perancangan pengajaran perlu dilakukan 

untuk mengkoordinasikan komponen–

komponen atau unsur–unsur dalam 

pembelajaran agar tujuan pengajaran 

dapat tercapai. 

Ada sejumlah unsur yang penting 

diperhatikan oleh guru dalam perancangan 

pengajaran. 4 (Empat) unsur dasar yang 

merupakan kerangka acuan untuk 

perencanaan pengajaran yang sistematis, 

yaitu siswa, tujuan, metode, dan evaluasi. 

Keempat unsur tersebut saling terkait dan 

dapat dianggap sebagai rencana 

perancangan pengajaran yang 

menyeluruh.  

Namun, pada kenyataannya ada 

beberapa komponen tambahan yang juga 

penting untuk diperhatikan, yaitu (1) 

mengindentifikasi masalah pengajaran 

(instructional problems) dan menentukan 

tujuan perancangan suatu program 

pengajaran; (2) mencermati karakteristik 

siswa (learner characteristics) yang 

mestinya mendapat perhatian selama 

perencanaan; (3) mengidentifikasi isi 

materi pelajaran (subject content) dan 

menganalisis komponen–komponen tugas 

(task) yang berkaitan dengan tujuan; (4) 

menyatakan tujuan pengajaran 

(instructional objectives) bagi siswa (yang 

akan dicapai dari segi materi pelajaran 

dan unsur tugas); (5) mengurutkan materi 

pelajaran (sequence content) dalam tiap 

satuan pengajaran; (6) merancang strategi 

belajar mengajar (instructional 

strategies), sehingga setiap siswa dapat 

mencapai tujuan yang telah dinyatakan; 

(7) merencanakan metode penyampaian 

materi (instructional delivery) dalam 

pembelajaran dan pengajaran; (8) 

mengembangkan instrumen evaluasi 

(evaluation) untuk menilai pencapaian 

tujuan; (9) memilih media (resources) 

untuk mendukung aktivitas belajar 

mengajar. Kesembilan komponen atau 

unsur ini akan membentuk suatu model 

rancangan pengajaran yang lengkap, bila 
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dipadukan dengan keempat unsur dasar 

dalam perancangan pengajaran. 

Setelah mengetahui dan memahami 

unsur–unsur penting dalam perancangan 

pengajaran dan operasionalnya dalam 

proses perancangan, selanjutnya, guru 

perlu mengetahui bahwa proses 

perancangan pengajaran itu mestinya 

melibatkan pihak–pihak yang memiliki 

relevansi dengan perancangan suatu 

program pengajaran. Jerrold E. Kemp, 

dkk. menjelaskan peranan dan tanggung 

jawab 4 (empat) pihak yang seharusnya 

terlibat dalam perencanaan, 

pengembangan, penerapan, dan evaluasi 

pengajaran. Keempat orang atau pihak 

tersebut, yaitu: 

 Perancang pengajaran (instructional 
designer) – orang yang bertanggung 

jawab dalam melaksanakan dan 

mengkoordinasikan tugas 

perencanaan: berkemampuan dalam 

semua segi proses perancangan 

pengajaran. 

 Pengajar (instructor) – orang (atau 

anggota sebuah tim) yang 

memanfaatkan hasil perencanaan dan 

juga ikut dalam perencanaan program 

pengajaran, mengenal siswa dengan 

baik, menguasai tata cara pengajaran 

dan persyaratan program pengajaran, 

mampu melaksanakan semua rincian 

dari semua unsur perencanaan dengan 

bantuan perancang, bertanggung 

jawab dalam mengujicobakan, dan 

kemudian menerapkan rencana 

pengajaran yang dikembangkan. 

 Ahli materi pelajaran (subject–matter 
expert) – orang yang berkualifikasi 

dalam pemberian informasi tentang 

pengetahuan dan sumber yang 

berkaitan dengan semua aspek pokok 

bahasan yang dikembangkan dalam 

perencanaan pengajaran, bertanggung 

jawab atas pengecekan ketepatan isi 

dalam semua kegiatan, bahan ajar, 

dan ujian.   

 Penilai (evaluator) – orang yang 

berkualifikasi untuk membantu 

mengembangkan instrumen pengujian 

untuk tes–awal sejumlah ujian untuk 

praktik dan penilaian hasil belajar 

siswa (tes–akhir), bertanggung jawab 

untuk mengumpulkan dan 

menafsirkan data selama ujicoba 

program, dan untuk menentukan 

efektivitas dan efisiensi pengujian 
ketika program itu sepenuhnya 

dilaksanakan. 

. 

C.  Metode Pengembangan 

Jenis penelitian ini termasuk 

penelitian pengembangan (Research and 

Development). Research and 

Development adalah rangkaian proses atau 

langkah-langkah dalam rangka 

mengembangkan suatu produk baru atau 

memperbaiki produk-produk yang telah 

ada agar dapat dipertanggungjawabkan 

(Direktorat Tenaga Kependidikan dan 

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 

2008). Berikut ini adalah deskripsi proses 

perancangan pengajaran matematika 

untuk siswa Kelas VII SMP 

Muhammadiyah 1 Surabaya Semester II, 

dengan mengikuti urutan logis Model 

Jerrold E. Kemp. 

 

 Mengidentifikasi Masalah 

Pengajaran 

Identifikasi masalah pengajaran yang 

secara umum terjadi pada siswa Kelas IX 

SMP yang akan memasuki masa Ujian 

Nasional. Siswa mengalami kesulitan saat 

pembelajaran materi pangkat tak 

sebenarnya. 

 

 Mengidentifikasi Karakteristik 

Siswa (Learner Characteristics) 

Karakteristik siswa adalah unsur yang 

penting diketahui dalam proses 

perancangan pengajaran. Informasi 

tentang karakteristik siswa akan 

digunakan sebagai dasar dalam 

perencanaan, seperti pemilihan pokok 
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bahasan (dan kapan pokok bahasan itu 

dikenalkan), pemilihan dan urutan tujuan, 

kedalaman pembahasan pokok bahasan, 

pemilihan metode penyampaian dan 

berbagai aktivitas pembelajaran. Oleh 

karena itu, pada awal perencanaan 

pengajaran, perancang harus 

memperhatikan karakteristik, 

kemampuan, dan pengalaman siswa baik 

sebagai kelompok maupun individu. 

Setidaknya ada 5 (lima) hal yang 

berkaitan dengan karakteristik siswa yang 

penting untuk diidentifikasi, yaitu 

kemampuan akademik, kepribadian dan 

sikap sosial, latar belakang budaya dan 

etnis, normal–cacat, dan gaya belajar.  

 

a. Kemampuan akademik 

Informasi tentang kemampuan 

akademik dapat diketahui melalui 

catatan akademik siswa. Perancang 

menelusuri kemampuan akademik 

siswa kelas IX A melalui wawancara 

dan diperoleh informasi bahwa 32 

siswa kelas IX A SMP 

Muhammadiyah 1 Surabaya, sebagian 

besar memiliki kemampuan 

matematika yang baik (75%), yang 

berkemampuan tinggi 12,5% dan 

sisanya 12,5% berkemampuan cukup. 

Namun demikian, materi yang masih 

sulit dipahami atau sulit diterima 

siswa adalah pangkat tak sebenarnya. 

 

b. Kepribadian dan sikap sosial 

Selain informasi akademik, penting 

untuk mengetahui kepribadian dan 

sikap sosial siswa karena siaran TVE 

ini dirancang untuk siswa kelas IX. 

Sehingga, dalam memilih metode 

pengajaran tentang suatu pokok 

bahasan kepada siswa, seorang guru 

perlu mengetahui beberapa hal 

tentang siswa. Dari kutipan 

wawancara, diperoleh informasi 

bahwa dari 32 orang siswa kelas IX A 

yang tidak lama lagi mengikuti uian 

nasional itu, ditinjau dari kepribadian 

siswa, diketahui bahwa ada 2orang 

yang kurang konsentrasi, 1 orang 

bersikap terbuka, 3 orang diplomatis 

yang suka membantu teman-

temannya.  

 

c. Latar belakang budaya, suku, dan 

etnis 

Di antara siswa dalam suatu kelas, 

mungkin ada yang berbudaya etnis 

dengan latar dan tingkah laku yang 

sangat berbeda dari siswa umumnya. 

Sehingga, karakteristik mereka harus 

diperhatikan dalam proses 

perancangan. Dengan demikian, 

perancang menelusuri kondisi 

tersebut melalui rentetan wawancara 

dengan guru mata pelajaran 

matematika, diperoleh informasi 

bahwa dari 32 orang siswa kelas IX A 

itu, semua siswa adalah orang 

Surabaya yang tinggal di sekitar SMP 

Muhammadiyah 1 Surabaya.   

 

d. Normal atau cacat 

Siswa yang dikategorikan cacat 

adalah siswa yang cacat jasmani dan 

cacat indera, seperti tuli dan buta 

(warna), kesulitan berbicara, dan 

lemah ingatan. Setiap jenis siswa 

cacat memiliki keterbatasan unik dan 

meminta perlakuan khusus. Sejumlah 

penyandang cacat jasmani mampu 

mengikuti pelajaran di kelas seperti 

biasa, tetapi adapula yang tidak. 

Perancang menelusuri kondisi siswa 

kelas IX A dan ternyata semua 

siswanya normal atau tidak ada yang 

cacat. 

 

e. Gaya belajar 

Mengenali gaya belajar unik 

seseorang, penting dilakukan dalam 

merencanakan pengajaran. Hasil riset 

menunjukkan bahwa ada siswa yang 

dapat belajar melalui ceramah dan 

membaca bahan tertulis, ada yang 

dapat belajar secara lebih baik 

melalui pendekatan visual, sementara 

yang lain melalui berbagai aktivitas 
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mengotak–atik benda. Secara umum, 

ada 3 (tiga) preferensi sensori yang 

juga biasa diistilahkan gaya belajar, 

yaitu visual, auditori, dan kinestetik. 

Menurut hasil wawancara, peserta 

didik lebih senang mendengarkan 

penjelasan kemudian dilanjutkan 

dengan latihan mengerjakan soal–

soal.  

 

 Melakukan Analisis Tugas 

Analisis tugas atau analisis isi 

dilakukan dengan bersandar pada dua 

input, yaitu batasan masalah pengajaran 

dan informasi tentang karakteristik siswa. 

Dari input tersebut, diharapkan diperoleh 

output analisis tugas berupa dokumentasi 

isi (content) yang akan dimasukkan ke 

dalam materi pengajaran. Selain itu, 

output ini juga akan menjadi input untuk 

merancang tujuan pengajaran. 

Perancang memulai operasionalisasi 

analisis tugas dengan teknik analisis topik, 

yaitu meninjau Standar Kompetensi (SK) 

dan Kompetensi Dasar (KD) dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) Mata Pelajaran Matematika SMP 

kelas IX Semester Dua. 

 

 Merumuskan Tujuan Pengajaran 

(Instructional Objectives)  
Tujuan pengajaran (instructional 

objectives) memiliki 3 (tiga) fungsi utama. 

Pertama, menawarkan alat bagi 

perancang pengajaran atau bagi guru 

untuk merancang pengajaran yang tepat, 

khususnya untuk memilih dan 

mengorganisasikan aktivitas pengajaran, 

dan memilih media (resources) yang akan 

memfasilitasi pembelajaran yang efektif. 

Kedua, menyediakan suatu kerangka 

untuk memikirkan cara mengevaluasi 

pembelajaran siswa. Ketiga, membimbing 

siswa.  

Dalam proses perancangan ini, 

pengembangan tujuan–tujuan pengajaran 

tersebut dilakukan dengan berdasarkan 

pada hasil analisis tugas yang telah 

diperoleh dengan menggunakan teknik 

tertentu (dalam perancangan ini, 

perancang memilih analisis topik dan 

analisis prosedur) sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas. Hasil rumusan tujuan 

pengajaran ini, selanjutnya akan 

digunakan sebagai dasar untuk 

mengurutkan isi dan memperkenalkan isi 

materi kepada siswa.   

Dalam proses perancangan ini, perancang 

memfokuskan pada fungsi pertama, yaitu 

tujuan pengajaran sebagai alat 

pengembangan (development tool). 

Berdasarkan hasil analisis tugas (task 

analysis), diketahui bahwa yang akan 

ditingkatkan adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan kinerja siswa dalam 

pengerjaan pangkat tak sebenarnya.  

 

5.  Mengurutkan Isi dan Menentukan 

Cara Memperkenalkan Isi Kepada 

Siswa (Sequencing and Introducing 

Content) 

Setelah mengembangkan tujuan 

pengajaran, selanjutnya adalah 

menentukan urutan yang paling tepat 

untuk menyajikan isi yang berkaitan 

dengan tiap tujuan pengajaran, kemudian 

menentukan bagaimana memperkenalkan 

siaran TVE eksponen bilangan bulat dan 

pecahan kepada siswa. 

 

 Mengurutkan Isi (Sequencing 

Content) 

Yang dimaksud mengurutkan 

(sequencing) isi dalam proses 

perancangan ini adalah pengurutan isi 

secara efisien untuk membantu siswa 

mencapai tujuan pengajaran yang 

telah dikembangkan.  

 Memperkenalkan Isi Kepada Siswa 

(Introducing Content)  

 Menentukan Strategi Pengajaran 

(Instructional Strategy) 

 

Strategi pengajaran adalah penentu 

urutan dan metode pengajaran untuk 

mencapai suatu tujuan. Urutan 

pelaksanaan pengajaran didasarkan pada 
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jenis isi (content) dan kinerja 

(performance) yang telah ditentukan  

 

 Menentukan Metode Pengajaran 

(Instructional Delivery Methods) 

Berdasarkan tujuan dan strategi 

pengajaran serta hasil analisis 

karakteristik siswa, maka metode 

pengajaran materi Menghitung 

keliling dan luas bangun segitiga dan 

segi empat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah dapat 

dideskripsikan sebagai berikut.  

 Mengembangkan Instrumen Evaluasi 

(Developing Evaluation Instruments) 

 
 

D.  Hasil Penelitian 

 Hasil dari tiap tahapan 

pengembangan ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, Identifikasi tujuan umum 

pembelajaran dilakukan dengan mengkaji 

kebutuhan bahan penyerta program 

televisi/video tutorial parenting autis 

dengan metode ABA tingkat intermediate. 

Kedua,  hasil analisis pembelajaran 

parentis autis ini terdiri dari: mengikuti 

tugas/pelajaran, imitasi, bahasa reseptif, 

bahasa ekspresif, akademik, dan bina diri. 

Ketiga, identifikasi karakteristik dan 

kemampuan awal peserta didik dibahas 

pada bagian ini, yaitu mengenai 

kemampuan-kemampuan tertentu yang 

harus dimiliki peserta didik sebelum 

pelajaran dimulai.  

Hasil telaah mengenali kemampuan-

kemampuan khusus tertentu yang harus 

dikuasai sebelum memulai mempelajari 

parenting autis metode ABA tingkat 

intermediate ini adalah telah mempelajari 

parenting autis metode ABA tingkat 

dasar. Keempat, perumusan tujuan khusus 

didasarkan hasil analisis terhadap materi 

parenting autis metode ABA tingkat 

intermediate, maka ditetapkan rumusan-

rumusan tujuan khusus sebagai berikut: 

mengikuti tugas/pelajaran dengan materi 

kontak mata, imitasi (meniru) dengan 

materi imitasi dua gerakan motorik kasar 

berurutan, bahasa reseptif dengan materi  

memberikan 2 obyek dan 

identifikasi/melabel petugas sosial, bahasa 

ekspresif dengan materi melabel bagian 

tubuh melalui fungsinya dan melabel 

emosi, akademik dengan materi 

mencocokan angka dengan banyaknya 

item, serta bina diri dengan materi 

melepas kaos kaki. Kelima, 

pengembangan tes dilakukan untuk 

mencapai tujuan pada butir sebelumnya. 

Keenam, analisis strategi pembelajaran 

yang dipergunakan dalam parenting autis 

ini adalah metode ABA tingkat 

intermediate. Ketujuh, pembuatan bahan 

penyerta program televisi/video tutorial 

parenting autis ini mengacu pada materi 

bagi anak autis.  

Hasil telaah materi parenting autis 

pada pengembangan bahan penyerta 

program televisi/video tutorial ini, 

teridentifikasi menjadi 6 butir rumusan 

yaitu: (a) mengupas tentang contoh 

program terapi mengikuti  tugas/ pelajaran 

melalui latihan kontak mata, (b) 

mengupas tentang contoh program terapi 

imitasi (meniru gerakan) baik dua gerakan 

motorik kasar berurutan maupun imitasi 

gerakan dan suara, (c) mengupas tentang 

contoh program terapi bahasa reseptif 

dengan memberikan 2 obyek, 

mengidentifikasi/ melabel petugas sosial 

dan menjawab pertanyaan mengenai 

benda yang di gambar, (d) mengupas 

mengenai contoh program terapi bahasa 

ekpresif melalui melabel bagian tubuh 

melalui fungsinya dan melabel emosi, (e) 

untuk persiapan anak masuk sekolah 

umum/formal, program ini juga mengupas 

mengenai contoh program akademik 

melalui mencocokkan angka dengan 

banyaknya item, serta (f) program bina 

diri dengan contoh cara melepas kaos 

kaki. 

Hasil telaah penggunaan strategi 

pengembangan bahan penyerta program 

televisi/video tutorial parenting autisme 

ini meliputi seluruh kegiatan yang 

ditempuh, penyajian informasi, 
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pelaksanaan, dan umpan balik dan test 

yang dilakukan, beracuan pada program 

televisi/video tutorial parenting autis yang 

dikembangkan. Aplikasi keberhasilan 

penguasaan program televisi/video 

tutorial parenting autis ini akan tampak 

pada akhir bahan penyerta, yaitu secara 

umum dapat memahami tutorial parenting 

autis dengan metode ABA tingkat 

intermediate.  

 Hasil telaah pemilihan dan 

pengembangan bahan penyerta dengan 

model Dick dan Carey menganjurkan agar 

bahan atau material pengajaran 

merupakan bahan yang dapat dipelajari 

sendiri oleh peserta didik. Pada langkah 

ini merupakan bagian pokok dari kegiatan 

pengembangan bahan penyerta program 

televisi/video tutorial parenting autis. 

Kedelapan, model desain Dick dan Carey 

yang dikembangkan, secara terperinci 

menggambarkan tentang analisis bahan 

penyerta program televisi/video dengan 

metode ABA tingkat intermediate dalam 

mendesain bahan penyerta ini. 

 Hasil telaah pada pengembangan 

bahan penyerta program televisi/video 

tutorial parenting autis ini merupakan 

bagian menyeluruh dan terpadu dari 

program televisi/video tutorial parenting 

autis, maka dalam rancangan 

pembelajaran dipergunakan model Dick 

dan Carey. Dipergunakannya model  Dick 

dan Carey karena salah satu model desain 

pembelajaran yang berorientasi pada 

sistem pembelajaran dan memberi 

gambaran langkah-langkah 

pengembangan dalam sistem 

pembelajaran  memenuhi empat 

karakteristik yang harus dimiliki dalam 

pengembangan pembelajaran, yaitu 

pendefinisian, perancangan, 

pengembangan dan penyebaran, serta 

memenuhi tiga komponen utama teori 

pembelajaran seperti: metode, kondisi, 

dan hasil pembelajaran (Martiningsih, 

2011). Langkah analisis pembelajaran 

yang merupakan langkah kedua pada 

Model Dick dan Carey sangat 

memberikan kemudahan dan merupakan 

upaya yang sangat cermat untuk melacak 

pengalaman belajar yang harus ditempuh 

oleh peserta didik, h) merancang dan 

mengadakan evaluasi formatif, yaitu 

dilakukan dengan cara mengujicobakan 

produk pengembangan bahan penyerta 

program televisi/video tutorial parenting 

autis. 

 Data uji coba ahli isi atau materi 

terkait dengan kejelasan petunjuk 

penggunaan bahan penyerta, perincian 

materi pokok seperti definisi, uraian, dan 

penerapan beserta contoh dalam 

pendalaman materi  sesuai dengan 

kurikulum khususnya untuk anak autis, 

kepadatan isi/materi dari pendalaman 

materi sesuai dengan indikator yang 

ditetapkan, kemutakhiran (up to date) 

materi dalam pendalaman materi.  

 

Tabel 1 Hasil Uji Coba Dengan Ahli 

Materi 

 

Tanggapan dari ahli materi adalah: 

(a) kejelasan petunjuk penggunaan bahan 

penyerta telah sangat jelas, (b) perincian 

No Kriteria Hasil Uji Materi 

Skor Ktrgn 

1 kejelasan petunjuk 

penggunaan bahan 

penyerta 

5 sangat 

jelas 

2 perincian materi 

pokok seperti 

definisi, uraian, dan 

penerapan beserta 

contoh dalam 

pendalaman materi  

sesuai dengan 

kurikulum khususnya 

untuk anak autis 

4 sesuai 

3 kepadatan isi/materi 

dari pendalaman 

materi sesuai dengan 

indikator yang 

ditetapkan 

5 sangat 

sesuai 

4 kemutakhiran (up to 

date) materi dalam 

pendalaman materi 

5 sangat 

sesuai 
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materi pokok seperti definisi, uraian, dan 

penerapan beserta contoh dalam 

pendalaman materi  sesuai dengan 

kurikulum khususnya untuk anak autis 

telah sesuai, (c) kepadatan isi/materi dari 

pendalaman materi sesuai dengan 

indikator yang ditetapkan telah sangat 

sesuai, d) kemutakhiran (up to date) 

materi dalam pendalaman materi telah 

sangat sesuai. Sehingga kesimpulan yang 

dapat diambil dari hasil uji coba dari ahli 

materi tentang bahan penyerta 

pendamping program televisi/video 

tutorial parenting autis yang 

dikembangkan ini telah sesuai dari sisi 

materi. 

Data uji coba ahli media terkait 

dengan tata letak gambar yang disajikan 

pada bahan penyerta, rumusan kalimat 

pada rumusan soal, caption (tulisan dalam 

program) dapat memperjelas materi, 

pemain dalam program sesuai dengan 

kondisi anak autisme. 

 

Tabel 2 Hasil Uji Coba Melalui Ahli 

Media 

 
No Kriteria Hasil Uji Materi 

Skor Keterangan 

1 tata letak gambar 

yang disajikan pada 

bahan penyerta 

4 sesuai 

2 rumusan kalimat 

pada rumusan soal 

4 sesuai 

3 caption (tulisan 

dalam program) 

dapat memperjelas 

materi 

4 jelas 

4 pemain dalam 

program sesuai 

dengan kondisi anak 

autisme 

4 sesuai 

 

Tanggapan dari ahli media: (a) tata 

letak gambar yang disajikan pada bahan 

penyerta telah sesuai, (b) rumusan kalimat 

pada rumusan soal telah sesuai, (c) 

caption (tulisan dalam program) dapat 

memperjelas materi telah jelas, (d) pemain 

dalam program telah sesuai dengan 

kondisi anak autisme. Kesimpulan dari 

tanggapan ahli media secara umum 

tentang bahan penyerta pendamping 

program televisi/video tutorial parenting 

autis yang dikembangkan ini telah sesuai 

dari sisi media. 

3. Uji Coba Sasaran 
Sasaran dalam penelitian ini terdiri 

dari 4 orang guru, 4 orang terapis, dan 4 

orangtua anak autis. Hasil selengkapnya 

disajikan dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel Hasil Uji Kejelasan Petunjuk 

 
No. 

Responden 

Skor 

5 4 3 2 1 

1  1    

2  1    

3   1   

4  1    

5  1    

6  1    

7  1    

8  1    

9  1    

10  1    

11  1    

12  1    

Jumlah 0 11 1 0 0 

Persentase 0,0

0% 

91,67

% 

8,33

% 

0,

00

% 

0,00

% 

  

Pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwa sebagian besar responden (91,7%) 

menyatakan petunjuk penggunaan bahan 

penyerta telah jelas dan seorang 

responden (8,3%) yang menyatakan 

cukup jelas 

Tabel Hasil Uji Perincian Materi Pokok 

 
No 

Responen 

Skor 

5 4 3 2 1 

1  1    

2  1    

3   1   

4  1    

5  1    

6  1    

7   1   

8  1    

9  1    

10  1    

11  1    
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12  1    

Jumlah 0 10 2 0 0 

Persentase 0,00

% 

83,33

% 

16,6

7% 

0,00

% 

0,00

% 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui, 

sebagian besar responden (83,33%) 

menyatakan perincian materi pokok 

seperti definisi, uraian, dan  penerapan 

beserta contoh dalam pendalaman materi 

telah sesuai dengan kurikulum khususnya 

untuk anak autis, dan dua responden 

(16,67%) menyatakan cukup sesuai 

 

Tabel Hasil Uji Kepadatan Isi Materi 

 
No 

Responden 

Skor 

5 4 3 2 1 

1  1    

2  1    

3   1   

4  1    

5  1    

6  1    

7   1   

8  1    

9  1    

10  1    

11  1    

12  1    

Jumlah 0 10 2 0 0 

Persentase 0,00

% 

83,33

% 

16,67

% 

0,00

% 

0,0

0% 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwa , sebagian besar responden 

(83,33%) menyatakan kepadatan 

isi/materi dari pendalaman materi telah 

sesuai dengan indikator yang ditetapkan, 

dan dua responden (16,67%) menyatakan 

cukup sesuai. 

 

Tabel Hasil Uji Kemutakhiran Materi 

 
No 

Responen 

Skor 

5 4 3 2 1 

1  1    

2  1    

3   1   

4  1    

5  1    

6  1    

7  1    

8  1    

9  1    

10  1    

11  1    

12  1    

Jumlah 0 11 1 0 0 

Persentase 0,00

% 

91,67

% 

8,3

3% 

0,00

% 

0,00

% 

 

Pada tabel di atas dapat ddiketahui 

bahwa sebagian besar responden 

(91,67%)  menyatakan kemutakhiran (up 

to date) materi dalam pendalaman materi 

telah sesuai dan satu responen (8,33%) 

menyatakan cukup sesuai.  

 

Tabel Hasil Uji Tata Letak Gambar 

 
No 

Responen 

Skor 

5 4 3 2 1 

1  1    

2  1    

3   1   

4  1    

5  1    

6   1   

7  1    

8  1    

9   1   

10  1    

11  1    

12  1    

Jumlah 0 9 3 0 0 

Persentase 0,00

% 

75% 25

% 

0,00

% 

0,00

% 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwa sebagian besar responden (75%) 

menyatakan tata letak gambar yang 

disajikan pada bahan penyerta telah sesuai 

dan 3 responden (25%) menyatakan 

cukup sesuai. 

 

 

Tabel Hasil Uji Rumusan Kalimat 

 
No 

Responen 

Skor 

5 4 3 2 1 

1  1    

2  1    

3   1   

4  1    
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5  1    

6   1   

7  1    

8  1    

9  1    

10  1    

11   1   

12  1    

Jumlah 0 9 3 0 0 

Persentase 0,00

% 

75% 25

% 

0,00

% 

0,00

% 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui , 

sebagian besar responden (75%) 

menyatakan rumusan kalimat pada 

rumusan soal telah sesuai dan 3 responden 

(25%) menyatakan cukup sesuai. 

 

Tabel Hasil Uji Caption Tulisan 

 
No 

Responen 

Skor 

5 4 3 2 1 

1  1    

2  1    

3   1   

4  1    

5  1    

6  1    

7  1    

8  1    

9   1   

10  1    

11  1    

12  1    

Jumlah 0 10 2 0 0 

Persentase 0,00

% 

83,33

% 

16,6

7% 

0,00

% 

0,00

% 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwa, sebagian besar responden 

(83,33%) menyatakan caption (tulisan 

dalam program) dapat memperjelas materi 

dan 2 responden (16,67%) menyatakan 

cukup memperjelas. 

 

Tabel Hasil Uji Kesesuaian Pemain 

dalam Program 

 
No 

Responen 
Skor 

5 4 3 2 1 
1  1    
2  1    

3   1   
4  1    
5   1   
6  1    
7  1    
8  1    
9   1   
10  1    
11  1    
12  1    

Jumlah 0 9 3 0 0 
Persentase 0,0

0% 
75% 25

% 
0,0

0% 
0,00

% 

 

Pada tabel di atas dapat diketahu 

bahwa sebagian besar responden (75%) 

menyatakan pemain dalam program telah 

sesuai dengan kondisi anak autisme dan 3 

responden (25%) menyatakan cukup 

sesuai. 

 

Tabel Hasil Uji Kelayakan untuk 

Disebarluaskan 

 
No 

Responen 

Skor 

5 4 3 2 1 

1  1    

2  1    

3   1   

4  1    

5  1    

6  1    

7  1    

8  1    

9  1    

10  1    

11  1    

12  1    

Jumlah 0 11 1 0 0 

Persentase 0,0

0% 

91,67

% 

8,33

% 

0,00

% 

0,00

% 
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    Pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwa, sebagian besar responden 

(91,67%) menyatakan bahan penyerta ini 

layak disebarluaskan sebagai pendamping 

video tutorial untuk parenting autisme dan 

seorang responden (8,33%) menyatakan 

cukup layak.  

Pada tabel di atas dapat diketahui 

bahwa sebagian besar responden 

menyatakan bahwa: kejelasan petunjuk 

penggunaan bahan penyerta telah jelas, 

perincian materi pokok telah sesuai 

dengan kurikulum khususnya untuk anak 

autis telah sesuai, kepadatan isi/materi 

dari pendalaman materi telah sesuai 

dengan indikator yang ditetapkan telah 

sangat sesuai, kemutakhiran (up to date) 

materi dalam pendalaman materi telah 

sangat sesuai, tata letak gambar yang 

disajikan pada bahan penyerta telah 

sesuai, rumusan kalimat pada rumusan 

soal telah sesuai, caption (tulisan dalam 

program) dapat memperjelas materi telah 

jelas, pemain dalam program telah sesuai 

dengan kondisi anak autisme, dan bahan, 

dan bahan penyerta program televisi/video 

tutorial parenting autisme dengan metode 

ABA tingkat intermediate yang sedang 

dikembangkan ini layak disebarluaskan.  

Sehingga pengembangan bahan 

penyerta program televisi/video tutorial 

parenting autisme dengan metode ABA 

tingkat intermediate ini telah selesai 

sampai pada tahap uji coba sasaran, 

dengan kesimpulan akhir bahan penyerta 

program televisi/video tutorial parenting 

autisme dengan metode ABA tingkat 

intermediate yang sedang dikembangkan 

ini layak disebarluaskan. 

 

E. Simpulan dan Saran 

 

1.  Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil dari 

masukan para ahli dan uji coba sasaran 

adalah: pengembangan bahan penyerta 

N

o 

Kriteria Skor Keterangan 

5 4 3 2 1 

1 kejelasan petunjuk 

penggunaan bahan penyerta 

 91,67

% 

8,33%   jelas 

2 perincian materi pokok 

seperti definisi, uraian, dan 

penerapan beserta contoh 

dalam pendalaman materi  

sesuai dengan kurikulum 

khususnya untuk anak autis 

 83,33

% 

16,67%   sesuai 

3 kepadatan isi/materi dari 

pendalaman materi sesuai 

dengan indikator yang 

ditetapkan 

 83,33

% 

16,67%   sesuai 

4 kemutakhiran (up to date) 

materi dalam pendalaman 

materi 

 91,67

% 

8,33%   sesuai 

5 tata letak gambar yang 

disajikan pada bahan 

penyerta 

 75,00

% 

25,00%   sesuai 

6 rumusan kalimat pada 

rumusan soal 

 75,00

% 

25,00%   sesuai 

7 caption (tulisan dalam 

program) dapat memperjelas 

materi 

 83,33

% 

16,67%   jelas 

8 pemain dalam program 

sesuai dengan kondisi anak 

autisme 

 75,00

% 

25,00%   sesuai 

9 Kelayakan untuk 

disebarluaskan 

 91,67

% 

8,33%   layak 
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program televisi/video tutorial parenting 

autisme dengan metode ABA tingkat 

intermediate ini layak disebarluaskan. 

 

2.    Saran  

Saran yang dapat disampaikan pada 

pengembangan bahan penyerta program 

televisi/video tutorial parenting autis 

dengan metode ABA tingkat intermediate 

ini adalah:  

a. Guru dapat memanfaatkan bahan 

penyerta ini sebagai pendamping 

program televisi/video tutorial 

parenting autisme yang dapat untuk 

menyampaikan materi sesuai dengan 

kemampuan peserta didik.  

b. Terapis dapat memanfaatkan bahan 

penyerta ini sebagai pendamping 

program televisi/video tutorial 

parenting autisme yang dapat untuk 

menyampaikan materi sesuai dengan 

kemampuan peserta didik 

c. Orang tua dapat memanfaatkan bahan 

penyerta ini sebagai pendamping 

program televisi/video tutorial 

parenting autisme yang dapat untuk 

menyampaikan materi sesuai dengan 

kemampuan anak. 
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ABSTRACT 
 

This research is motivated by the demands of the teachers to be professional, so that the 

professional duties of teachers should be guided by the code of ethics of teachers. Teacher 

code of ethics is the foundation of moral and behavioral guidelines upheld by the teacher in 

carrying out his professional duties. In this study reveal teachers' perceptions Elementary 

School District Wonokromo as the Code Teacher Indonesia in 2013. More details are 

revealed : (1) How does the teacher's knowledge of the existence of the Code Teacher 

Indonesia in 2013?, (2) How do teachers' understanding of the content, purpose, function 

Code Teacher Indonesia in 2013?, (3) How is the implementation of the Code Teacher 

Indonesia in 2013?, (4) How is the handling of the Code Teacher Indonesia in 2013?, (5) 

What challenges and solutions in the implementation of the Code Teacher Indonesia in 

2013.  

General purpose in this study to determine teacher perceptions of the Indonesian 

Teachers Code of 2013.This study is a qualitative study using a qualitative descriptive 

approach. Source of data used as key informants is PGRI chairman of East Java , while the 

subject of the research is UPTD BPS Head Unit Surabaya Region I, principals and teachers 

as Elementary School District Wonokromo already certified. Data obtained using the 

techniques of data collection questionnaires, interviews, and documentation. The findings of 

the research indicate that: (1) Most of the teachers already know about the Indonesian 

Teachers Code of 2013, (2) Perception of teachers on the content, purpose, function Code 

Teacher Indonesia in 2013 was good, (3) Perceptions of teachers towards the 

implementation of the Code ethics teachers Indonesia in 2013 was good, (4) Perceptions 

teacher about procedural violations of the Code Master in 2013 needs to be done, (5) The 

majority of the research subjects found no obstacles and solutions in the implementation of 

the Code teacher Indonesia in 2013. 

 

Key words: perception of teacher, a code of ethics  

 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu faktor yang menyebabkan 

rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia 

disebabkan oleh  rendahnya kualitas guru, 

sehingga guru memiliki kedudukan yang 

sangat penting dalam menangani berhasil 

atau tidaknya program pendidikan. Dapat 

dikatakan baik atau buruknya suatu bangsa 

dimasa mendatang banyak terletak ditangan 

guru. Sementara itu, dalam upaya 
pembaharuan dan peningkatan pendidikan, 

guru harus menjadi pendidik yang 

profesional untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional Dengan tercapainya 

tujuan pendidikan nasional memang layak 

guru dikatakan sebagai suatu profesi yang 

terhormat, dan insan yang layak ditiru 

dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa 

dan bernegara, khususnya oleh peserta 

didik.  

Dalam menjalankan tugas 

profesionalnya seorang guru memerlukan 

pedoman atau kode etik guru agar terhindar 

dari segala penyimpangan. Kode etik guru 

menjadi pedoman  guru untuk tetap 
profesional (sesuai dengan tuntutan dan 

persyaratan profesi). Sementara menurut 

Westby Gibson (dalam Sardiman, 

2011:152) kode etik guru dikatakan sebagai 

statement formal yang  merupakan  norma 
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(aturan tata susila) dalam mengatur tingkah 

laku guru. Setiap guru yang memegang 

keprofesionalannya sebagai pendidik akan 

selalu berpegang pada kode etik guru sebab 

kode etik guru ini sebagai salah satu ciri 

yang harus ada pada profesi keguruan 

(Sadirman, 2011:151). 

Melihat paparan di atas, penelitian ini 

ingin menjawab permasalahan penelitian ini 

adalah bagaimanakah persepsi guru Sekolah 

Dasar Negeri se-Kecamatan Wonokromo 

terhadap Kode Etik Guru Indonesia tahun 

2013. Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan suatu deskripsi mendalam dan 

analisis kualitatif untuk mendapatkan  

persepsi guru Sekolah Dasar Negeri se-

Kecamatan Wonokromo terhadap Kode 

Etik Guru Indonesia tahun 2013.  

 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif  dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan bentuk deskriptif. Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu data kualitatif, yaitu data tentang 

persepsi guru Sekolah Dasar Negeri se-

Kecamatan Wonokromo terhadap Kode 

Etik Guru Indonesia tahun 2013 yang 

mencakup data: (1) Pengetahuan tentang 

keberadaan Kode Etik Guru Indonesia 

dengan(2) Pemahaman tentang isi, tujuan, 

fungsi Kode Etik Guru Indonesia (3) 

Pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia (4) 

Penanganan pelanggaran Kode Etik Guru 

Indonesia (5) Kendala dan solusi dalam 

pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia  

Sumber data dalam penelitian ini, yang 

dijadikan key informan adalah ketua PGRI 

Provinsi Jawa Timur, sementara subjek 

penelitian adalah Kepala UPTD BPS 

Wilayah Surabaya I,  Kepala dan guru 

Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan 

Wonokromo yang sudah bersertifikasi. 

Sedangkan pengumpulan data penelitian 

menggunakan angket tertutup, wawancara. 

semiterstruktur, dan dokumentasi. Teknik 

pengumpulan data wawancara dan 

dokumentasi dianalisis menggunakan 

strategi analisis data Miles dan Huberman 

yang meliputi: Data Reduction 

/Penyederhanaan Data, Data Display 

/Penyajian Data, Conclusion 

Drawing/Penarikan Kesimpulan. Sementara 

untuk angket menggunakan analisis butir 

soal dengan mengguankan rumus 

prosentase: 

 

 

 

 

Keterangan:  

n : Jumlah responden yang memilih 

N : Jumlah seluruh responden 

 

Pemeriksaan keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif ini  memiliki empat 

kriteria, kriteria tersebut yaitu derajat 

kepercayaan (credibility) dengan 

menggunakan trianggulasi teknik dan 

kecukupan referensial, keteralihan 

(transferability), kebergantungan 

(depenability), dan kepastian 

(confirmability). 

 

III. TEMUAN PENELITIAN 

a. Data Pengetahuan Guru tentang 

Keberadaan Kode Etik Guru 

Indonesia Tahun 2013  

Dari data angket yang diperoleh dapat 

diinterpretasikan bahwa guru SDN se-

Kecamatan Wonokromo 72,46 % 

menyatakan paham tentang Kode Etik Guru 

Indonesia tahun 2013, sedangkan 10,15 % 

mengatakan sangat paham. Sementara yang 

mengatakan cukup paham tentang Kode 

Etik Guru Indonesia tahun 2013 ada 11,59 

% dan yang mengatakan kurang paham 

tentang Kode Etik Guru Indonesia tahun 

2013 hanya 5,80%.  

Pengetahuan guru tentang kode etik 

guru juga dapat dilihat dari hasil wawancara 

bahwa sebagian besar subjek penelitian 

mengatakan paham tentang Kode Etik Guru 

Indonesia 

Prosentase responden = 
 

 
 x 

100% 
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b. Data tentang Pemahaman Isi, 

Tujuan, Fungsi Kode Etik Guru 

Indonesia Tahun 2013 

1. Data Persepsi terhadap Isi Kode Etik 

Guru Indonesia Tahun 2013 

Dari data angket yang diperoleh dapat 

dipaparkan bahwa guru SDN se-

Kecamatan Wonokromo yang 

berpendapat baik tentang isi Kode Etik 

Guru Indonesia tahun 2013 terdiri 

63,77%, sedangkan 27,54% 

berpendapat sangat baik. Sementara 

8,69% guru menyatakan cukup baik 

dan tidak ada guru yang berpendapat 

bahwa isi Kode Etik Guru Indonesia 

tahun 2013 kurang baik. 

Persepsi terhadap isi Kode Etik Guru 

Indonesia tahun 2013 juga dapat dilihat 

dari hasil wawancara yang dilakukan 

dengan beberapa sumber data. 

Berdasarkan hasil wawancara sebagian 

besar subjek penelitian mengatakan 

bahwa isi Kode Etik Guru Indonesia 

tahun 2013 adalah baik. 

2. Data Persepsi terhadap Tujuan 

Kode Etik Guru Indonesia Tahun 

2013 

Persepsi guru terhadap tujuan Kode 

Etik Guru Indonesia tahun 2013, dapat 

dipaparkan dari hasil angket bahwa 

guru SDN se-kecamatan Wonokromo 

yang berpendapat baik tentang tujuan 

Kode Etik Guru Indonesia tahun 2013 

terdiri 72,46%, sedangkan 23,19% 

berpendapat sangat baik. Sementara 

4,35% guru menyatakan cukup baik 

dan tidak ada guru yang berpendapat 

bahwa tujuan Kode Etik Guru 

Indonesia tahun 2013 kurang baik. 

Persepsi terhadap tujuan Kode Etik 

Guru Indonesia tahun 2013 juga dapat 

dilihat dari hasil wawancara yang 

dilakukan dengan beberapa sumber 

data. Berdasarkan hasil wawancara 

semua subjek penelitian mengatakan 

bahwa tujuan Kode Etik Guru 

Indonesia tahun 2013 adalah baik. 

3. Data Persepsi terhadap Fungsi  Kode 

Etik Guru Indonesia Tahun 2013 

Persepsi terhadap fungsi Kode Etik 

Guru Indonesia tahun 2013 dapat 

dipaparkan dari perolehan data angket 

bahwa guru SDN se-kecamatan 

Wonokromo yang berpendapat baik 

tentang fungsi  Kode Etik Guru 

Indonesia tahun 2013 terdiri 63,04%, 

sedangkan 28,99% berpendapat sangat 

baik. Sementara 7,97% guru 

menyatakan cukup baik dan tidak ada 

guru yang berpendapat bahwa fungsi 

Kode Etik Guru Indonesia tahun 2013 

kurang baik. 

Persepsi terhadap fungsi Kode Etik 

Guru Indonesia tahun 2013 juga dapat 

dilihat dari hasil wawancara bahwa 

sebagian besar subjek penelitian 

mengatakan fungsi Kode Etik Guru 

Indonesia tahun 2013 adalah baik. 

 

c. Data Pelaksanaan Kode Etik Guru 

Indonesia Tahun 2013 

Persepsi guru terhadap 

pelaksanaan kode etik guru dapat 

dipaparkan dari hasil angket bahwa 

guru SDN se-kecamatan Wonokromo 

yang berpendapat baik tentang 

pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia 

tahun 2013 terdiri 62,32%, sedangkan 

6,52% berpendapat sangat baik. 

Sementara 31,16% guru menyatakan 

cukup baik dan tidak ada guru yang 

berpendapat bahwa pelaksanaan Kode 

Etik Guru Indonesia Tahun 2013 

kurang baik.  

Persepsi tentang pelaksanaan Kode 

Etik Guru juga dapat diketahui dari 

hasil wawancara bahwa sebagian besar 

subjek penelitian mengatakan 

pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia 

tahun 2013 adalah baik. 
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d. Data Penanganan Pelanggaran Kode 

Etik Guru Indonesia Tahun 2013 

1. Data Persepsi terhadap Penanganan 

Pelanggaran Kode Etik Guru Tahun 

2013 

Persepsi terhadap penanganan 

pelanggaran Kode Etik Guru tahun 

2013 dapat diketahui dari paparan hasil 

angket bahwa guru SDN se-kecamatan 

Wonokromo yang berpendapat perlu 

adanya penanganan pelanggaran Kode 

Etik Guru Indonesia tahun 2013 terdiri 

76,81%, sedangkan 17,39% 

berpendapat sangat perlu. Sementara 

3,62% guru menyatakan cukup perlu 

dan guru yang berpendapat tidak perlu 

adanya penanganan pelanggaran Kode 

Etik Guru Indonesia tahun 2013 hanya 

2,18%. 

Persepsi tentang penanganan 

pelanggaran Kode Etik Guru juga dapat 

diketahui dari hasil wawancara bahwa 

sebagian besar subjek penelitian 

mengatakan perlu ada penanganan 

pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia 

tahun 2013.  

2. Data Persepsi terhadap Sanksi 

Pelanggaran Kode Etik Guru Tahun 

2013 

Perlunya pemberian sanksi terhadap 

pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia 

tahun 2013 dapat diketahui dari data 

angket bahwa guru SDN se-kecamatan 

Wonokromo yang berpendapat perlu 

adanya sanksi terhadap pelanggaran 

Kode Etik Guru Indonesia tahun 2013 

terdiri 89,13%, sedangkan 8,70% 

berpendapat sangat perlu. Sementara 

1,45% guru menyatakan cukup perlu 

dan guru yang berpendapat tidak perlu 

adanya sanksi terhadap pelanggaran 

Kode Etik Guru Indonesia Tahun 2013 

hanya 0,72%.  

Persepsi terhadap sanksi pelanggaran 

Kode Etik Guru tahun 2013 juga dapat 

diketahui dari hasil wawancara dengan 

subjek penelitian. Berdasarkan hasil 

wawancara sebagian besar subjek 

penelitian mengatakan bahwa perlu ada 

pemberian sanksi terhadap pelanggaran 

Kode Etik Guru Indonesia tahun 2013. 

e. Data tentang Kendala dan Solusi 

Pelaksanaan Kode Etik Guru Tahun 

2013 

1. Data Persepsi terhadap Kendala dalam 

Pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia 

Data persepsi terhadap kendala dalam 

pelaksanakan Kode Etik Guru 

Indonesia tahun 2013 oleh guru SDN 

se-Kecamatan Wonokromo dapat 

diinterpretasikan dari data angket 

bahwa yang berpendapat ada kendala 

saat pelaksanaan Kode Etik Guru 

Indonesia tahun 2013 terdiri 53,63%, 

sedangkan 17,39% berpendapat selalu 

ada. Sementara 23,91% guru 

menyatakan kadang-kadang ada dan 

guru yang berpendapat tidak ada 

kendala saat pelaksanaan Kode Etik 

Guru Indonesia tahun 2013  hanya 

5,07%. 

Persepsi terhadap kendala pelaksanaan 

kode etik guru juga dapat diketahui dari 

hasil wawancara bahwa sebagian besar 

subjek penelitian menyatakan ada 

kendala dalam pelaksanaan Kode Etik 

Guru Indonesia.  

2. Data Persepsi terhadap Solusi 

Pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia 

tahun 2013 

Persepsi terhadap solusi dalam 

pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia 

oleh guru SDN se-Kecamatan 

Wonokromo dipaparkan dari hasil 

angket bahwa yang berpendapat ada 

solusi pelaksanaan Kode Etik Guru 

Indonesia tahun 2013 terdiri 86,96%, 

sedangkan 11,60% berpendapat selalu 

ada. Sementara 0,72% guru 

menyatakan kadang-kadang ada dan 

guru yang berpendapat tidak ada solusi 

pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia 

tahun 2013  hanya 0,72%. 

Persepsi terhadap solusi pelaksanaan 

Kode Etik Guru Indonesia juga dapat 

diketahui dari hasil wawancara bahwa 
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sebagian besar subjek penelitian 

menyatakan ada solusi pelaksanaan 

Kode Etik Guru Indonesia tahun 2013. 

IV. PEMBAHASAN 

a. Pengetahuan Guru tentang 

Keberadaan Kode Etik Guru 

Indonesia Tahun 2013 

Salah satu faktor yang menyebabkan 

rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia 

disebabkan oleh  rendahnya kualitas guru, 

sehingga guru memiliki kedudukan yang 

sangat penting dalam menangani berhasil 

atau tidaknya program pendidikan. 

Pentingnya keberadaan guru dalam 

pendidikan memang layak guru dikatakan 

sebagai  profesi yang terhormat, seperti 

yang tercantum dalam Undang-undang 

nomor 14 tahun 2005.  

Menurut Ornstein dan Levine (dalam 

Soetjipto dan Raflis Kosasi, 2009:16) 

bahwa salah satu ciri utama profesi adalah 

mempunyai kode etik untuk menjelaskan 

hal-hal meragukan atau menyangsikan yang 

berhubungan dengan layanan yang 

diberikan. Maka guru sebagai tenaga 

professional  memerlukan pedoman atau 

kode etik guru agar terhidar dari segala 

bentuk penyimpangan dalam melaksanakan 

tugasnya 

Kode etik guru adalah suatu norma atau 

aturan tata susila yang mengatur tingkah 

laku guru. Kode etik guru juga diartikan 

sebagai aturan tata-susila keguruan. 

Sementara menurut Westby Gibson (dalam 

Sardiman, 2011:152) kode etik guru 

dikatakan sebagai statement formal yang 

merupakan norma (aturan tata susila) dalam 

mengatur tingkah laku guru. Sehubungan 

dengan itu maka dapat dikatakan bahwa 

kode etik guru merupakan semacam 

penangkal dari kecenderungan manusiawi 

seorang guru yang ingin menyeleweng, agar 

tidak jadi berbuat menyeleweng. 

Pentingnya kode etik guru dalam 

membentuk guru yang profesional, 

menuntut semua guru paham tentang 

keberadaan kode etik guru Indonesia.  

Dalam penelitian ini terungkap bahwa  

sebagian besar guru Sekolah Dasar Negeri 

se-kecamatan Wonokromo sudah paham 

tentang Kode Etik Guru Indonesia tahun 

2013. Pemahaman sebagian guru tentang 

keberadaan Kode Etik Guru Indonesia 

tahun 2013 diperoleh  setelah mengikuti 

sosialisasi Kode Etik Guru Indonesia tahun 

2013 yang disampaikan peneliti.  

 

b. Pemahaman tentang Isi, Tujuan, dan 

Fungsi Kode Etik Guru Indonesia 

Tahun 2013 

1. Persepsi terhadap Isi Kode Etik 

Guru Indonesia Tahun 2013 

Isi Kode Etik Guru Indonesia memuat 

norma yang merupakan kewajiban 

seorang guru untuk pedoman dalam 

melaksanakan tugasnya, dimana  isi 

kode etik guru telah dirumuskan 

sebagai himpunan nilai-nilai dan 

norma-norma profesi guru yang 

tersusun dengan baik dan sistematis 

dalam suatu sistem yang utuh dan 

bulat. 

Perkembangan zaman yang semakin 

maju menuntut adanya penyempurnaan 

isi Kode Etik Guru Indonesia. 

Sehingga Kode Etik Guru Indonesia 

beberapa kali disempurnakan PGRI 

dalam kongres kekongres. (Soetjipto 

dan Raflis Kosasi, 2009:34). 

Penyempurnaan Kode Etik Guru 

Indonesia terakhir kali dilakukan PGRI  

pada Kongres XXI di Jakarta tahun 

2013. 

Isi Kode Etik Guru Indonesia, diatur 

jelas bagaimana seharusnya hubungan 

yang harus dilakukan guru dengan 

tujuh unsur yang secara langsung 

maupun tidak langsung terkait dengan 

profesi mereka. Adapun tujuh 

hubungan yang dimaksud itu adalah 

hubungan guru dengan (1) peserta 

didik, (2) orang tua atau wali murid, (3) 

masyarakat, (4) sekolah dan rekan 

sejawat, (5) profesi, (6) organisasi 

profesinya, dan (7) pemerintah.  
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Dalam penelitian ini terungkap bahwa 

sebagian besar guru Sekolah Dasar 

Negeri se-Kecamatan Wonokromo 

mempunyai persepsi baik terhadap isi 

Kode Etik Guru Indonesia tahun 2013. 

Beberapa subjek penelitian 

mengungkap isi Kode Etik Guru 

Indonesia tahun 2013 berisi kewajiban 

baik yang harus dilakukan seorang 

guru. 

2. Persepsi terhadap Tujuan Kode Etik 

Guru Indonesia 

Pada dasarnya tujuan merumuskan 

kode etik dalam suatu profesi adalah 

untuk kepentingan anggota dan 

kepentingan organisasi profesi itu 

sendiri. Kode Etik Guru Indonesia 

merupakan pedoman sikap dan perilaku 

bertujuan menempatkan guru sebagai 

profesi terhormat, mulia, dan 

bermartabat yang dilindungi undang-

undang. Sama halnya dengan yang 

diungkapkan R. Hermawan (dalam 

Soetjipto dan Raflis Kosasi, 2009:30), 

salah satu tujuan mengadakan kode etik 

adalah untuk menjunjung tinggi 

martabat profesi.  

Sementara salah satu subjek penelitian 

berpendapat bahwa dikeluarkannya 

Kode Etik Guru Indonesia sebagai 

implementasinya terhadap persiapan 

kurikulum 2013 ini menuju 

kependidikan karakter, sebagaimana 

disampaikan oleh  Wakil Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan dalam 

sambutan peringatan Hari Guru 

Nasional 2013 dan hari ulang tahun ke-

68 PGRI.  

Dalam penelitian terungkap bahwa 

sebagian besar guru Sekolah Dasar 

Negeri se-Kecamatan Wonokromo 

mempunyai persepsi baik terhadap 

tujuan Kode Etik Guru Indonesia tahun 

2013. Beragam persepsi diungkapkan 

oleh subjek penelitian terkait tujuan 

dari Kode Etik Guru Indonesia, namun 

muaranya sama, yaitu tujuan 

dikeluarkannya Kode Etik Guru 

Indonesia 2013 adalah baik. 

3. Persepsi terhadap Fungsi  Kode Etik 

Guru Indonesia 

 Fungsi Kode Etik Guru Indonesia 

adalah sebagai landasan moral dan 

pedoman tingkah laku setiap guru 

dalam menunaikan tugas 

pengabdiannya sebagai guru, baik di 

dalam maupun di luar sekolah serta 

dalam kehidupan sehari-hari di 

masyarakat. Dengan demikian maka 

Kode Etik Guru Indonesia merupakan 

alat yang amat penting untuk 

pembentukan sikap profesional para 

anggota. 

 Beberapa fungsi dari kode etik guru 

juga dituturkan oleh Alma (2010:175) 

yaitu agar guru memiliki pedoman dan 

arah yang jelas dalam melaksanakan 

tugasnya, sehingga terhindar dari 

penyimpangan profesi. Selain itu, agar 

guru dapat meningkatkan kualitas dan 

kinerja masyarakat sehingga jasa 

profesi guru diakui oleh masyarakat 

sebagai profesi yang membantu dalam 

mencerahkan masalah dan 

mengembangkan diri. 

Sementara dalam penelitian ini 

terungkap, bahwa sebagian besar guru 

Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan 

Wonokromo mempunyai persepsi baik 

terhadap fungsi Kode Etik Guru 

Indonesia tahun 2013. Dari hasil 

wawancara dengan subjek penelitian, 

berbagai persepsi terhadap fungsi Kode 

Etik Guru Indonesia tahun 2013 

diungkapkan, namun pada intinya sama 

bahwa fungsi Kode Etik Guru 

Indonesia tahun 2013 adalah baik.  

 

c. Pelaksanaan Kode Etik Guru 

Indonesia Tahun 2013 
Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh 

suatu organisasi profesi berlaku dan 

mengikat anggotanya. Untuk Kode Etik 

Guru Indonesia tahun 2013 ditetapkan oleh 

organisasi Persatuan Guru Republik 
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Indonesia (PGRI), sesuai dengan UUGD 

pasal 42 bahwa salah satu kewenangan 

organisasi profesi guru adalah menetapkan 

dan menegakkan kode etik guru. 

Pelaksanaan kode etik guru akan 

diawasi oleh satu alat atau perangkat 

kelengkapan organisasi namanya DKGI 

(Dewan Kehormatan Guru Indonesia). 

DKGI adalah perangkat kelengkapan 

organisasi PGRI yag dibentuk untuk 

menjalankan tugas dalam memberikan 

saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, 

penegakan, dan pelanggaran disiplin 

organisasi dan etika profesi. Kode Etik 

Guru Indonesia dan Dewan Kehormatan 

Guru Indonesia merupakan kesatuan yang 

tidak terpisahkan 

Pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia 

tahun 2013 pada kenyataannya masih 

belum bisa dilaksanakan secara 

keseluruhan, karena masih dirumuskan satu 

pedoman pelaksanaan. Rancangan 

pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia 

tahun 2013 juga dibuktikan oleh PGRI 

dalam Rakornas PB PGRI yang tercantun 

dalam majalah Suara Guru (2013:32-33). 

Rakornas PB PGRI tersebut dibuka oleh 

Ketua Umum PB PGRI bertempat di Hotel 

Jayakarta pada tanggal 4 hingga 6 Oktober 

2013 yang dihadiri oleh 30 Ketua Umum 

PGRI se Indonesia. Ada tujuh hasil dalam 

Rakornas tersebut diantaranya program 

prioritas pasca kongres yang didalamnya 

berisi sosialisasi Kode Etik Guru dilakukan 

sekaligus sosialisasi tata kerja DKGI dan 

MoU PB PGRI dan dengan Kapolri.  

Penelitian ini mengungkapkan bahwa 

sebagian besar guru Sekolah Dasar Negeri 

se-kecamatan Wonokromo berpendapat 

baik tentang pelaksanaan Kode Etik Guru 

Indonesia. Meskipun rancangan 

pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia 

tahun 2013 belum ada tetapi sebagian besar 

subjek penelitian berpendapat bahwa 

pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia 

tahun 2013 adalah baik dengan alasan 

kewajiban guru yang ada didalam Kode 

Etik Guru Indonesia tahun 2013 sebenarnya 

sudah dan bisa dilakukan oleh guru.  

 

 

d. Penanganan Pelanggaran Kode Etik 

Guru Indonesia Tahun 2013 

1. Persepsi terhadap Penanganan 

Pelanggaran Kode Etik Guru Tahun 

2013. 

 Penanganan Pelanggaran Kode Etik 

Guru Indonesia tahun 2013 perlu 

dilakukan demi terlaksananya Kode 

Etik Guru Indonesia tahun 2013. Hal 

tersebut didukung dari temuan data di 

atas bahwa sebagian besar guru di 

Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 

Wonokromo, berpendapat perlu adanya 

penanganan pelanggaran Kode Etik 

Guru tahun 2013. Tetapi sampai saat 

ini penanganan pelanggaran Kode Etik 

Guru Indonesia tahun 2013 masih 

belum dikeluarkan. 

Pada penyusunan penanganan 

pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia 

yang sebelumnya, konsekuensi dari 

adanya pelanggaran Kode Etik Guru 

Indonesia adalah guru yang melanggar 

kode etik, nantinya akan dibawa ke 

DKGI yang sudah dibentuk di setiap 

kabupaten, dan akan diberi sanksi 

sesuai dengan pelanggaran kode etik 

guru. Kode etik guru ini hanya 

mengatur pelanggaran dalam 

berhubungan dengan profesi guru (di 

dalam kelas, lingkungan sekolah, yang 

masih ada hubungan dengan/berkaitan 

dengan hubungan guru-murid – murid-

guru, proses berlajar-mengajar, serta 

hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai 

hubungan guru-murid – murid-guru), 

artinya bila guru melakukan tindakan 

kriminal, diluar profesi maka sanksi 

hukumnya tetap berlaku hukum pidana 

atau perdata.  

Sementara untuk penanganan 

pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia 

tahun 2013 masih dalam proses 

penyusunan seperti yang dilakukan PB 
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PGRI salah satunya dengan melakukan 

MoU dengan Kepolisian seperti yang 

telah tercantum dalam Rakornas.  

2. Persepsi terhadap Sanksi Pelanggaran 

Kode Etik Guru Indonesia Tahun 2013 

Menurut Soetjipto dan Raflis Kosasi, 

(2009:33) kode etik dari suatu profesi 

tertentu dapat meningkat menjadi 

peraturan hukum atau undang-undang. 

Maka aturan yang mulanya sebagai 

ladasan moral dan pedoman tingkah 

laku meningkat menjadi aturan yang 

memberikan sanksi-sanksi hukum yang 

sifatnya memaksa, baik berupa sanksi 

perdata maupun sanksi pidana. 

Sesuai pernyataan di atas pemberian 

sanksi pelanggaran Kode Etik Guru 

Indonesia perlu ada, guna mendukung 

penanganan pelanggaran kode etik 

guru. Namun, pemberian sanksi 

terhadap pelanggaran kode etik guru 

kenyataannya masih belum jelas, ini 

dikarenakan penanganan kode etik guru 

pun masih belum terlaksana 

sepenuhnya. Jadi, kalau penanganan 

pelanggaran kode etik guru belum bisa 

dilakukan, pemberian sanksi pun  

belum bisa dilakukan. 

Perlunya pemberian sanksi terhadap 

pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia 

tahun 2013, didukung hampir seluruh 

subjek penelitian. Terbukti dari temuan 

penelitian bahwa sebagian besar subjek 

penelitian menganggap perlu adanya 

sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik 

Guru Indonesia tahun 2013. 

Berdasarkan data yang diperoleh, 

berbagai pendapat diutarakan subjek 

penelitian tentang pemberian sanksi 

apa yang sekiranya pantas diberikan 

terhadap pelanggaran kode etik. 

Pendapat tentang sanksi terhadap 

pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia 

tahun 2013 tersebut diantaranya, 

berupa teguran secara lisan maupun 

tertulis, denda, bahkan ada yang 

berpendapat sanksi bisa diberikan 

dengan diturunkan pangkat atau 

dipindah tugaskan.  

Sementara dalam KOPENDIUM tahun 

2008, BAB IV tentang penanganan 

pelanggaran Kode Etik Guru Indonesia 

dijelaskan pada pasal 30 sanksi yang 

diberikan bisa berupa: (1) teguran; (2) 

peringatan tertulis; (3) penundaan 

pemberian hak; (4) penurunan pangkat; 

(5) pemberhentian dengan hormat; atau 

(6) pemberhentian dengan tidak 

hormat. 

 

e. Kendala dan Solusi Pelaksanaan 

Kode Etik Guru Indonesia Tahun 

2013 

1. Persepsi terhadap Kendala dalam 

Pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia 

  Pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia 

belumlah terlaksana sebagaimana yang 

dipaparkan sebelumnya. Pernyataan 

tersebut terjadi karena dalam 

pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia 

ada beberapa kendala, diantaranya 

dibuktikan dari temuan penelitian 

bahwa sebagian besar subjek penelitian 

berpendapat bahwa ada kendala dalam 

pelaksanakan Kode Etik Guru 

Indonesia tahun 2013.  

 Secara umum yang menjadi kendala 

dalam masalah ini adalah pemerintah 

belum sepenuhnya mengakui PGRI 

sebagai organisasi profesi seperti yang 

diungkapkan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan dalam sambutannya pada 

acara acara puncak peringatan Hari 

Guru Nasional tahun 2013 dan HUT 

ke-68 PGRI menyatakan memberikan 

dukungan penuh agar PGRI bisa 

menjadi organisasi profesi guru yang 

kuat. Beberapa kendala pelaksanaan 

Kode Etik Guru Indonesia tahun 2013 

juga diutarakan beberapa subjek 

penelitian diantaranya masih ada guru 

yang belum memahami kode etik 

sebagai pedoman sikap dan perilaku 

dalam melaksanakan tugas profesi 
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sebagai pendidik, anggota masyarakat 

dan warga negara.  

2. Persepsi terhadap Solusi Pelaksanaan 

Kode Etik Guru Indonesia 

  Dari kendala yang terjadi di atas ada 

beberapa solusi yang dapat dilakukan 

demi terlaksananya Kode Etik Guru 

Indonesia. Hal ini dibuktikan dari 

temuan penelitian bahwa sebagian 

besar subjek penelitian berpendapat 

bahwa ada solusi yang bisa dilakukan 

untuk mengatasi kendala pelaksanakan 

Kode Etik Guru Indonesia tahun 2013.  

  Kendala umum yang terjadi di atas, 

solusi yang dapat dilakukan adalah 

pemerintah harus mengakui 

sepenuhnya PGRI sebagai organisasi 

profesi, sementara berbagai solusi juga 

diutarakan subjek penalitian 

diantaranya dapat dilakukan sebagai 

berikut: (1) Setiap guru secara 

sungguh-sungguh menghayati, 

mengamalkan serta menjunjung tinggi 

kode etik guru, (2) Guru yang belum 

menjadi anggota organisasi profesi 

guru harus memilih organisasi profesi 

guru yang pembentukannya sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, 

(3) DKGI seyogyanya menjalankan 

proses penegakan Kode Etik Guru 

Indonesia dengan sebaik-baiknya 

sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya, (4) Perlu adanya sosialisasi 

Kode Etik Guru Indonesia secara 

berkala. 

 

V. SIMPULAN 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 

temuan penelitian,maka dapat disimpulkan 

bahwa persepsi guru Sekolah Dasar Negeri 

se-Kecamatan Wonokromo terhadap Kode 

Etik Guru Indonesia tahun 2013 baik. Lebih 

rinci dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa 

sebagian besar guru sudah paham 

tentang Kode Etik Guru Indonesia tahun 

2013. 

2. Penelitian ini mengutarakan bahwa 

persepsi guru terhadap isi, tujuan, fungsi 

Kode Etik Guru Indonesia tahun 2013 

adalah baik. 

3. Penelitian ini mengutarakan bahwa 

persepsi guru terhadap pelaksanaan 

Kode Etik Guru Indonesia tahun 2013 

adalah baik. 

4. Penelitian ini mengutarakan bahwa 

sebagian besar guru berpendapat perlu 

adanya penanganan pelanggaran Kode 

Etik Guru tahun 2013. 

5. Penelitian ini mengutarakan bahwa ada 

kendala dan solusi dalam pelaksanakan 

Kode Etik Guru Indonesia tahun 2013. 

 

VI. SARAN  

Atas dasar hasil penelitian dan 

kesimpulan tersebut di atas, maka dalam 

rangka pelaksanaan Kode Etik Guru 

Indonesia tahun 2013 disarankan: 

1. Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI) dapat memanfaatkan hasil 

penelitian ini sebagai bahan dalam 

mensosialisasikan keberadaan Kode 

Etik Guru Indonesia tahun 2013. 

2. Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) 

dapat memanfaatkan hasil penelitian ini 

sebagai sarana pengembangan profesi 

pendidik. 

3. Tenaga pendidik dapat memanfaatkan 

hasil penelitian ini sebagai pemahaman 

dalam  melaksanakan Kode Etik Guru 

Indonesia tahun 2013. 

4. Peneliti lain dapat memanfaatkan hasil 

penelitian ini sebagai bahan dalam 

mengetahui lebih mendalam tentang 

Kode Etik Guru Indonesia tahun 2013. 
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ABSTRAK 

 

Melihat kenyataan yang ada bahwa disekolah dasar banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam memahami mata pelajaran matematika, sehingga siswa cenderung tidak 

termotivasi untuk belajar matematika lebih lanjut dan berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa 

Penelitian ini berdasarkan permasalahan: Adakah pengaruh metode demontrasi 

terhadap prestasi dan Motivasi belajar Matematika siswa Kelas IV SDN Manyar Sabrangan 

I/229 Surabaya.  

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak dua 

putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan, kegiatan dan pengamatan, 

refleksi, dan revisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa Kelas IV SDN Manyar Sabrangan 

I/229 Surabaya . Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar Aktivitas siswa 

selama kegiatan belajar mengajar. 

Dari hasil analis didapatkan bahwa terjadi peningkatan dari siklus I ke siklus II. Jumlah 

siswa yang berprestasi dalam kategori amat berhasil dengan nilai     (90-100) ada  0 siswa ( 

0 %) pada siklus I, meningkat menjadi 2 siswa (10%) pada siklus II, Peningkatan hasil 

belajar juga terjadi pada kategori berhasil yaitu nilai antara (80-89),pada kategori tersebut 

ada 3 siswa (15%) pada siklus I, meningkat menjadi  6 siswa (30%) pada siklus II, 

sementara pada siswa yang memperoleh hasil belajar dengan nilai Cukup berhasil antara 

(70-80) ada  6 siswa (30%) pada siklus I meningkat menjadi  10 siswa (50%) pada siklus II 

sedangkan hasil belajar dengan kriteria  kurang berhasil (50-69) ada penurunan dari  11  

siswa ( 55 %) pada siklus I menurun menjadi 2 siswa (10%) pada siklus II..  

Simpulan dari penelitian ini adalah metode Demonstrasi dapat berpengaruh positif 

terhadap prestasi dan motivasi belajar Siswa Kelas IV SDN Manyar Sabrangan I/229 

Surabaya, serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran Matematika. 

 

 

Kata kunci : Metode Demontrasi, Matematika Materi pokok  Arti Pecahan dan Operasinya



 

 

I. PENDAHULUAN  

Melihat kenyataan yang ada bahwa 

disekolah dasar banyak siswa yang 

mengalami kesulitan dalam memahami 

mata pelajaran matematika, sehingga 

siswa cenderung tidak termotivasi untuk 

belajar matematika lebih lanjut dan 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Pemahaman konsep pecahan dan 

operasinya merupakan konsep yang 

sangat penting untuk dikuasai siswa 

sebagai bekal mempelajari bahan 

matematika berikutnya dan bukan 

matematika yang terkait.  

Guru dalam mengajar dituntut 

untuk dapat mentuntaskan materi 

pelajaran sesuai dengan kurikulum yang 

berlaku, namun bersamaan dengan itu 

guru juga melakukan perbaikan-

perbaikan pembelajaran melalui 

penekanan pada beberapa metode agar 

siswa dapat menerima materi 

pembelajaran yang diberikan, metode 

demontrasi yang dimaksudkan dalam 

hal ini adalah siswa mendemonstrasi 

secara efektif, efisien dan tepat tentang 

materi yang telah diberikan guru. 

Harapannya agar pembelajaran berjalan 

optimal dan siswa dapat  menerapkan 

konsep-konsep pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan masalah yang sudah 

ditetapkan di atas, kami mencoba 

menjaring berbagai alternatif tindakan 

atau mencari jalan keluar (solusi) yang 

mungkin dapat diterapkan untuk 

dilakukan, guna memecahkan 

permasalahan-permasalahan. Adapun 

alternatif tindakan perlakuan tersebut 

sebagai berikut : 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian dengan menggunakan 

metode demonstrasi telah banyak 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

Astuti,  P (2007) dengan judul Penerapan 

Metode Demonstrasi Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar  Fisika 

Mendeskripsikan Pengertian Suhu Dan 

Pengukurannya Pada Siswa Kelas  VII-A 

SMP Negeri 1 Buduran  Sidoarjo Tahun 

Pelajaran 2007/2008”. Dari hasil 

penelitian dengan menerapkan metode 

demonstrasi diperoleh nilai hasil belajar 

siswa secara klasikal sebanyak 29 siswa 

(77,5%) dari 40 siswa, dengan hasil 

penelitian pada prasiklus rata-rata kelas 

(42,5%), pada siklus I (78,5%) sedangkan 

pada siklus II (88,5%).  

Berdasarkan hasil penelitian 

sebelumnya maka penulis mencoba untuk 

meneliti di SDN Manyar Sabrangan I/229 

Surabaya, pada siswa kelas IV  Tahun 

pelajaran 2011/2012, dimana pada 

pembelajaran awal dengan menggunakan 

metode ceramah tingkat ketuntasan 

belajar siswa kelas IV  terhadap 

Kondisi Akhir 
Siswa memahami konsep materi 

pokok  Pecahan Dan Operasinya  

setelah guru demontrasikannya 

didepan kelas  

 

Kondisi Awal 

Tindakan Kelas 

 

Penanamankemampuan 

pemahaman konsep melalui 

demontrasi yang dilakukan oleh 

guru,dan siswa diharapkan 

dapat  mengembangkan 

ketrampilan proses meliputi 

:mengamati,menafsirkan, 

meramalkan, mengajukan 

bertanya, berkomunikasi, 

mengumpulkan data hasil 

demontrasi dan  mengambil 

kesimpulan  

 

Guru Mendemontrasikan dipapan 

tulis tentang Pecahan Dan 

Operasinya pada kelas IV SD 

Manyar Sabrangan I/229 Surabaya 

 



 

 

pemahaman konsep materi pokok  

Pecahan dan Operasinya  sangat rendah. 

 

II. METODE PENELITIAN  

Penelitian yang berjudul : 

Penerapan Model Demontrasi 

Meningkatkan Minat dan Prestasi Belajar  

Matematika Arti Pecahan dan Operasinya 

Pada Siswa Kelas IV SDN Manyar 

Sabrangan I/229  Surabaya Tahun 

Pelajaran 2009/2010, merupakan 

Penelitian tindakan kelas (PTK).  

Penelitian Tindakan Kelas adalah 

penelitian yang dilakukan guru dalam 

kelasnya melalui refleksi diri, dengan 

tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai 

guru sehingga hasil belajar siswa menjadi 

meningkat. Dengan penelitian tindakan 

kelas, guru bisa meneliti sendiri 

keseriusan guru akan kinerja, refleksi diri, 

dengan mengikuti kaidah penelitian 

berupa kegiatan pembelajaran berupa 

kegiatan pembelajaran yang tujuannya 

memperbaiki pembelajarannya. 

(Wardani,2003:1.4). Dengan penelitian 

tindakan kelas, guru bisa meneliti sendiri 

praktek pembelajaran yang dilakukan, dan 

meneliti siswa dalam proses 

pembelajaran. Jika guru melakukan 

penelitian, guru tentu tidak boleh 

mengenyampingkan tugas mengajarnya 

dalam arti guru tidak perlu mengorbankan 

proses pembelajaran. 

        Pelaksanaan penelitian dilakukan 

melalui dua siklus pengajaran yang 

masing-masing memiliki empat tahap. 

Sebelum dilaksanakan penelitian, peneliti 

melakukan observasi terhadap 

pembelajaran di kelas tersebut, Adapun 

tahapan penelitian sebagai berikut : 

a. Perencanaan (Planning), yakni 

persiapan yang dilakukan untuk 

pelaksanaan PTK, seperti : 

Penyusunan Skenario Pembelajaran, 

Pembuatan media dll. 

b. Tindakan/Pelaksanaan (Acting) yaitu 

diskripsi tindakan yang akan 

dilakukan , skenario kerja tindakan 

perbaikan yang dikerjakan, dan 

prosedur tindakan yang akan 

diterapkan 

c. Observasi (Observasing) yaitu 

kegiatan mengamati dampak atas 

tindakan yang dilakukan . Kegiatan 

ini dapat dilakukan dengan cara 

pengamatan, wawancara, Kuesioner 

atau cara lain sesuai dengan data yang 

dibutuhkan.  

d.  Refleksi (Reflecting). Yaitu kegiatan 

evaluasi tentang perubahan yang 

terjadi atau hasil yang diperoleh atas 

data yang terhimpun sebagai bentuk 

dampak tindakan yang dirancang, 

Berdasarkan langkah ini akan dapat 

diketahui perubahan yang terjadi  dan 

dilakukan telaah: mengapa, 

bagaimana,dan sejauh mana tindakan 

yang ditetapkan mampu mencapai 

perubahan atau mengatasi masalah 

secara signifikan. Bertolak dari 

refleksi ini pula suatu perbaikan 

tindakan dalam bentuk replanning  

dapat dilakukan. Pada tahap ini 

dilakukan untuk mengevaluasi 

seluruh tindakan yang dilakukan  

berdasarkan hasil pengamatan 

(observasi) yang telah dilakukan Dan  

mengambil kesimpulan untuk 



 

 

menyusun  rencana perbaikan sesuai 

dengan kelemahan-kelemahan  dan 

kekurangan yang terjadi berdasarkan 

hasil pengamatan untuk digunakan 

pada pertemuan berikutnya. 

Sesuai dengan jenis penelitian yang 

dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model 

penelitian tindakan dari Kemmis dan 

Taggart (dalam Arikunto, 2002: 83), yaitu 

berbentuk spiral dari siklus yang satu ke 

siklus yang berikutnya. Setiap siklus 

meliputi planning (rencana), action 

(tindakan), observation (pengamatan), dan 

reflection (refleksi). Langkah pada siklus 

berikutnya adalah perncanaan yang sudah 

direvisi, tindakan, pengamatan, dan 

refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 

dilakukan tindakan pendahuluan yang 

berupa identifikasi permasalahan. Siklus 

spiral dari tahap-tahap penelitian tindakan 

kelas dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

  

 

                

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Alur PTK 

 

Penjelasan alur di atas adalah: 

1. Rancangan/rencana awal, sebelum 

mengadakan penelitian peneliti 

menyusun rumusan masalah, tujuan 

dan membuat rencana tindakan, 

termasuk di dalamnya instrumen 

penelitian dan perangkat 

pembelajaran. 

2. Kegiatan dan pengamatan, meliputi 

tindakan yang dilakukan oleh peneliti 

sebagai upaya membangun 

pemahaman konsep siswa serta 

mengamati hasil atau dampak dari 

diterapkannya strategi pembelajaran 

Metode Demonstrasi  

3. Refleksi, peneliti mengkaji, melihat 

dan mempertimbangkan hasil atau 

dampak dari tindakan yang dilakukan 

berdasarkan lembar pengamatan yang 

diisi oleh pengamat. 

4. Rancangan/rencana yang direvisi, 

berdasarkan hasil refleksi dari 

pengamat membuat rangcangan yang 

direvisi untuk dilaksanakan pada 

siklus berikutnya. 

5. Observasi dibagi dalam bebrapa 

siklus, dimana masing siklus dikenai 

perlakuan yang sama (alur kegiatan 

yang sama) dan membahas satu sub 

kompetensi dasar yang diakhiri 

dengan tes formatif di akhir masing 

masing putaran. Siklus ini 

berkelanjutan dan akan dihentikan 

jika sesuai dengan kebutuhan dan 

dirasa sudah cukup.  

 

III. LOKASI DAN SUBYEK 

PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan di SDN 

Manyar Sabrangan I/229 Surabaya. Yang 

Refleksi 

 

Tindakan/ 
Observasi 

 

Refleksi 

 

Refleksi 

 

Tindakan/ 
Observasi 

 

Tindakan/ 
Observasi 

 

Rencana yang 
direvisi 

Rencana 
awal/rancanga

n 

Rencana yang 
direvisi 

Putaran 
ke-1 

Putaran ke-
2 

Putaran ke-
n 



 

 

menjadi subyek penelitian adalah siswa 

kelas IV SDN Manyar Sabrangan I/229 

Surabaya sebanyak 20 siswa, dijadikan 

subyek penelitian karena rata-rata 

pemahaman konsep terhadap 

pembelajaran matematika materi pokok 

Arti Pecahan dan Operasinya sangat 

rendah . 

Dalam Penelitian jadwal pelaksanaan 

perbaikan adalah sebagai berikut : 

 

Jadwal pelaksanaan perbaikan 

No Hari / 

Tanggal 

Jam 

ke / 

pukul 

siklus Pengamat 

1 

 

2 

02 

September 

2009 

Sampai 

dengan 

09 

September  

2009 

1 

07.15 

– 

07.55 

1 

07.15 

– 

07.55 

1 

 

2 

Meti 

Komariah.A.Ma.Pd 

 

Meti 

Komariah.A.Ma.Pd 

 

 

IV. INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen penelitian atau alat 

pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Lembar Penilaian RPP 

 Instrumen penilaian rencana 

pelaksanaan pembelajaran digunakan 

untuk mengetahui apakah persiapan 

guru dalam melakukan penelitian, 

berupa rencana pelaksanaan 

pembelajaran sudah layak digunakan, 

Dalam hal ini guru pamong / Kepala 

sekolah sebagai tim penilai RPP  

b. Lembar Pengamatan Aktivitas 

Siswa  

Instrumen ini digunakan untuk 

mengetahui aspek aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran 

matematika  Kompetensi dasar Arti 

Pecahan dan Operasinya berlangsung. 

Lembar pengamatan ini diisi oleh 

Observer yang bertindak sebagai 

pengamat selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

c. Tes Hasil belajar 

Instrumen ini digunakan untuk 

mengevaluasi siswa dan tujuannya 

adalah untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam menjawab 

soal setelah pembelajaran 

berlangsung.  

 

V. RENCANA TINDAKAN 

 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas 

ini dilaksanakan dalam dua siklus, Siklus 

I : Menumbuhkan minat belajar siswa 

agar dapat memahami arti  pecahan dan 

operasinya, dengan daur setiap siklus 

sebagai berikut : 

 

Penelitian Siklus I 

a. Perencanaan  

Pada tahap perencanaan siklus I 

diawali dengan refleksi dan analisis 

bersama antara penulis dan teman sejawat 

guru terhadap hasil belajar siswa, 

mengidentifikasi masalah, menganalisa 

masalah dan memahami arti  pecahan dan 

operasinya. 

 Dari hasil tersebut di atas penulis 

selanjutnya melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Menyusun Rencana Perbaikan 

Pembelajaran (RPP) siklus I yang 

difokuskan pada perencanaan 

langkah-langkah perbaikan atau 

skenario tindakan yang diharapkan 



 

 

dapat mengatasi masalah 

pembelajaran dan meningkatkan 

kualitas proses dan hasil belajar 

siswa. 

b. Menyiapkan LKS yang akan 

digunakan oleh siswa secara individu 

yang memuat tugas-tugas yang perlu 

diselesaikan siswa. 

c. Menyiapkan instrumen pengumpulan 

data yaitu : 

 Lembar pengamatan aktivitas 

siswa selama mengerjakan LKS 

dan diskusi kelas. 

 Lembar pengamatan aktivitas 

guru selama proses 

pembelajaran. 

 Lembar evaluasi akhir tingkat 

ketuntasan belajar siswa. 

d. Menentukan kriteria keberhasilan 

perbaikan pembelajaran dalam 

penelitian ini perbaikan pembelajaran 

dinyatakan berhasil atau  tercapai 

apabila : 

a) Jika secara individual siswa 

mendapatkan nilai ≥ 70  

b) Secara klasikal dikatakan tuntas 

belajarnya jika jumlah siswa 

yang tuntas secara individu 

mencapai 85% atau telah 

mencapai daya serap ≥ 70. 

 

Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran 

Siklus I 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

siklus I adalah : 

 Melakukan tanya jawab tentang 

materi sebelumnya 

 Menjelaskan tentang arti pecahan 

melalui metode demonstrasi 

 Memberi tugas untuk mengerjakan 

soal tentang menggambar pecahan 

dan nilai pecahan 

 Membahas soal-soal latihan 

berkaitan dengan pecahan 

 Menyimpulkan materi pelajaran 

 Memberi tugas rumah 

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

siklus I ini diamati oleh teman sejawat 

guru Meti Komariah.A.Ma.Pd untuk 

membantu meneliti dalam pelaksanaan  

pembelajaran. Yang menjadi fokus adalah 

untuk mengetahui  sejauh mana 

pengetahuan siswa terhadap arti pecahan 

dan operasinya. 

 

Rencana Penelitian Siklus II 

Siklus II : Meningkatkan prestasi belajar 

siswa dalam menggambar nilai   pecahan 

dengan tepat. 

 

Perencanaan  

Pada tahap perencanaan siklus II diawali 

dengan refleksi dan analisis bersama 

antara penulis dan teman sejawat guru 

terhadap hasil belajar siswa pada siklus I, 

mengidentifikasi masalah, menganalisa 

masalah, tentang pemahaman siswa 

terhadap materi arti  pecahan dan 

operasinya, 

Dari hasil tersebut di atas penulis 

selanjutnya melakukan hal-hal sebagai 

berikut: 

1). Menyusun Rencana Perbaikan 

Pembelajaran (RPP) siklus I yang 

difokuskan pada perencanaan langkah-

langkah perbaikan atau skenario tindakan 

yang diharapkan dapat mengatasi masalah 

pembelajaran dan meningkatkan kualitas 

proses dan hasil belajar siswa. 



 

 

2). Menyiapkan LKS yang akan 

digunakan oleh siswa secara individu 

yang memuat tugas-tugas yang perlu 

diselesaikan siswa. 

3).  Menyiapkan instrumen pengumpulan 

data yaitu : 

 Lembar pengamatan aktivitas 

siswa selama mengerjakan LKS 

dan diskusi kelas. 

 Lembar pengamatan aktivitas guru 

selama proses pembelajaran. 

 Lembar evaluasi akhir tingkat 

ketuntasan belajar siswa. 

4). Menentukan kriteria keberhasilan 

perbaikan pembelajaran dalam penelitian 

ini perbaikan pembelajaran dinyatakan 

berhasil atau  tercapai apabila : 

a). Jika secara individual siswa 

mendapatkan nilai ≥ 70  

b). Secara klasikal dikatakan tuntas 

belajarnya jika jumlah siswa yang tuntas 

secara individu mencapai 85% atau telah 

mencapai daya serap ≥ 70. 

 

Pelaksanaan perbaikan pembelaajaran 

Siklus II 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

perbaikan pembelajaran siklus II adalah : 

 Melakukan tanya jawab 

kembali tentang materi pada 

siklus I 

 Menjelaskan kembali arti 

pecahan  

 Mengajak siswa untuk melakukan 

demonstrasi sehingga siswa 

termotivasi  dan terlibat didalamnya 

 Memberikan penjelasan dalam 

ketepatan menggambar pecahan 

yang sesuai dengan ketentuan 

 Memberi tugas untuk mengerjakan 

soal-soal latihan yang berkaitan 

dengan pecahan 

 Menyimpulkan materi pecahan 

Pelaksanaan perbaikan pembelajaran 

siklus II juga diamati oleh teman sejawat 

guru Meti Komariah, A.Ma.Pd NIP. 

19530725 197403 2 003 untuk membantu 

meneliti dalam pembelajaran. Yang 

menjadi fokus  dalam pelaksanaan 

perbaikan pembelajaran  adalah ketepatan 

dalam menggambar pecahan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dengan teknik 

sebagai berikut : 

(1).   Observasi  

         Observasi dilakukan secara langsung 

oleh peneliti dan dibantu oleh teman 

sejawat guru Matematika, saat terjadi 

pembelajaran di kelas dengan Kompetensi 

dasar Arti Pecahan Dan Operasinya. 

Lembar observasi ini digunakan untuk 

mendapatkan data tentang situasi kelas 

pembelajaran berlangsung. Observer 

mengisi lembar observasi aktivitas siswa 

terhadap kegiatan mengajar. 

(2). Tes 

Tes materi diberikan kepada siswa 

untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam penerapan konsep berupa  hasil 

belajar siswa Kompetensi dasar Arti 

Pecahan Dan Operasinya, Apakah siswa 

sudah tuntas atau belum dalam belajar. 

 

Hasil penelitian 

Berdasarkan temuan peneliti pada 

pelaksanaan tindakan, yang dibantu teman 

sejawat guru matematika SDN Manyar 

Sabrangan I/229 Surabaya  Sdri. Meti 



 

 

Komariah.A.Ma.Pd NIP. 19530725 

197403 2 003 bahwa pada siklus I dan 

siklus II yang masing-masing 

dilaksanakan 2 kali pertemuan dimana 

setiap pertemuan 1 x 40 menit dan 

pembelajaran dari kedua siklus 

difokuskan pada memahami  atau 

mengetahui arti pecahan yang sama dan 

operasinya diperoleh data sebagai berikut 

: 

Siklus I 

Adapun data hasil penelitian pada siklus I 

adalah sebagai berikut: 

 

(a).  Aktivitas siswa dalam pembelajaran  

 Aktivitas siswa dalam pembelajaran pada 

materi arti pecahan dan operasinya 

dengan metode demonstrasi, meliputi 

aktivitas : bertanya kepada guru, 

Keterlibatan berdemonstrasi, ketepatan, 

bermain sendiri. 

Tabel .1. Data peningkatan Aktivitas 

siswa Siklus I 

 

No 

 

INDIKATOR 

SIKLUS I 

Jml 

siswa 

Persentase 

(%) 

1. 

2. 

3. 

4 

Bertanya kepada guru 

Keterlibatan 

berdemonstrasi 

Ketepatan menggambar 

Bermain sendiri 

5 

5 

4 

6 

25 

25 

20 

30 

 Jumlah 20 100 

 

(b). Hasil tes siswa siklus I 

Pada siklus I pembelajaran difokuskan 

pada pemahaman tentang arti pecahan 

yaitu beberapa bagian dari keseluruhan 

diharapkan siswa dapat menggambar 

pecahan yang sesuai dengan ketentuan.  

Adapun hasil tes siswa sebagai berikut : 

Tabel 2. Hasil tes Siswa Pada siklus I 

 

 

NO 

 

KRITERIA 

 

NILAI 

SIKLUS I 

 

% 

JML 

SISWA 

1. 

2. 

3. 

4. 

Amat berhasil 

Berhasil 

Cukup berhasil 

Kurang berhasil 

90-100 

81-89 

70-80 

50-69 

- 

15 

30 

55 

- 

3 

6 

11 

   100 20 

 

Keterangan  skor :  

4 = Kurang berhasil ,  

3 = Cukup berhasil,  

2 = Berhasil,                      

1 = Amat berhasil 

 

Pada siklus I hasil evaluasi belajar 

dinyatakan belum tuntas, karena terdapat 

sejumlah 11 siswa dengan kriteria kurang 

berhasil (55%), sedangkan syarat 

ketuntasan belajar secara klasikal 

dikatakan tuntas belajarnya jika jumlah 

siswa yang tuntas secara individu 

mencapai 85% atau telah mencapai daya 

serap ≥ 70. 

 

Siklus II 

Pada siklus II pembelajaran sama dengan 

pelaksanaan pembelajaran pada siklus I, 

namun berdasarkan hasil temuan yang 

berupa kelemahan dan kekurangan hasil 

refleksi pada siklus I maka pada siklus II 

diadakan perbaikan-perbaikan dengan 

pemantapan arti pecahan dan operasinya 

terutama dalam ketepatan menggambar,  

nilai pecahan setelah dibahas kembali dan 

anak terlibat dalam demonstrasi, anak-

anak begitu lebih antusias dan 

berkonsentrasi dalam mengerjakan  soal – 

soal, diakhir pembelajaran anak-anak 

lebih banyak yang antusias dan lebih 



 

 

cermat dalam menggambar pecahan 

terutama ketepatan dalam menggambar. 

(a) Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran  

Aktivitas siswa dalam pembelajaran pada 

materi arti pecahan dan operasinya 

dengan metode demonstrasi, meliputi 

aktivitas : bertanya kepada guru, 

Keterlibatan berdemonstrasi, ketepatan, 

bermain sendiri. 

Adapun data hasil peningkatan aktivitas 

siswa  pada siklus II adalah sebagai 

berikut: 

Tabel .3. Data peningkatan Aktivitas 

siswa Siklus II 

 

No 

 

INDIKATOR 

SIKLUS II 

Jml 

siswa 

Persenta

se 

(%) 

1. 

2. 

3. 

4 

Bertanya kepada guru 

Keterlibatan 

berdemonstrasi 

Ketepatan menggambar 

Bermain sendiri 

7 

6 

5 

2 

35 

30 

25 

10 

 Jumlah 20 10 

(b). Hasil tes siswa siklus II 

Pada siklus II pembelajaran difokuskan 

pada pemahaman tentang arti pecahan 

yaitu beberapa bagian dari keseluruhan 

diharapkan siswa dapat menggambar 

pecahan yang sesuai dengan ketentuan.  

 

Adapun data hasil tes siswa  pada siklus II 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil tes Siswa Pada siklus II 

 

 

Keterangan  skor : 4 = kurang berhasil , 3 

= Cukup berhasil, 2 = Berhasil,                       

1 = amat berhasil 

 

Pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa 

penilaian hasil belajar siswa pada siklus II 

meningkat sehingga  secara klasikal 

dinyatakan berhasil. 

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil tes Siswa 

Pada siklus II 

 
 

NO 

 

KRITERIA 

 

NILAI 

SIKLUS I SIKLUS 

II 

 

% 

JML  

SISWA 

 

% 

JML  

SISW

A 

1. 

2. 

3. 

4. 

Amat berhasil 

Berhasil 

Cukup 

berhasil 

Kurang 

berhasil 

90-100 

81-89 

70-80 

50-69 

- 

15 

30 

55 

- 

3 

6 

11 

1

0 

3

0 

5

0 

1

0 

2 

6 

10 

2 

   10

0 

20 1

0

0 

20 

 

     Dari Tabel 5 diatas menunjukkan 

bahwa terdapat peningkatan hasil tes 

siswa pada siklus I siswa yang 

mendapatkan nilai kriteria Amat berhasil  

(90-100) 0 siswa meningkat menjadi 2 

siswa, mendapatkan kriteria nilai Berhasil 

(81-89) dari 3 siswa menjadi 6 siswa, 

kriteria nilai Cukup berhasil (70-80) dari 6 

siswa menjadi 10 siswa sedangkan yang 

mendapatkan kriteria nilai  Kurang 

berhasil (50-69) menurun dari 11 siswa 

menjadi 2 siswa, dengan demikian maka 

pada siklus II pembelajaran matematika 

dengan pendekatan model demonstrasi 

dinyatakan tuntas karena siswa yang 

 

NO 

 

KRITERI

A 

 

NILAI 

SIKLUS II 

 

% 

JML 

SISWA 

1. 

2. 

3. 

4. 

Amat 

berhasil 

Berhasil 

Cukup 

berhasil 

Kurang 

berhasil 

90-100 

81-89 

70-80 

50-69 

10 

30 

50 

10 

2 

6 

10 

2 

   100 20 



 

 

menguasai konsep sebesar 18 siswa (90%) 

sedangkan kriteria ketuntasan belajar 

secara klasikal dikatakan tuntas belajarnya 

jika jumlah siswa yang tuntas secara 

individu mencapai 85% atau telah 

mencapai daya serap ≥ 70. 

Sedangkan aktivitas belajar siswa dengan 

menggunakan model demonstrasi  

mengalami peningkatan sebagai berikut : 

 

Tabel .6. Rekapitulasi Data 

peningkatan Aktivitas siswa persiklus 

 

Pada tabel 6. Aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan 

model demonstrasi persiklusnya 

mengalami peningkatan hal ini dapat 

ditunjukkan dengan data jumlah siswa 

yang Bertanya kepada guru dari  5 siswa 

pada siklus I meningkat menjadi 7 siswa, 

untuk Keterlibatan berdemonstrasi dari 5 

siswa menjadi 6 siswa, untuk  Ketepatan 

menggambar 4 siswa meningkat 5 siswa 

sedangkan siswa yang bermain sendiri 

saat kegiatan pembelajaran menurun dari 

6 siswa menjadi 2 siswa. 

VI. PEMBAHASAN 

1.   Hasil Belajar 

Dengan penerapan metode 

demonstrasi pada materi arti pecahan dan 

operasinya ada peningkatan yang 

signifikan. Peningkatan tersebut sebagai 

efek dari pembelajaran dengan 

menggunakan metode demonstrasi yang 

dirancang dengan baik,peningkatan 

tersebut tampak dari hasil penelitian yang 

dicapai oleh siswa rata-rata terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Jumlah siswa yang berprestasi dalam 

kategori amat berhasil dengan nilai     (90-

100) ada  0 siswa ( 0 %) pada siklus I, 

meningkat menjadi 2 siswa ( 10%) pada 

siklus II, Peningkatan hasil belajar juga 

terjadi pada kategori berhasil yaitu nilai 

antara (80-89),pada kategori tersebut ada 

3 siswa (15%) pada siklus I, meningkat 

menjadi  6 siswa (30%) pada siklus II, 

sementara pada siswa yang memperoleh 

hasil belajar dengan nilai Cukup berhasil 

antara (70-80) ada  6 siswa (30%) pada 

siklus I meningkat menjadi  10 siswa 

(50%) pada siklus II sedangkan hasil 

belajar dengan kriteria  kurang berhasil 

(50-69) ada penurunan dari  11  siswa ( 55 

%) pada siklus I menurun menjadi 2 siswa 

(10%) pada siklus II. 

 

2.  Aktivitas siswa 

Aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan 

metode demonstrasi, pada materi arti 

pecahan dan operasinya pembelajaran 

meningkat,sementara aktivitas 

ketergantungan terhadap guru dan 

bermain sendiri cenderung menurun. 

Dengan demikian metode demonstrasi 

dalam keterlibatan siswa sangat efektif 

dalam pembelajaran. 

Dalam hal ini ditunjukan dengan 

banyaknya pertanyaan siswa yang belum 

memahami penjelasan guru juga berani 

 

No 

 

INDIKATOR 

SIKLUS I SIKLUS II 

Jml 

siswa 

 

% 

Jml 

siswa 

 

% 

1. 

2. 

3. 

4 

 

Bertanya kepada guru 

Keterlibatan 

berdemonstrasi 

Ketepatan menggambar 

Bermain sendiri 

 

5 

5 

4 

6 

25 

25 

20 

30 

7 

6 

5 

2 

35 

30 

25 

10 

 Jumlah 20 10

0 

20 10

0 



 

 

mengajukan pertanyaan yang terlibat 

dalam demonstrasi, sehingga siswa aktif 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.  

Penguasaan atau pemahaman pada 

materi arti pecahan dan operasinya 

tersebut dapat meningkatkan kemampuan 

siswa  

Keberhasilan pelaksanaan perbaikan 

siklus I dan siklus II tidak terlepas dari 

upaya guru dalam memilih metode dan 

media yang tepat dan efektif. Hal ini akan 

menghilangkan kejenuhan siswa dalam 

belajar sehingga siswa tetap memiliki 

motivasi yang tinggi untuk belajar.    

 

VII. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan analisis data 

dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Penerapan  metode demonstrasi pada 

pembelajaran matematika tentang arti 

pecahan dan operasinya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa 

2. Kegiatan pembelajaran dapat 

menumbuhkan minat siswa sehingga 

termotivasi untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

3.  Peningkatan proses belajar siswa 

tampak pada aktivitas siswa atau 

keterlibatan aktif siswa 

4. Penguasaan siswa terhadap materi akan 

meningkat  jika diberi latihan soal-soal 

5. Hambatan yang ditemui selama 

pelaksanaan proses pembelajaran 

adalah siswa dalam mengerjakan  soal 

tentang pecahan kurang adanya 

pemahaman konsep pecahan dan  

ketepatan dalam menggambar  nilai 

pecahan. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mereduksi gejala perilaku antisosial yang terjadi pada anak 

usia dini di KB-TK Al Hikmah Surabaya melalui sebuah kegiatan yang dinamakan 

“Drawing Treatment”. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas 

dengan subyek penelitian seorang anak laki-laki usia 3 tahun. Responden yang terlibat 

adalah guru, orang tua serta teman sebaya di kelas. Tehnik pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara, rekomendasi dari psikolog, dokumen atau arsip. Gejala 

perilaku antisosial yang muncul pada ZFR adalah suka menyendiri, marah bila didekati 

oleh teman sebaya, lebih nyaman bermain dengan guru atau orang dewasa, apabila diajak 

untuk bergabung dengan teman dia akan mengamuk, menangis meronta-ronta,  sangat 

senang bermain puzzle. “Drawing Treatment” diberikan pada saat anak menyendiri, dia 

diminta untuk menggambar obyek bebas dengan menggunakan bentuk dasar lingkaran 

(bola, balon, orang, dll). Anak ternyata suka menggambar ayah dan bunda, dari hasil 

gambarnya dapat dianalisa bahwa kedua  figur tersebut sangat lekat. “Drawing 

Treatment” kemudian diberikan setiap kali anak akan atau sedang melakukan kegiatan 

bersama teman sebaya, bisa juga diakhir aktiftas bermain sebagai bentuk refleksi 

perasaannya. Lambat laun hasil gambarannya berkembang menjadi ayah, bunda dan ARY 

(salah satu teman), hal ini menunjukkan bahwa dia telah mendapat pengaruh teman 

sebaya. Seiring dengan perkembangan hasil gambar, ternyata disertai pula dengan 

perubahan perilaku. Apabila pada saat awal masuk dia sering menyendiri, marah, 

menangis meronta-ronta sekarang  menjadi lebih tenang, bisa mengendalikan diri saat 

didekati teman (dia akan berdiri menjauh tanpa menangis), mau duduk dan bergabung 

bersama teman meskipun masih ada jarak sejengkal. Perilaku prososial yang dominan 

berkembang adalah mau berbagi makanan dengan teman yang mengalami peningkatan 

sebesar 33,3%.  Simpulan penelitian ini adalah “Drawing Treatment” dapat digunakan 

untuk mereduksi gejala perilaku antisosial pada anak usia dini di KB-TK Al Hikmah 

Surabaya.      

 

Kata kunci : antisosial 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Kehidupan anak usia dini yang penuh dengan keceriaan dan kepolosan selalu 

menjadi bahan yang menarik untuk diamati, diteliti dan dikaji lebih dalam. 

Kemampuan dalam hal kognisi, afeksi dan psikomotor yang terpendam akan muncul 

seiring dengan stimulasi yang didapatnya.  Begitu pula dengan kemampuan 

bersosialisasi dalam kelompok besar  ( klasikal ) dimana anak akan berinteraksi dan 

bergaul dengan beberapa anak lain.  Ahli dinamika kelompok, Marvin Shaw (1981), 
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berpendapat bahwa semua kelompok memiliki satu kesamaan: anggota mereka saling 

berinteraksi. Oleh karena itu, ia mendefinisikan sebuah kelompok sebagai dua atau 

lebih orang yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain (G.Myers, 

2012). 

 

Fakta bahwa keberadaan orang lain terkadang memfasilitasi performa dan 

terkadang menghambat performa seseorang (Myers, 2012). Seperti halnya momen hari 

pertama masuk sekolah, sebagian anak menunggu-nunggu momen tersebut, karena 

akan menemui teman baru, tapi disalah satu sisi masih sering dijumpai anak-anak yang 

merengek sambil memegang erat tangan ibunya, berharap sang ibu mau menemaninya 

sepanjang hari.  Perilaku sosial yang bervariasi akan mudah kita jumpai saat si kecil 

mulai masuk kelas dan terpaksa berbaur dengan yang lain. Reaksi yang muncul 

sangatlah beragam, ada yang menangis, berteriak, merengek, marah, memukul, 

menendang dan berguling-guling di lantai kelas. 

 

Kondisi demikian juga terjadi di kelas tempat penulis mengajar, yaitu sebuah 

kelompok bermain yang terdiri atas 11 peserta didik dengan rentang usia 2,8– 3,8 

tahun. Dalam pembelajaran yang  berlangsung 3 kali setiap minggu dengan durasi 4 

jam per hari, penulis menemui beberapa perilaku berbeda yang ditunjukkan oleh salah 

satu  peserta didiknya. ZFR (sebut saja demikian) selalu berteriak histeris jika lepas 

dari gendongan ayah, kemudian dia juga bersikap sangat agresif saat berkumpul atau 

bahkan ketika didekati oleh teman sebaya, reaksinya adalah menarik diri, menangis 

meraung-raung dan berguling-guling di lantai. Dia lebih nyaman sendiri di sudut 

kelas, sambil tengkurap dan memejamkan mata untuk menghindari kontak mata 

dengan teman.  

 

Perilaku yang ditunjukkan ZFR mengarah pada salah satu gejala perilaku antisosial, 

dimana dia belum dapat menerima  keberadaan orang lain disekitarnya. Seringkali 

perilaku demikian dianggap tidak normatif dan cenderung destruktif, namun wacana 

untuk mereduksi hal tersebut masih sedikit, padahal dibutuhkan sebuah cara untuk 

mengarahkan perilaku antisosial menjadi prososial.  Oleh karena itu penulis kemudian 

merancang sebuah kegiatan atau treatment yang akan digunakan untuk mereduksi 

perilaku tersebut. “Drawing Treatment” mengacu pada studi permainan Mildred 

Parten (1932)  yaitu solitary play, ketika anak bermain sendirian dan mandiri dari 

orang lain. Anak nampaknya asyik sendiri dan tidak banyak peduli terhadap apapun 

yang sedang terjadi. Anak 2-3 tahun lebih sering terlibat dalam permainan ini 

(Santrock, Life - Span Development, 2002).  

 

“Drawing Treatment” adalah aktifitas menggambar yang sesuai bagi anak usia 

prasekolah sebagaimana dalam teori pemikiran praoperasional Piaget mengatakan, 

bahwa subtahap fungsi simbolis adalah subtahap pertama pemikiran praoperasional 

yang terjadi antara 2-4 tahun. Pada tahap ini anak mengembangkan kemampuan untuk 

membayangkan secara mental suatu obyek yang tidak ada. Anak menggunakan disain 

corat-coret untuk menggambarkan manusia, rumah, mobil, awan dan lain-lain 

(Santrock, Life - Span Development, 2002). 

 

2. Ruang Lingkup 

 Rumusan Masalah 

Apakah “Drawing Treatment” dapat mereduksi gejala perilaku antisosial pada anak 

usia dini diKB-TK Al Hikmah Surabaya? 
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 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di KB - TK Al Hikmah, Jl. Darmokali no.26 Surabaya, 

Jawa Timur. Obyek  penelitian adalah seorang peserta didik laki-laki (ZFR usia 

3,8tahun ).  

“Drawing Tratment” dilaksanakan setiap hari Senin, Rabu dan Jum’at mulai 

tanggal 11 Agustus 2014 – 12 September 2014 dengan durasi 5 menit setiap 

pertemuan. 

 

3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mereduksi gejala perilaku antisosial pada anak usia 

dini di KB - TK Al Hikmah Surabaya dengan menggunakan “Drawing Treatment”. 

 

4. Manfaat Penelitian 

• Bagi peserta didik,untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi anak usia 
dini. Treatment ini tidak hanya bisa dilakukan terhadap anak dengan gejala 

perilaku anti sosial saja, namun juga bisa diterapkan pada peserta didik lainnya. 

• Bagi pendidik atau guru, sebagai referensi atau media terapi untuk mereduksi 
gejala perilaku antisosial pada anak usia dini.   

 

5. Definisi Istilah dan Kajian Teori 

a. Definisi Istilah 

 Drawing Treatment : adalah suatu aktifitas menggambar bebas yang 

diberikan oleh guru kepada anak-anak dengan menggunakan bentuk 

dasar lingkaran (balon, bola, roda, orang, dll.). 

 Antisosial : adalah suatu tindakan yang melanggar norma sosial yang 

diterima umum (Shelley E. Taylor, 2009) 

b. Kajian Teori 

 Teori  Erikson ( Teori Perkembangan Anak ) 

Dalam teori Erikson (1950, 1968) mengatakan bahwa kita berkembang 

dalam tahap-tahap psikososial yang menekankan pada perubahan perkembangan 

sepanjang siklus hidup manusia.  Ada delapan tahap perkembangan yang 

terbentang ketika kita melampaui siklus kehidupan. Masing-masing tahap terdiri 

dari tugas perkembangan yang khas yang menghadapkan individu pada suatu krisis 

yang harus dihadapi.  

Bagi Erikson, krisis bukanlah suatu bencana, tetapi suatu titik balik peningkatan 

kerentanan dan peningkatan potensi. Semakin berhasil individu mengatasi krisis, 

maka semakin sehat perkembangan mereka. 

Delapan tahap tersebut adalah :  

1. Kepercayaan dan ketidakpercayaan, ini adalah tahap psikososial pertama 

menurut Erikson yang dialami dalam tahun pertama kehidupan. Rasa 

kepercayaan menuntut perasaan nyaman secara fisik dan jumlah ketakutan 

minimal akan masa depan. Kebutuhan-kebutuhan dasar bayi dipenuhi oleh 

pengasuh yang tanggap dan peka. 

2. Otonomi dengan rasa malu dan keragu-raguan, adalah tahap perkembangan 

kedua yang berlangsung pada akhir masa bayi dan baru mulai berjalan (1-3 

tahun). Setelah memperoleh kepercayaan daripengasuh, bayi mulai 

menemukan bahwa mereka memiliki kemauan yang berasal dari diri mereka 

sendiri. Mereka menegaskan rasa otonomi atau kemandirian mereka serta 

menyadari kemauannya. Jika terlalu dibatasi atau dihukum terlalu keras, 

mereka cenderung mengembangkan rasa malu dan ragu-ragu. 
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3. Prakarsa dan rasa bersalah , perkembangan ini berlangsung pada tahun-tahun 

prasekolah.  Ketika anak-anak prasekolah menghadapi suatu dunia social yang 

lebih luas, mereka lebih tertantang dan perlu mengembangkan perilaku yang 

lebih bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Anak-anak 

diharapkan menerima tanggung jawab yang lebih besar, namun perasaan 

bersalah yang tidak menyenangkan dapat munculjika mereka tidak 

bertanggung jawab dan dibuat merasa terlalu cemas. 

4. Tekun dan rasa rendah diri, perkembangan yang terjadi pada masa sekolah 

dasar. Tak ada masa lain yang lebih antusias daripada akhir periode masa awal 

anak-anak yang penuh imajinasi. Ketika anak-anak memasuki tahun-tahun 

sekolah dasar, mereka mengarahkan energy pada penguasaan pengetahuan dan 

ketrampilan intelektual. Yang berbahaya pada tahap ini adalah perasaan tidak 

berkompeten dan tidak produktif. 

5. Identitas dan kebingungan identitas, terjadi pada masa remaja. Individu 

dihadapka dengan temuan siapa mereka, bagaimana merekakira-kira nantinya 

dan kemana mereka menuju kehidupannya. Satu dimensi yang penting ialah 

penjajakan pilihan-pilihan alternative terhadap peran. 

6. Keakraban dan keterkucilan, dialami saat masa awal dewasa. Individu 

menghadapi tugas perkembangan pembentukan relasi yang akrabdengan orang 

lain. Erikson menggambarkan keakraban sebagai penemuan diri sendiri, tanpa 

kehilangan diri sendiri pada diri orang lain. 

7. Bangkit dan mandeg, dialami individu pada masa pertengahan dewasa. 

Persoalan utama ialah membantu generasi muda dalam mengembangkan dan 

mengarahkan kehidupan yang berguna. 

8. Keutuhan dan keputusasaan, dialami individu pada masa akhir dewasa. 

Individu menoleh ke masa lalu mereka dan mengevaluasi apa yang telah 

mereka lakukan dengan kehidupan mereka. Menoleh kembali ke masa lalu 

dapat bersifat positif (keutuhan) atau negative (putus asa). (Santrock, Life - 

Span Development, 2002). 

• Teori Albert Bandura ( Teori Belajar Sosial ) 

Teori belajar sosial ialah pandangan para pakar psikologi yang menekankan 

perilaku, lingkungan, dan kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan. 

Albert Bandura adalah arsitek utama teori belajar sosial yang yakin bahwa kita 

belajar dengan mengamati apa yang dilakukan oleh orang lain. Melalui belajar 

mengamati (juga disebut “modelling” atau “imitasi”), kita, secara kognitif, 

menampilkan perilaku orang lain dan kemudian barangkali mengadopsi perilaku ini 

dalam diri kita sendiri. Para teoritisi belajar sosial yakin kita memerlukan beragam 

perilaku, pemikiran dan perasaan-perasaan melalui pengamatan terhadap perilaku 

orang lain, pengamatan ini membentuk suatu bagian perkembangan kita yang 

penting (Santrock, Life - Span Development, 2002). 

Bandura mengemukakan tahapan atau fase yang dilalui individu dalam 

mengamati perilaku tertentu, yaitu : 1) Memperhatikan (attention), 2) Menyimpan 

(retention), 3) Mereproduksi (reproduction), 4) Motivasi (motivation). Sebagai 

contoh, anak akan mengamati perilaku orang dewasa melalui tahapan tersebut. Hal 

ini berarti jika orang dewasa membentak, mengancam, memukul dan sebagainya, 
maka akan diperhatikan anak, tersimpan dalam memori, dicontoh dan memotivasi 

anak untuk melakukan hal yang sama. Sosialisasi melibatkan 3 proses yaitu (1) 

belajar berperilaku sesuai dengan harapan sosial; (2) bermain sosial sesuai dengan 

peran yang diharapkan; (3) pengembangan sikap sosial (Konsorsium Sertifikasi 

Guru, 2014) .  
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Model belajar dan perkembangan terbaru Bandura (1986, 1989, 1991) meliputi 

perilaku, pribadi/orang, dan lingkungan. Faktor-faktor perilaku, kognitif dan pribadi 

lain, serta pengaruh lingkungan bekerja secara interaktif. Perilaku dapat 

mempengaruhi kognisi dan sebaliknya, kegiatan kognisi seseorang dapat 

mempengaruhi lingkungan, pengaruh lingkungan dapat mengubah proses pemikiran 

orang, dan seterusnya. Pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian 

empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada 

proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor-faktor kognitif dan 

sosial yang mempengaruhi seperti apa anak-anak.  

 

 

BAB II 

LANGKAH – LANGKAH PELAKSANAAN 

 

1. Rancangan Pembelajaran 

• Membuat jadwal aktifitas “Drawing Treatment”, yang dilaksanakan 3 kali per 

minggu yaitu hari Senin, Rabu dan Jum’at dengan durasi waktu maksimal 5 

menit setiap pertemuan.  

• Tahapan “Drawing Treatment” : 
1. Corat-coret bebas 

2. Menggambar lingkaran 

3. Menggambar obyek dengan bentuk dasar lingkaran 

4. Melabeli gambar 

5. Menceritakan gambar yang dibuat sendiri 

• Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan (kertas HVS, krayon, spidol). 

• Membuat cek list perkembangan sosial di rumah dan sekolah.  Indikator yang 
digunakan dalam cek list ini adalah inidkator perilaku prososial yang dapat 

diamati (Haeriah, Identifikasi Perkembangan Perilaku Prososial Anak Usia 4-5 

tahun di TK Al Istiqomah Lombok Utara, 2010). 

Tabel 1 

Cek List Perkembangan Sosial 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 

1 Mau berbagi makanan    

2 Meminjamkan barang miliknya dengan senang 

hati 

   

3 Berbagi mainan dengan teman    

4 Saling membantu sesama teman    

5 Secara bersama-sama membersihkan 

lingkungan kelas 

   

6 Bekerjasama merapikan mainan    

7  Suka menolong teman    

8  Menolong teman yang  jatuh    

9 Membantu teman menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru 

   

10       Mengikuti aturan permainan    

11 Bicara jujur    

12  Menggunakan barang orang lain dengan hati-

hati 
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13 Sabar menunggu giliran    

14 Mengajak teman bermain    

15  Meminta izin    

16  Bertanya tentang teman yang tidak hadir    

17 Mau mengalah terhadap temannya 

yang menginginkan sesuatu 

   

Keterangan : 

1 : tidak pernah 2 : kadang-kadang 3 : sering 

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran  

• Metode pembelajaran yang digunakan dalam “Drawing Treatment” adalah 
metode demonstrasi, dimana anak diminta untuk menggambar bebas sesuai 

dengan keinginan dan perasaannya saat itu. 

• Proses menggambar dilakukan di dalam kelas saat peserta didik lain melakukan 
pembelajaran seperti biasa, sedangkan ZFR menggambar di sudut kelas 

ditemani oleh seorang guru. 

• Peralatan yang digunakan adalah kertas HVS, crayon atau spidol. 

• Jadwal aktifitas “Drawing Treatment” : 

Target Senin Rabu Jum’at 

Tahap 1 11 Agustus 2014 13 Agustus 2014 15 Agustus 2014 

Tahap 2 18 Agustus 2014 20 Agustus 2014 22 Agustus 2014 

Tahap 3 25 Agustus 2014 27 Agustus 2014 29 Agustus 2014 

Tahap 4 1 September 2014 3 September 2014 5 September 2014 

Tahap 5 8 September 2014 10 September 2014 12 September 2014 

• Memberikan cek list perkembangan sosial pada orangtua dan guru sebagai 

pedoman pengambilan data sebelum dan sesudah perlakuan “Drawing 

Treatment” diberikan (pre dan post test). 

• Melakukan wawancara dengan orang tua, guru dan obbyek. 

• Instrument atau alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa cek list 
indikator kemampuan sosialisasi, hasil wawancara dengan orang tua, guru dan 

anak, dokumentasi hasil gambar anak. 

 

3. Evaluasi RancanganPembelajaran 

Setelah serangkaian perencanaan disusun dan akan dilaksanakan di kelas, ternyata 

ada beberapa hal yang perlu dievaluasi yaitu : 

• Jangka waktu perencanaan kurang lama. 

• Rancangan pembelajaran seharusnya lebih detail. 

 

 

BAB III 

LAPORAN HASIL 

 

1. Deskripsi Hasil Pembelajaran 

Kegiatan “Drawing Treatment” mulai dilakukan pada tanggal 11 Agustus 

2014. Rentang waktu pengambilan data kurang lebih 1 bulan antara Agustus – 

September 2014. Supaya ZFR tetap berada dalam komunitas besar maka aktifitas 

ini dilakukan di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung, dengan durasi 

maksimal 5 menit. Setelah melalui 15 kali pertemuan, berikut ini adalah hasil 

pencapaian ZFR : 
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Tabel 2 

Deskripsi Hasil Drawing Treatment 

Target Senin Rabu Jum’at 

Tahap 1 11 Agustus 2014 13 Agustus 2014 15 Agustus 2014 

 Coretan acak Coteran acak berbentuk 

lengkung 

Garis lurus 

Tahap 2 18 Agustus 2014 20 Agustus 2014 22 Agustus 2014 

 Coretan acakbentuk 

lengkung 

 

Garis lurus dan coretan 

acak 

Gambar1) coretan bentuk 

lengkung besar dengan 2 obyek 

menyerupai orang dengan label 

“bunda memasak” dan “ayah 

kerja”. 

Gambar2) coretan acak dan 

kepala besar dengan label 

“ayah”, kepala kecil “bunda”. 

Gambar3) coretan acak. 

Tahap 3 25 Agustus 2014 27 Agustus 2014 29 Agustus 2014 

 

 

Lingkaran besar dan 

sedang 

Coretan acak dengan 

label “mama” 

Gambar1) lingkaran kecil 

Gambar2) 5  lingkaran kecil 

dengan label “ayah dan ARY 

(teman)” 

Gambar3) coretan acak dengan 

label “ayah, bunda, adik Z” 

Tahap 4 1 September 2014 3 September 2014 5 September 2014 

 

 

ZFR tidak mau 

menggambar 

 

Gambar1) 1 bentuk 

kepala besar label 

“ARY” 

Gambar2) bentuk orang 

besar  label “ARY” dan 

orang kecil label “ZFR” 

kepala besar label “ayah” 

kepala kecil “adik” 

 

 8 September 2014 10 September 2014 12 September 2014 

 

 

Gambar 1) kepala 

besar “bunda”, 

kepala kecil “ayah. 

Gambar 2) kepala 

besar “bunda”, 

kepala kecil “mas” 

Gambar 3) kepala 

besar “Ary”, kepala 

kecil “DZY”  

Gambar  kepala besar 

“ayah berenang”, 

kepala kecil “DZY 

(teman)”. 

Gambar lingkaran kecil tidak 

beraturan, diberi label nama 

teman-teman. 

Tahap 5 - - - 

 

Setelah melalui aktifitas “Drawing Treatment” selama 15 hari, hasil gambar ZFR 

menunjukkan bahwa dia telah melalui beberapa tahap yang ditentukan, yaitu sebagai 

berikut : 

Tabel 3 

Tahap Drawing Treatment Yang Dilalui 

NO TAHAPAN PROSES KET 

1 Corat-coret bebas √  

2 Menggambar lingkaran √  
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3 Menggambar obyek dengan bentuk dasar 

lingkaran 

√  

4 Melabeli gambar √  

5 Menceritakan gambar yang dibuat sendiri -  

Sedangkan dari hasil cek list perkembangan sosial yang diisi oleh orang tua  dan 

guru sebelum perlakuan ini diberikan sebagai bentuk pre test adalah  sebagai berikut 

: 

Tabel 4 

Cek List Perkembangan Sosial Di Rumah – Pre test 

 (Orang tua) 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 

1 Mau berbagi makanan  √  

2 Meminjamkan barang miliknya dengan senang 

hati 

 √  

3 Berbagi mainan dengan teman/adik  √  

4 Saling membantu sesama teman/adik  √  

5 Secara bersama-sama membersihkan 

lingkungan kelas/rumah 

 √  

6 Bekerjasama merapikan mainan  √  

7  Suka menolong teman/adik  √  

8  Menolong teman/adik yang  jatuh √   

9 Membantu teman/adik menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru 

 √  

10       Mengikuti aturan permainan   √ 

11 Bicara jujur  √  

12  Menggunakan barang orang lain dengan hati-

hati 

 √  

13 Sabar menunggu giliran  √  

14 Mengajak teman bermain/adik   √ 

15  Meminta izin  √  

16  Bertanya tentang teman/anggota keluarga 

yang tidak hadir 

√   

17 Mau mengalah terhadap teman/adiknya 

yang menginginkan sesuatu 

 √  

         Keterangan :1 : tidak pernah 2 : kadang-kadang 3 : sering 
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Tabel 5 

Cek List Perkembangan Sosial Di Sekolah – Pre test 

 (Guru1) 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 

1 Mau berbagi makanan √   

2 Meminjamkan barang miliknya dengan senang 

hati 

√   

3 Berbagi mainan dengan teman √   

4 Saling membantu sesama teman √   

5 Secara bersama-sama membersihkan 

lingkungan kelas 

√   

6 Bekerjasama merapikan mainan √   

7  Suka menolong teman √   

8  Menolong teman yang  jatuh √   

9 Membantu teman menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru 

√   

10       Mengikuti aturan permainan  √  

11 Bicara jujur √   

12  Menggunakan barang orang lain dengan hati-

hati 

√   

13 Sabar menunggu giliran √   

14 Mengajak teman bermain √   

15  Meminta izin √   

16  Bertanya tentang teman yang tidak hadir √   

17 Mau mengalah terhadap temannya 

yang menginginkan sesuatu 

√   

         Keterangan :1 : tidak pernah 2 : kadang-kadang 3 : sering 

 

Tabel 6 

Cek List Perkembangan Sosial Di Sekolah – Pre test 

 (Guru2) 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 

1 Mau berbagi makanan √   

2 Meminjamkan barang miliknya dengan senang 

hati 

√   

3 Berbagi mainan dengan teman √   

4 Saling membantu sesama teman √   

5 Secara bersama-sama membersihkan 

lingkungan kelas 

√   

6 Bekerjasama merapikan mainan √   

7  Suka menolong teman √   

8  Menolong teman yang  jatuh √   

9 Membantu teman menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru 

√   

10       Mengikuti aturan permainan √   

11 Bicara jujur  √  

12  Menggunakan barang orang lain dengan hati-  √  
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hati 

13 Sabar menunggu giliran √   

14 Mengajak teman bermain √   

15  Meminta izin √   

16  Bertanya tentang teman yang tidak hadir √   

17 Mau mengalah terhadap temannya 

yang menginginkan sesuatu 

√   

         Keterangan :1 : tidak pernah 2 : kadang-kadang 3 : sering 

 

Tabel 7 

Cek List Perkembangan Sosial Di Sekolah – Pre test 

 (Guru3) 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 

1 Mau berbagi makanan √   

2 Meminjamkan barang miliknya dengan senang 

hati 

√   

3 Berbagi mainan dengan teman √   

4 Saling membantu sesama teman √   

5 Secara bersama-sama membersihkan 

lingkungan kelas 

√   

6 Bekerjasama merapikan mainan √   

7  Suka menolong teman √   

8  Menolong teman yang  jatuh √   

9 Membantu teman menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru 

√   

10       Mengikuti aturan permainan √   

11 Bicara jujur  √  

12  Menggunakan barang orang lain dengan hati-

hati 

 √  

13 Sabar menunggu giliran √   

14 Mengajak teman bermain √   

15  Meminta izin √   

16  Bertanya tentang teman yang tidak hadir √   

17 Mau mengalah terhadap temannya 

yang menginginkan sesuatu 

√   

         Keterangan :1 : tidak pernah 2 : kadang-kadang 3 : sering 

 

Tehnik pengumpulan data dengan wawancara juga dilakukan oleh penulis guna 

mengetahui lebih dalam tentang latar belakang kondisi psikologis anak sebelum 

mendapat perlakuan “Drawing Treatment”. Berikut adalah hasil wawancara 

dengan orang tua, guru dan obyek  : 

 

Tabel 8 

Hasil Wawancara Orang Tua 

Nama  Hasil Wawancara 

Ibu DV - Saat  usia 1,5 tahun ZFR sudah mengikuti baby class, karena 

usianya masih kurang untuk naik ke jenjang berikutnya maka 

harus mengulang di kelas yang sama, namun ananda menolak. 
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Sejak saat itu ZFR mulai menarik diri dari teman sebaya.  

- Tidak diketahui penyebab perilaku menarik diri tersebut karena 

sepengetahuan orang tua tidak ada indikasi trauma dengan 

perilaku teman atau guru yang membuatnya tidak nyaman. 

- Sejak kecil suka corat-coret tembok dan sering membawa 

perlengkapan gambarnya saat tidur. 

- Mulai menyebut 1 nama teman di kelas, ARY. 

- Lancar mengucap doa akan makan. 

- Mau belajar mengaji. 

 

Tabel 9 

Hasil Wawancara Guru 

Nama Hasil Wawancara 

Ibu WDY Ada perubahan perilaku, kalau dulu benar-benar tidak mau 

bersentuhan dengan teman dan guru, sekarang sudah mau. Setiap 

pagi selalu ucap salam, mencium tangan dan sampai mencium pipi 

bu guru. Bisa dan mau mengungkapkan apa yang diinginkan, 

meskipun masih menolak beberapa kegiatan yang seharusnya 

dikerjakan. Sosialisasi dengan teman-teman sudah nampak, dia 

suka memperhatikan teman dan tersenyum simpul saat melihat 

tingkah laku teman yang lucu. Mau menyebutkan nama teman 

pada guru, namun belum pernah memanggilnya secara langsung. 

Sudah mau didekati teman, padahal sebelumnya selalu berontak 

saat teman mendekat. Mulai menerima kehadiran teman untuk 

bermain di dekatnya, meskipun tidak terlibat dalam permainan 

tersebut. Belum mau membantu teman secara langsung, namun 

saat teman meninggalkan pekerjaan tersebut, maka akan langsung 

diambil alih oleh ZFR. 

 

Tabel  10 

Hasil Wawancara ZFR 

Nama Hasil Wawancara 

ZFR Subyek senang sekali dengan sosok ayah karena sering mengajak 

bermain mobil-mobilan dan rumah-rumahan. Subyek mengetahui 

bahwa ayah bekerja di kantor dan bunda memasak. 

Di rumah dia tinggal bersama ayah, bunda dan adik. Mainan yang 

disukai adalah puzzle, buah yang disukai adalah jeruk, ayah juga 

suka jeruk dan kelengkeng. Teman di kelas yang dikenal adalah 

ARY.  

 

Untuk mengetahui hasil perlakuan yang telah diberikan, orang tua dan guru kembali 

mengisi cek list perkembangan sosial sebagai bentuk post test. Berikut ini hasilnya : 
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Tabel  11 

Cek List Perkembangan Sosial Di Rumah – Post test 

 ( Orangtua) 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 

1 Mau berbagi makanan   √ 

2 Meminjamkan barang miliknya dengan senang 

hati 

 √  

3 Berbagi mainan dengan teman/adik   √ 

4 Saling membantu sesama teman/adik   √ 

5 Secara bersama-sama membersihkan 

lingkungan kelas/rumah 

 √  

6 Bekerjasama merapikan mainan  √  

7  Suka menolong teman/adik  √  

8  Menolong teman/adik yang  jatuh   √ 

9 Membantu teman/adik menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru 

  √ 

10       Mengikuti aturan permainan   √ 

11 Bicara jujur   √ 

12  Menggunakan barang orang lain dengan hati-

hati 

 √  

13 Sabar menunggu giliran  √  

14 Mengajak teman/adik bermain   √ 

15  Meminta izin   √ 

16  Bertanya tentang teman/anggota keluarga 

yang tidak hadir 

 √  

17 Mau mengalah terhadap teman/adiknya 

yang menginginkan sesuatu 

  √ 

         Keterangan :1 : tidak pernah 2 : kadang-kadang 3 : sering 

 

Tabel 12 

Cek List Perkembangan Sosial Di Sekolah – Post test 

 ( Guru1) 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 

1 Mau berbagi makanan  √  

2 Meminjamkan barang miliknya dengan senang 

hati 

 √  

3 Berbagi mainan dengan teman  √  

4 Saling membantu sesama teman  √  

5 Secara bersama-sama membersihkan 

lingkungan kelas 

√   

6 Bekerjasama merapikan mainan √   

7  Suka menolong teman  √  

8  Menolong teman yang  jatuh √   

9 Membantu teman menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru 

 √  

10       Mengikuti aturan permainan  √  

11 Bicara jujur √   
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12  Menggunakan barang orang lain dengan hati-

hati 

√   

13 Sabar menunggu giliran  √  

14 Mengajak teman bermain √   

15  Meminta izin √   

16  Bertanya tentang teman yang tidak hadir √   

17 Mau mengalah terhadap temannya 

yang menginginkan sesuatu 

 √  

Keterangan :1 : tidak pernah 2 : kadang-kadang 3 : sering 

 

Tabel  13 

Cek List Perkembangan Sosial Di Sekolah – Post test 

 ( Guru2) 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 

1 Mau berbagi makanan  √  

2 Meminjamkan barang miliknya dengan senang 

hati 

 √  

3 Berbagi mainan dengan teman  √  

4 Saling membantu sesama teman  √  

5 Secara bersama-sama membersihkan 

lingkungan kelas 

√   

6 Bekerjasama merapikan mainan  √  

7  Suka menolong teman √   

8  Menolong teman yang  jatuh √   

9 Membantu teman menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru 

 √  

10       Mengikuti aturan permainan  √  

11 Bicara jujur  √  

12  Menggunakan barang orang lain dengan hati-

hati 

 √  

13 Sabar menunggu giliran  √  

14 Mengajak teman bermain √   

15  Meminta izin  √  

16  Bertanya tentang teman yang tidak hadir √   

17 Mau mengalah terhadap temannya 

yang menginginkan sesuatu 

 √  

         Keterangan :1 : tidak pernah 2 : kadang-kadang 3 : sering 

 

Tabel 14 

Cek List Perkembangan Sosial Di Sekolah – Post test 

 ( Guru3) 

No Indikator 
Skor 

1 2 3 

1 Mau berbagi makanan  √  

2 Meminjamkan barang miliknya dengan senang 

hati 

√   

3 Berbagi mainan dengan teman √   

4 Saling membantu sesama teman √   
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5 Secara bersama-sama membersihkan 

lingkungan kelas 

√   

6 Bekerjasama merapikan mainan  √  

7  Suka menolong teman √   

8  Menolong teman yang  jatuh √   

9 Membantu teman menyelesaikan tugas yang 

diberikan guru 

√   

10       Mengikuti aturan permainan  √  

11 Bicara jujur  √  

12  Menggunakan barang orang lain dengan hati-

hati 

 √  

13 Sabar menunggu giliran  √  

14 Mengajak teman bermain √   

15  Meminta izin  √  

16  Bertanya tentang teman yang tidak hadir √   

17 Mau mengalah terhadap temannya 

yang menginginkan sesuatu 

√   

         Keterangan :1 : tidak pernah 2 : kadang-kadang 3 : sering 

 

2. Analisis Hasil Pembelajaran 

Daniel Goleman (2006) dalam bukunya “Social Intelligence” menyatakan 

bahwa kecerdasan sosial terkait dengan faktor emosi. Kehangatan hati merupakan 

unsur dasar yang menyuburkan hubungan relasi antar-manusia yang menjadikan 

kecerdasan sosial tumbuh dengan subur. Kecerdasan sosial ini dapat 

menyeimbangkan antara kehidupan pribadi anak dengan lingkungannya (Faizah, 

2008). 

Kutipan diatas sesuai dengan hasil pembelajaran “Drawing Treatment” yang 

diberikan pada ZFR, dimana penulis menganalisa bahwa ada korelasi antara gejala 

perilaku antisosial yang ditunjukkan dengan hasil gambar yang dibuat, misal saat 

ZFR lebih sering menggambar sosok ayah maka dia akan peka dengan kata-kata 

“ayah”. ZFR akan meminta guru untuk menelponkan ayah, menunggu ayah, 

bertemu ayah dan lain sebagainya. Begitu pula saat ZFR memunculkan figur 

“bunda” dalam gambarnya, maka saat jam pulang sekolah tiba dia akan berbinar-

binar melihat bundanya menunggu di pintu gerbang.  

Bentuk-bentuk perilaku yang ditunjukkan dan berhubungan dengan “Drawing 

treatment”  dapat dianalisa dengan hasil sebagai berikut : 

 

Tabel  15 

Analisa Hubungan “Drawing Treatment” dengan Perilaku 

Hasil “Drawing 

Treatment” 

Perilaku Analisa 

Kepala besar dengan 

label “ayah” 

Menangis meraung-raung 

saat ditinggal ayah. 

Tidak mau bergabung 

bersama teman, 

menyudut, tengkurap, 

memejamkan mata bila 

dilihat oleh teman. 

ZFR mempunyai 

kelekatan emosi yang kuat 

dengan ayah 

Kepala besar “ayah” dan Menyendiri, makan Bunda berada di posisi ke 
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kepala kecil “bunda” sambil tiduran, mau 

menjawab pertanyaan 

guru secara personal. 

2 setelah ayah 

Bentuk orang label 

“ayah, bunda, adik”  

Duduk menyendiri, tidak 

lagi tidur-tiduran, mau 

melirik pada teman yang 

lewat didepannya. 

Melakukan kegiatan yang 

sama dengan teman 

namun menjauh. 

ZFR mulai merasakan 

kondisi kelas, diam-diam 

memperhatikan tingkah 

laku teman  

Kepala besar label 

“ARY” 

Merespon ajakan teman 

dengan menggeleng 

kemudian menjauh. 

Mulai mengenal teman 

sekelas, meskipun hanya 1 

orang saja 

Bentuk orang besar label 

“ARY” dan orang kecil 

“ZFR” 

Mau mengambil mainan 

dalam box secara 

bersama-sama dengan 

teman. Menunjukkan 

ketertarikan pada kertas 

karton bertuliskan syair 

lagu yang dipasang di 

papan tulis, ZFR maju 

kemudian berdiri di depan 

papan tulis dan teman-

temannya. 

Sudah mengetahui 

perbedaan fisik antara dia 

yang berpostur tubuh 

kecil dengan ARY yang 

postur tubuhnya gemuk. 

Bentuk orang (2) tanpa 

label 

Mau berbagi jeruk pada 

teman selain ARY. 

Perhatiannya mulai 

bertambah pada teman  

selain ARY, yaitu DZY 

Kepala besar dan kecil 

label “ARY dan DZY” 

Memperhatikan obyek 

(teman) yang digambar 

Mulai tertarik dengan 

teman yang lain 

Analisa hasil penskoran cek list perkembangan sosial: 

 

Tabel  16 

Hasil Cek List Perkembangan Sosial (pre test)  

Indikator 
Pengamat  

Total Ortu Guru1 Guru2 Guru3 

1 2 1 1 1 5 

2 2 1 1 1 5 

3 2 1 1 1 5 

4 2 1 1 1 5 

5 2 1 1 1 5 

6 2 1 1 1 5 

7 2 1 1 1 5 

8 1 1 1 1 4 

9 2 1 1 1 5 

10 3 2 1 1 7 

11 2 1 2 2 7 

12 2 1 2 2 7 

13 2 1 1 1 5 

14 3 1 1 1 6 
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Tabel  17 

Hasil Cek List Perkembangan Sosial (post test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari 17 poin indikator yang diamati oleh orang tua dan guru, ada beberapa perilaku 

yang menunjukkan peningkatan perilaku prososial dan mereduksi perilaku antisosial ZFR. 

Hal ini dapat diketahui dari hasil penghitungan nilai post test dan pre test yang telah 

didapat. 

Adapun rumus yang digunakan adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berikut hasil prosentase tiap indikator : 

 

  

15 2 1 1 1 5 

16 1 1 1 1 4 

17 2 1 1 1 5 

Total 34 18 19 19 71 

Indikator 
Pengamat  

Total Ortu Guru1 Guru2 Guru3 

1 3 2 2 2 9 

2 2 2 2 1 7 

3 3 2 2 1 8 

4 3 2 2 1 8 

5 2 1 1 1 5 

6 2 1 2 2 7 

7 2 2 1 1 6 

8 3 1 1 1 6 

9 3 2 2 1 8 

10        3 2 2 2 9 

11 3 1 2 2 8 

12 2 1 2 2 7 

13 2 2 2 2 8 

14 3 1 1 1 6 

15 3 1 2 2 8 

16 2 1 1 1 5 

17 3 2 2 1 8 

Total 44 26 29 24 123 

Nilai post test – nilai pre test x 100% 

Nilai tertinggi x jmlh pengamat 

Ket : Nilai tertinggi = 3 

        Jmlh pengamat = 4 (orangtua, guru 1, guru 2, guru 3 ) 
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Tabel 18 

Prosentase hasil kenaikan nilai perilaku prososial 

Indikator Post test Pre test Selisih Prosentase 

1 9 5 4 33,3 % 

2 7 5 2 16,6 % 

3 8 5 3 25 % 

4 8 5 3 25 % 

5 5 5 0 0 % 

6 7 5 2 16,6 % 

7 6 5 1 8,33 % 

8 6 4 2 16,6 % 

9 8 5 3 25 % 

10 9 7 2 16,6 % 

11 8 7 1 8,33 % 

12 7 7 0 0 % 

13 8 5 3 25 % 

14 6 6 0 0 % 

15 8 5 3 25 % 

16 5 4 1 8,33 % 

17 8 5 3 25 % 

Keterangan :  

 Kenaikan tertinggi pertama (indikator 1)  (1poin) 

 Kenaikan tertinggi kedua (indikator  3,4,9,13,15,17) (6poin) 

 Kenaikan tertinggi ketiga (indikator  2,6,8,10) (4poin) 

 Kenaikan tertinggi keempat (indikator  7,11,16) (3poin) 

 Tidak ada kenaikan sama sekali (indikator 5,12,14) (3poin) 

 

3. Rekomendasi Pakar 

Hasil “Drawing Treatment” direkomendasikan pada seorang pakar psikolog yang 

kompeten dibidangnya, yaitu Novia Argarini, S.Psi. Adapun hasil analisa terhadap 

gambar obyek penelitian adalah sebagai berikut : 

 

 
• Subyek terkesan pembelajar. 

• Orientasi menggambar lingkaran ada progress. 
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• Saat menggambar, emosi tidak stabil, terkesan asal-asalan. 

• Ada agresi yang ditunjukkan.  

• Orientasi sosial mulai tumbuh, walaupun masih terbatas pada “personal effort” 

atau keluarga saja. 

 
• Kontrol emosi stabil. 

• Subyek menikmati goresan. 

• Orientasi sosial sudah melebar, menunjukkan orang lain (teman). 

 
• Orientasi sosial sudah menetap, sangat tampak ada emosi yang tidak terkontrol 

(moody). 

• Ada kronologi cerita, sayangnya subyek tidak “happy” saat menggambar.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada anak usia dini di KB-TK                

Al Hikmah Surabaya dengan gejala perilaku antisosial selama kurang lebih 1 bulan, 

maka didapatkan sebuah kesimpulan sebagai berikut :  

1. Dari 17 indikator perkembangan sosial yang diamati, ada satu indikator yang 

menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu indikator nomor 1  mencapai 

33,3%, hal ini berarti perilaku antisosial pada indikator tersebut mulai 

terkurangi. 

2. Sedangkan pada 6 indikator perilaku nomor 3,4,9,13,15,17 juga  mengalami 

peningkatan sebesar 25%. 

3. Pada 4 indikator nomor 2,6,8,10 perilaku prososial naik 16,6%. 

4. Tiga indikator, yaitu 7,11,16 angka kenaikannya hanya 8,33%. 

5. Sedangkan tiga indikator nomor 5, 12 dan 14 tidak menunjukkan adanya 

peningkatan sama sekali, hal tersebut terjadi karena : 

o Aktifitas teman sebaya yang sedang mengikuti pembelajaran seringkali 

menarik perhatian atau bahkan mengganggu konsentrasi ZFR saat 

menggambar. 

o Indikator tersebut tidak sesuai dengan tahapan bermain yang sedang dialami 

oleh obyek. 

o Suasana hati dari rumah mempengaruhi perilaku obyek. 

o Kondisi kesehatan obyek yang terserang flu. 

6. “Drawing Treatment” merupakan aktifitas yang tepat  digunakan untuk 

mereduksi gejala perilaku antisosial pada anak usia dini khususnya di KB-TK 

Al Hikmah Surabaya. 

7. “Drawing Treatment” dapat diberikan pada semua usia, dapat dilakukan kapan 

saja dan dimana saja. 

8. Adanya korelasi antara hasil gambar dengan perubahan perilaku yang 

ditunjukkan oleh subyek penelitian. 

9. Pengkondisian anak dengan gejala perilaku antisosial adalah dengan 

menempatkannya dalam komunitas besar ( teman sebaya ) agar kesadaran akan 

keberadaan orang lain semakin meningkat. 

 

B. SARAN 

1. Bagi pendidik 

• Melakukan deteksi dini dan pengamatan lebih lanjut terhadap anak-anak 

yang berperilaku antisosial dengan melakukan ceklist perilaku prososial. 

• Memberikan aktifitas “Drawing Treatment” secara kontinyu untuk 
mereduksi perilaku antisocial yang muncul pada peserta didik. 

• Melakukan penelitian lanjutan mengenai aktifitas “Drawing Treatment” 
terhadap anak usia 3 tahun ke atas. 

 

2. Bagi orangtua 

• Memberi kesempatan pada anak untuk bersosialisasi dan menjalin 
komunikasi dengan teman sebaya. 

• Menyediakan mainan yang bisa dimainkan beberapa orang agar anak tidak 

asyik dengan dunianya sendiri. 
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• Memperlakukan anak sesuai dengan tahap perkembangan usianya (tidak 

over protektif).  

• Orangtua dapat memberikan aktifitas “Drawing Treatment” di rumah kapan 
saja bila diperlukan. 
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ABSTRAK 

 

Ketuntasan tugas perkembangan merupakan sebuah prioritas bagi pendidikan 

anak usia dini (PAUDNI), di mana hal tersebut selanjutnya dimanifestasikan dalam 

sebuah “continuum” sistem, metode, kurikulum maupun jenis pembelajaran. Tidak dapat 

dipungkiri lagi, bahwa tuntutan akademik dan pedagogis yang harus dimiliki oleh guru 

dan pengajar PAUD adalah kemampuan tentang ketuntasan tugas perkembangan anak. 

Apalagi dengan tergulirnya MEA pada tahun ini, tuntutan kompetensi guru menjadi modal 

awal kompetisi. 

Fenomena mutakhir yang terjadi akhir akhir ini di dalam dunia Pendidikan 

PAUDNI adalah, bahwa terjadi peningkatan jumlah secara signifikan jumlah siswa siswi 

dengan gejala Learning Dissability, di mana psurvey yang dilakukan terhadap siswa usia 

sekolah dasar (masuk awal) bahwa peningkatannya mencapai angka 0,015% setiap tahun 

(Tempo:2002). Selai itu didukung oleh fakta yang tertulis dalam Indonesian Medical 

Journal:2010, bahwa pada tahun 2008 mereka menangani 3-5 anak pertahun dengan 

gejala ADHD, sedangkan pada tahun 2010 mereka menangani 3-5 anak perhari dengan 

gejala yang sama. 

Kenaikan angka siswa siswi dengan gejala LD ini bisa diturunkan dengan 

melakukan deteksi dini. Deteksi dini yang dimaksud adalah melakukan analisa kebutuhan 

anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya.Dari langkah Deteksi dini ini, gejala LD 

sekecil dan sedini mungkin akan segera dilakukan penanganan, sehingga tidak berimbas 

lebih jauh di dalam perkembangannya (tereduksi). 

Deteksi dini, yang selanjutnya dibentuk dalam program ODD, merupakan sebuah 

langkah antisipatifyang dilakukan oleh KBTK Al Hikmah Surabaya untuk berpartisipasi 

aktif dalam mengoptimalkan pendidikan PAUDNI di Indonesia. Program ODD ini di “take 

over” secara langsung oleh sekolah (menjadi program sekolah) dan merupakan program 

tahunan sekolah. ODD dilakukan di awal masuk semester 1, dengan alasan bahwa 

mengetahui sedini mungkin potensi anak merupakan langkah terbaik untuk 

mengembangkan dan menuntaskan tugas perkembangannya. 

ODD berisi instrumen2 yang bersifat teknis, bagaimana mendeteksi LD siswa siswi 

KB dan TK. Instrumen ini dalam bentuk juklak dan juknis pelaksanaan program, di mana 

setiap guru mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukannya (tidak terbatas hanya 

dilakukan oleh Psikolog atau BK sekolah). Dengan Program ODD ini, kami berharap 

bahwa permasalahan yang dihadapi anak akan bisa dideferensiasikan dengan baik, untuk 

selanjutnya bisa dilakukan penanganan yang tepat terhadapnya. 

 

Kata Kunci : Gejala LD ini bisa diturunkan dengan melakukan deteksi dini. 

 

 

 

 

 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 2 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, Kota Surabaya sebagai Ibukota 

Propinsi Jawa Timur telah menyiapkan seluruh lini masyarakat baik dalam sektor 

pendidikan  dan jasa. Pada bidang jasa, Surabaya menjadi Pilot Project bagi kesiapan para 

pendidik dan pengelola PAUD dalam menyongsong MEA 2015. Pengelola PAUD sebagai 

institusi yang bergerak dalam sektor jasa pendidikan akan menyiapkan secara total dan 

sinergi untuk menyongsong MEA 2015. Peningkatan kompetensi pengelola sekolah Al 

Hikmah baik dalam hal program sekolah,kemampuan guru,dan tenaga kependidikan 

diorientasikan dalam semangat menyongsong MEA 2015. Salah satu Program sekolah 

yang tidak kalah penting adalah pemberdayaan dana masyarakat dalam bentuk peningkatan 

fasilitas maupun kompetensi proses pembelajaran di sekolah.  

Manajemen Lembaga PAUDNI mempunyai kewajiban untuk mengoptimalkan dana 

masyarakat sesuai dengan prioritas, dan diorientasikan bukan hanya kepada perkembangan 

fasilitas dan infrastruktur, tetapi tidak kalah pentingnya adalah perkembangan psikologis 

peserta didik. Salah satu prioritas non fisik yang menjadi sasaran adalah gejala Learning 

Dissability atau Kesulitan Belajar yang sedang menjadi “Trending Topic” di dunia 

pendidikan anak usia dini.Tepatlah kiranya bahwa optimalisasi dana masyarakat 

dialokasikan pada penyusunan program penyelesaian masalah kenaikan angka LD pada 

peserta didik usia 3- 5 tahun. 

PTK-PAUDNI sebagai sebuah institusi yang mempunyai kontribusi secara langsung 

pada Pendidikan Usia Dini, tentunya harus mempunyai orientasi yang tepat tentang 

permasalahan kontemporer perkembangan anak. 

Salah satu permasalahan dalam pendidikan anak usia dini yang tengah berkembang saat 

ini adalah  Learning Dissability (LD).Gejala Kesulitan Belajar ini menjadi hal yang serius 

ketika anak sudah memasuki usia sekolah (Sekolah Dasar). 

Sebuah prevalensi dari penelitian yang dilakukan di Amerika, Australia dan Inggris, 

beberapa pakar psikologi menyimpulkan bahwa terjadi kenaikan signifikan gejala LD pada 

usia sekolah dasar, bahkan mencapai angka 0,015% pertahun.(Tempo:2012) 

Fakta lain yang perlu dicermati adalah hasil survey dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI)  

yang menyatakan bahwa pada tahun 2008 mereka menangani 3-5 anak per tahun dengan 

gejala LD (Autisme,ADHD,AD,dll), sedangkan pada tahun 2010 mengalami peningkatan 

menjadi 3-5 anak perhari dengan gejala yang sama.(Indonesian Medical Journal:2010). 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Santrock, didapatkan bahwa gejala LD 

(Learning Dissability) mengalami dinamika yang fluktuasinya sangat tinggi, sehingga 

memerlukan penanganan secara intensif.(Brinckerhoff, Shaw, and Mc Guire, 1993,p.83) 

Dari hasil penelitian dan survey yang sudah dilakukan tersebut, jelaslah kiranya apabila 

gejala kesulitan belajar ini belum ditangani dengan maksimal, baik secara formal di 

lembaga2 pendidikan, ataupun oleh orangtua sendiri. 

Deteksi dini kepada anak dengan gejala kesulitan belajar merupakan hal yang harus 

dilakukan, secara sederhana, namun mempunyai signifikansi yang tinggi terhadap perilaku 

amatan pada anak. Secara umum, deteksi dini gejala LD ini dilakukan pada anak usia 

sekolah, berkisar antara 6-7 tahun, dengan prioritas gejala pada bidang akademik, seperti 

membaca, menulis, dan berhitung (Gorman:2001). Deteksi perkembangan sosial , emosi, 

dan psikomotor, biasanya dilakukan oleh psikolog atau terapis. Pada dasarnya, pendidik 

PAUD harusnya dibekali dengan kemampuan deteksi dini gejala LD ini, mengingat 

mereka adalah personal effort yang terlibat secara langsung dengan anak. Fakta yang 

berkembang, deteksi ini memerlukan kemampuan yang lebih dari sekedar pendidik, dalam 

hal ini adalah kemampuan sebagai konselor atau psikolog. Sebuah benang merah harus 

segera dilakukan untuk menjawab permasalahan ini, salah satunya adalah dengan membuat 

sebuah alat sederhana yang bisa dilaksanakan oleh semua pendidik PAUD,sehingga tujuan 

deteksi dini tetap bisa berjalan di tingkat PAUD, yang tentu saja dibuat oleh para konselor.  

Dengan deteksi dini pada usia 3- 5 tahun, gejala kesulitan belajar akan segera 

mendapatkan penanganan yang sesuai.Para pendidik PAUD merupakan praktisi yang tepat 

untuk melakukan deteksi dini pada setiap anak yang diasuhnya, walaupun untuk 

penanganannya bisa dilakukan oleh psikolog,konselor, atau terapis yang lain. Ada 

beberapa gejala LD yang bisa ditangani secara mandiri oleh guru, misalnya gejala LD yang 

bersifat akademik seperti gejala kurang konsentrasi, disleksia, dll. 

Sebagai sebuah langkah operasional dalam mendukung deteksi dini gejala LD pada peserta 

didik, maka pihak manajemen PAUD harus menyusun sebuah program yang bersifat 

periodik dan sistemik. Pihak manajemen harus memberikan dukungan bersifat infrastruktur 

maupun finansial untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.  

Take over program deteksi dini oleh manajemen PAUD mulai dari alokasi dana, 

infra struktur dan petugas pelaksana,dimaksudkan agar terjadi standarisasi amatan dan 

obyektifitas pendidik dalam melaksanakan deteksi dini peserta didiknya. Program sistemik 

yang dimaksud adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh seluruh pendidik PAUD 
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selama periode tertentu, bersifat kontinum dan mempunyai klasifikasi yang jelas.Apabila 

program deteksi dini ini telah berjalan dengan konsisten, maka akurasi pendidik dalam 

melakukan bimbingan kepada peserta didik menjadi tepat sasaran, tidak akan terjadi miss 

interpretation, bahkan kesalahan penanganan di tingkat PAUD. Program ini merupakan 

implementasi dari optimalisasi pengelolaan dana masyarakat sebagai wujud peningkatan 

mutu layanan sekolah kepada masyarakat. 

 

1.2. Permasalahan 

Dari penjelasan dari latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan yang 

muncul adalah: 

Program apa yang harus disusun oleh manajemen PAUD untuk mendukung 

deteksi dini gejala LD  pada anak usia 3-5 tahun? 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah: 

1. Membuat sebuah program PAUD yang sistemik guna mewujudkan deteksi dini 

kesulitan belajar di usia 3-5 tahun 

 

BAB II 

PEMBAHASAN 

2.1. Kajian Pustaka 

Konsep umum Learning Dissability atau gangguan belajar, dijelaskan sebagai 

ketidakmampuan atau kesulitan dalam mendengar, berkonsentrasi, berbicara, berfikir, 

memori, membaca, menulis, mengeja, dan atau kemampuan sosial (Kamphaus:2000) 

Dijelaskan lebih lanjut oleh Santrock, seorang ahli psikologi pendidikan Dallas, bahwa 

deteksi Learning Dissability atau kesulitan belajar ini sulit dilakukan, sehingga secara 

umum dilakukan barometer bahwa jika seorang anak menginjak usia kelas dua belum bisa 

membaca, kemungkinan besar dia mengalami kesulitan belajar, dengan catatan bahwa anak 

tersebut tidak mempunyai gangguan neurologis,fisik, atau kandungan logam berat di darah. 

Deteksi dini pada usia 3 - 5 tahun menjadi penting untuk mengetahui intervensi apa 

yang sesuai dengan permasalahan yang dialami.  Pada usia ini, anak masih dalam 

pertumbuhan dan perkembangan sehingga, jika terjadi gejala kesultan belajar maka 

intervensi akan lebih mudah dan lebih cepat penanganannya.  Deteksi dini pada usia ini 

lebih tepat apabila diawali dengan analisa tugas perkembangan, melihat bagaimana 

ketercapaian tugas perkembangan yang dilalui anak. Hal ini dikarenakan perbaikan melalui 

intervensi terbantukan oleh pertumbuhan dan perkembangan biologis serta psikologis dari 

anak itu sendiri hingga mencapai kematangan yaitu usia remaja (Gordon: 2001) 

Lebih Lanjut, Santrock menjelaskan secara umum ciri2 seorang anak mengalami 

gejala (symptom learning dissability) kesulitan belajar adalah sebagai berikut (Santrock: 

2003): 

1. Mempunyai kemampuan intelegensi (kecerderungan kecerdasan) di atas rata2 

atau superior 

2. Mempunyai kesulitan akademik seperti membaca, menulis, berhitung, 

berbicara,dll 

3. Tidak mempunyai gejala kelainan psikologis yang mengganggu, seperti 

retardasi mental, neurotik, dan gejala psikologis yang mengarah kepada 

kepribadian 
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Banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa Learning Dissability dialami 

oleh anak dengan kemampuan intelektual di atas rata- rata atau bahkan superior 

(Julia Maria VT: 2007). 

Pendekatan terhadap Kesulitan Belajar dari berbagai Disiplin Ilmu (The National Joint 

Committee for Learning Disabilities (NJCLD) (Mulyono Abdurrahman, 2003:7)  : 

 Pendekatan Medis (Kedokteran) :Memperhatikan symptom organis. Misalnya 

kerusakan otak minimal brain disfunction, minimal cerebral disfunction, central 

nervous system disorders) 

 Pendekatan Psikologi : Lebih menitikberatkan pada perkembangan sosial, 

emosional, potensi intelektual yang menimbulkan kesulitan belajar. 

 Pendekatan Metode Pedagogi   : Cenderung memberi penekanan pada kekuatan dan 

kelemahan akademik. 

 Fisioterapist :  Lebih menekankan pada pengelolaan fungsi otot-otot tubuh. 

 Speech Therapist :  Menekankan pada kemampuan berbahasa dan berbicara. 

 Ahli-ahli lain memberi penekanan dan strategi yang berbeda untuk menangani 

masalah kesulitan belajar. 

Dalam karya tulis ini, kami membatasi pada pendekatan psikologi dan pedagogi, 

dengan asumsi bahwa gejala kesulitan belajar secara psikologis dan pedagogis lebih 

mudah diamati dan pihak pengelola PAUDNI mempunyai kemampuan untuk 

melakukan penanganan. 

Akan tetapi banyak dari anak anak dengan gejal LD ini mengalami kesalahan diagnosa 

disebabkan karena beberapa hal: 

1. Faktor Internal 

Selama ini para ilmuwan lebih banyak memfokuskan perhatian pada aspek 

intelektual atau masalah masalah akademik daripada faktor personalitas. 

2. Faktor situasional 

Minimnya perhatian pendidikan yang sesuai untuk anak-anak terindikasi LD, 

serta kurang toleransinya perhatian pendidik, profesi kesehatan,orangtua dan 

masyarakat yang memberi label negatif pada anak terindikasi LD. 

 

Program deteksi dini lembaga PAUD, adalah sebuah program yang dirancang oleh 

manajemen sekolah yang bertujuan untuk menyelenggarakan proses deteksi kesulitan 

belajar (LD) pada peserta didik berusia 3-4 tahun. 

Program ini merupakan Program Lembaga PAUD, yang selanjutnya akan 

dilaksanakan secara periodik dan dimasukkan dalam rencana program tahunan Lembaga 

PAUD 
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2.2. Pembahasan 

Program Deteksi Dini yang dimaksud di sini, selanjutnya disebut dengan Program 

ODD, singkatan dari Observasi dan Deteksi Dini.Program ODD ini digambarkan dengan 

tabel berikut: 

 

PROGRAM ODD 

Program ODD ini merupakan Program Sekolah, di mana alokasi pendanaan diambilkan 

dari dana masyarakat (SPP) yang pelaksanaannya tertuang dalam program Reancana 

Anggaran Pelaksanaan Biaya Sekolah (RAPBS). Secara Umum, Program ini dibagi 

menjadi beberapa tahap: 

A. Tahap Persiapan 

Tahap ini adalah tahap pembuatan proposal, yang disusun oleh wakil kepala sekolah 

bidang kesiswaan, di mana harus ada kesesuaian alokasi dana antara anggaran 

kegiatan ODD dan RAPBS. Kesesuaian alokasi dana ini menjadi faktor penentu 

mengingat bahwa pelaksanaan program memerlukan waktu panjang dan alokasi dana 

yang besar. 

Selain pembuatan proposal, dalam tahap persiapan ini disusun instrumen 

penyelenggaraan Program ODD, berupa instrumen Observasi KB,instrumen Deteksi 

Dini KB beserta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan. 

Setelah pembuatan proposal dan pembuatan instrumen, langkah selanjutnya adalah 

sosialisasi program ODD kepada wali kelas dan guru kelas tentang pelaksanaan ODD. 

B. Tahap Pelaksanaan 

Dalam tahap ini,pelaksanaan ODD mulai direalisasikan sesuai dengan agenda yang 

sudah disusun sebelumnya. Selanjutnya,pembagian Job Description setiap pelaksana, 

dalam hal ini guru. Setiap guru melakukan Observasi dan Deteksi dini sebanyak 

berapa orang. Secara umum,pelaksanaan Program ODD ini dilakukan pada hari efektif 

sekolah. 

Pelaksanaan ODD ini, dilakukan secara bertahap hirarki, artinya bahwa deteksi dini 

dilakukan kepada peserta didik yang secara tugas perkembangan tidak tuntas (Nilai di 

bawah rata rata) yang tergali lewat proses observasi. 

NO 
NAMA 

PROGRAM 

Tata 

Laksana 

WAKTU PELAKSANA PJ 

Kualitas Kuantitas   Penyusun PJ 

1 

Observasi 

Peserta 

Didik 

Penyusunan 

Kisi kisi 

Amatan 
Raker 

awal 

tahun 

1 pekan BK 

Waka 

Penyusunan 

Rubrik 

Try Out 

Pelaksanaan 
Awal 

Masuk 

1 pekan Pendidik Kelas   

Skoring 
1 pekan 

BK 

Analisa 

2 

Deteksi 

Gangguan 

Belajar 

Penyusunan 

chek list 
Raker 

awal 

tahun 

1 pekan 

Try Out 

Pelaksanaan 

Setelah 

Observ 1 pekan Pendidik Kelas   

Skoring 

  1 pekan 
BK 

  

Analisa   
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Para pendidik mengisikan cek list pengamatan pada lembar yang disediakan, untuk 

kemudian setiap hari akan diserahkan kepada BK untuk selanjutnya dianalisa 

C. Tahap Skoring 

Tahap ini merupakan tahapan di mana setiap pelaksana ODD mengumpulkan hasil 

dalam bentuk skor setiap peserta didik untuk kemudian di analisa.Analisa skor tersebut 

dalam bentuk: 

 Skor Observasi Peserta Didik ( ketuntasan tugas perkembangan peserta didik) 

 Skor Deteksi Dini ( kecenderungan terdapatnya gejala LD). 
Tahap skoring ini menghasilkan nilai dan peta ketuntasan perkembangan, untuk 

selanjutnya akan direkomendasikan kepada pelaksana ODD untuk melaksanakan 

proses deteksi dini. 

D. Monitoring dan Evaluasi 

Monitoring dilakukan secara langsung oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan 

untuk selanjutnya secara periodik akan diserahkan kepada Kepala Sekolah. 

Proses Evaluasi dilakukan oleh BK dan pelaksana, dilakukan setiap 3 hari sekali, 

kendala kendala yang dihadapi di lapangan dan bagaimana strategi pemecahannya. 

Program ODD  dilaksanakan oleh para pendidik di dalam kelas,ataupun di luar kelas, 

mengingat mereka adalah personal effort utama yang berhubungan dengan anak. 

Waktu pelaksanaan program ini paling tepat pada saat peserta didik masuk awal 

semester 1 (awal masuk sekolah) sehingga deteksi dini dan analisa tugas 

perkembangan bisa dijadikan data base pelaksanaan placement dan PBM. 

Penyusunan kisi- kisi, indikator, dan rubrik dilakukan oleh BK (Bimbingan dan 

Konselor) dengan memperhatikan kesesuaian umur dan tugas perkembangan anak usia 

dini. Begitu juga dengan proses skoring dan analisa bahkan sampai dengan terapi 

pemecahan masalah yang didapatkan dari peta pendidik di kelas. 

Pendidik PAUD bertugas memberikan skor kepada lembaran observasi yang telah 

disusun oleh Konselor PAUD dengan cara membubuhkan cek list pada tempat yang 

disediakan. Pendidik PAUD harus secara kontinyu mengamati perilaku peserta didik 

satu persatu selama periode 1 pekan ( 3 kali pertemuan) 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

Dari apa yang telah kami paparkan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat 

kita ambil: 

1. Pemberdayaan secara optimal dana masyarakat pada aspek psikologis peserta 

didik sebagai prioritas utama layanan lembaga PAUD kepada masyarakat. 

2. Program ODD merupakan program yang tepat dilakukan untuk meningkatkan 

potensi peserta didik di jenjang selanjutnya 

3. Program ODD menjadi sarana untuk melakukan tindakan “preventif” 

penanganan gejala LD sedini mungkin pada anak usia 3-5 tahun, sehingga 

intervensi akan lebih bersifat semi longitudinal dan mempunyai hasil yang lebih 

signifikan. 

4. Pelaksanaan deteksi  mampu meningkatkan kompetensi pedagogis para 

pendidik PAUD, di mana mereka mempunyai keterampilan observasi dan 

wawancara dengan anak secara lebih mendalam, walaupun dengan panduan 

yang telah disediakan. 
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3.2. Rekomendasi 

Dari penjelasan di atas, rekomendasi yang dapat kami berikan adalah: 

1. Bahwa Program ODD perlu dimasukkan dalam Rencana Program tahunan, 

sehingga alokasi dana dapat disusun dengan baik  

2. Bahwa perlu membekali para pendidik PAUD dengan terapi sederhana untuk 

melakukan penanganan kepada peserta didik dengan indikasi gangguan belajar 

(LD) sehingga upgrading pendidik PAUD berjalan simultan dengan 

penyelesaian masalah anak . 

3. Perlu disusun sebuah porto folio sederhana yang dibagikan kepada seluruh 

lembaga PAUD yang mempunyai permasalahan yang sejenis, sehingga 

konsistensi pemecahan masalah kesulitan belajar pada anak usia dini bisa 

dilaksanakan. 
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Teacher of Al Hikmah Kindergarten 

 

ABSTRACT 

This study was conducted based on the consideration of the problems that the 

students had tantrum emotion. The researcher found that students’ tantrum was high at 

home and also in the class. Based on the preliminary study, the fact that the result of 

classroom observation threre were 11 from 27 students who  indicated tantrum.  More 

over at home observation, there were 22 from 23 students who indicated tantrum. It was 

surprising nominal. The ages B3 class students are older than 4years old, according to 

Ronald Mah theory, researcher need to give serious attention to solve the problem. In 

order to avoid more serious behavior problems later in life.  

 Based on the problems that the researcher faced in the classroom, this study was 

focused on solving the problem related student’s tantrum at Al Hikmah Surabaya 

Kindergarten.. This study proposed golden ways to reduce student’s tantrum at Al Hikmah 

Surabaya Kindergarten. The research problem here is, “how does golden way reduce 

student’s tantrum at Al Hikmah Surabaya Kindergarten? 

The design of the study is classroom action research. During implementing golden 

ways in the classroom, the researcher was accompanied by a teacher partner to observe 

the class and student’s parents to observe at home. This research was conducted in two 

cycles which divided into four main activities; planning, acting, observing, and reflecting. 

The reflection based on the findings during the observation. The criterion of success base 

on the observation is if the student’s tantrum can be reduced, and the student’s can control 

their anger. It can be measured if 5 of 11 indicators of tantrum can be improved.  

 The research findings showed The implementation of golden ways could reduce 

student’s tantrum at B3 Class Al Hikmah Kinderten Surabaya. The table of observation 

result showed the improvement of student’s emotion condition not just in the school but 

also at home. In the classroom, the student’s tantrum has reduced. It was proved that five 

from 11 point indicators of student’s tantrum already seen improvement, the result of home 

observation also improved. It was proved that 10 from 11 point indicators of student’s 

tantrum already seen improvement. The student’s tantrum has reduced significantly at 

home and at school. 

. Based on the research findings, the researcher provided suggestion for the 

teacher. Golden ways is good strategy to approach the students. It makes the students feel 

comfort with the teacher and it built good relationship between teacher and students. So, 

as teacher this strategy will applicable when we are teaching. 

 
Keywords : The implementation of golden ways could reduce student’s tantrum at B3 Class Al 

Hikmah Kinderten Surabaya 

 

 

 

 

 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 2 
 

CHAPTER I 

INTRODUCTION 

 1.1  Background of the Study          

Students of kindergarten are the unique little children. They have special 

characteristic which some of adult people don’t understand it. Some experts have already 

described about whom students of kindergarten are. Blechler (1993) defined students of 

kindergarten are the children who are already in 3 until 6 years old. Different with 

Elizabeth Hurlock, she said that kindergarten students are the children who have mature 

physically and mentality to face task when they join in formal education. More over, the 

students of kindergarten are in golden age era, which have brilliant brain, the neurons in 

their brains develop fast, ready to get a lot of information, so it is strategic age to give them 

basic education. From the expert of education we have known clearly, who the students of 

kindergarten are. So, we can prepare and plan what we will give them as provision in their 

future. 

Children are the next generation. The future of Indonesia is depended on our 

children. So, we as teachers have to guide the children to make them develop optimally, 

not just for their cognitive and physical, but also affective and mentality (social emotion). 

Now on, there are many children develop optimal in physical and cognitive but not in 

mentality and social emotion. As we know there are many bullying at school are happened, 

and elementary students are the subject of the bullying such as in Bukit Tinggi and 

Temanggung. It is prove that children can not control their emotion. Bad mentality 

condition of the children is serious problem, teacher and parent have to cooperate to solve 

the problem in order they can be the bright generation for our country. 

     As bullying, student’s tantrum is also serious problem. It can influence their attitude 

until they are adult. If we let it without giving solution, this problem will develop seriously, 

and it is dangers for generation of our country. Some environmental factors have 

contribution to build their character. One of the factors is about parenting, from teachers 

and also parents.  

Tantrum is explosion of emotion which comes into being uncontrolled aggressive 

act. Explosion of emotion when the children face uncomforted situation can make them 

aggressive, such as abuse, hit, kick, bite, cried out, or hurt their selves, in addition 

disappointed can make the children pout. It is caused by disappointing problem, unfulfilled 

need, or bad situation that faced by the children. 

Children’s response to support or lack of effective support is basically the same: 

depression, anxiety, frustration, accrued stress, low self-esteem, and acting-out behaviors. 

Temper tantrums and other dysfunctional and disruptive behavior may erupt and become 

habitual. Unaddressed or ineffectively handled, longer-term social and emotional damages 

can lead to future relational, academic, and vocational failures. Ominous folk tales and 

professional warnings often terrify caring adults rather than empower them to effectively 

discipline children (Mah 2008).  

Ronald Mah said in his Book The One- Minute Temper Tantrum Solution (2008) 

tantrums in children between the ages of 1 and 4 are normal. Tantrums that go beyond this 

age, especially if they are frequent, severe, and associated with aggressive behavior, are a 

sign of a larger behavioral problem. These children are at risk for having more serious 

behavioral problems later in life. Children older than 4 who have such tantrums should be 

evaluated by a professional.  

Based on Ronald Mah , Age of child and the percentage of children who throw 

temper tantrums: 
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 18 to 24 months: 87 % 

 30 to 36 months: 91 % 

 42 to 48 months: 59 % 
 

On average, tantrums lasted for 

 two minutes in one-year-olds 

 four minutes in two- to three-year-olds 

 five minutes in four-year-olds 
and occurred 

 eight times a week for one-year-olds 

 nine times a week for two-year-olds 

 six times a week for three-year-olds 

 five times a week for four-year-olds (Potegal & Davidson, 2003) 
After doing tantrum observation at claas and at home which helped by student’s 

parents, researcher was surprised with the result. From  classroom observation threre were 

11 from 27 students who  indicated tantrum.  More over at home observation, there were 

22 from 23 students who indicated tantrum. It was surprising nominal. The ages B3 class 

students are older than 4years old, according to Ronald Mah theory, researcher need to 

give serious attention to solve the problem. In order to avoid more serious behavior 

problems later in life.  

At school, teachers have significant role to build students character in order to 

avoid children’s exploit emotion or tantrum. The teacher of kindergarten’s responsibility 

according to Mukti Amini (2010) is:  

1. Teachers of kindergarten as parents at school 

2. Teachers of kindergarten are role model  

3. Teachers of kindergarten have to give safety to the students 

4. Teachers of kindergarten are artist who can make relation with people for certain 

purpose and certain technique, especially in education. 

5. Teachers of kindergarten are psychology who has responsibility to build health 

mentality for the students. 

In education world, (Art-Ong in Amini 2008) have define EDUCATION become 

eight points, there are: 

1. E for Enlighten, builds the student to be wise  

2. D for duty and Devotion, education can make the student responsible with their life. 

3. U for Understanding. By education, students are not just understanding their lesson, 

but also understanding their selves. 

4. C for Character. By education, student has good characters and morality such as: 

rightness, honesty, benevolence, love, and without violence. 

5. A for Action. By education, students can applicate their knowledge into their real 

life. 

6. T for Thanking. By education, students learn to thank to the parents, teachers, 

society, country, world, and nature. So, the students need to learn how to thank for 

everything they have gotten. 

7. I for Integrity. Education builds the students to be honest, the purpose is when they 

are adult, and they will be the trusted leader in their community.  

8. O for Oneness. By education, students have principal oneness in complexity 

community, so they can face their harmonious life. 

9. N for Nobility. By education, students have high quality of personality and 

magnificence in the future. 
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According to Ronald mah (2008)The principles to support all children are basically 

the same: nurturing, boundaries, and guidance. From all the way to support the children, 

the important one is give sincere love to them whoever they are. 

From the theory, researcher concludes that the teacher have big job to make the 

students feel save, comfort, and belonged. Finally, the teacher have to teach by heart, love 

and care the students to solve emotional problem such as tantrum in order they, mentality, 

social, emotional can develop optimally. 

Borba (2003) explained in his book No More Miss Behavin that there were three 

steps to overcome children tantrum. First is preventing, second is quick respond when the 

students tantrum, and the last is reducing children tantrum. In this research, researcher 

focus on the last step reducing children tantrum. For the first and the second, researcher 

would explained on the chapter II. 

In this research, researcher chosen golden ways as formed love and care to the 

students, to solve student’s tantrum. Golden ways are the ways to make the students feel 

save and comfort. It can create good relationship between teachers and students. By good 

relation, the teacher can guide the students easily. Golden ways consist of three points, 

those are: 

1. 5S: senyum (smile), salam (Islamic greeting), sapa (call name), sentuh (touch), share 

(share the feeling). The purpose is to build closer relationship between researcher and 

students.  

2. Story: when the students feel comfort with the researcher, researcher would give 

meaningful story. 

3. Diary, the students can write or draw on the diary to express their anger  

Researcher hopes golden ways can solve student’s tantrum, more over student’s 

social emotion and student’s mentality can be developed optimally. 

1.2  Problem Statement 

The statement of the research problem is “how does golden way reduce student’s 

tantrum at Al Hikmah Surabaya Kindergarten? 

1.3  Purpose of the Study 

             The objective of this research is to reduce student’s tantrum using golden way 

activity at Al Hikmah Surabaya Kindergarten. 

1.4  Significant of the Study 

             This research is expected to give both theoretically and practically contributions to 

the teaching of Kindergarten. Theoretical contribution relates to the principle of golden 

way can reduce student’s tantrum. Tantrum is the strong emotions, high frustrated can 

defeat rational control, for children and also adult people. The way of children emotional 

expression by using property, furniture, or bullying others is difficult to handle and 

sometime makes teachers shock, it will bring up worried, confused, more over anger for 

the teacher. In the other hand, adult people have to understand how difficult the children to 

face their anger and how to choose the right conflict resolution (Bill Rogers, 2004). In the 

classroom, the teachers have an important role to solve this problem. By using golden way 

in this research, researcher believed it would be able to reduce this problem.  

The practical contribution relates to give advantages and benefits of golden way 

implementation for reducing students’ tantrum. The result of the research would support to 

give contribution particularly for four elements. First, the method of reducing tantrum 

could be used by the teacher, which had researched by researcher. Second, the students got 

new way to handle their emotion. Third, the school got new data from the result of research 

done by researcher about the method to reduce student’s tantrum. Fourth, researcher 
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became one of matter of consideration for next researchers whose research had something 

same in object, method, or other.    

1.5 Scope and Limitation of the Research  
There were many problems faced by teacher; besides the curriculum and the 

method that are used. Therefore, researcher made limitation of this study on reducing 

student’s tantrum by using golden way at Al Hikmah Surabaya Kindergarten. 

The indicators of tantrum that would be reduced are: the children cry extremely, the 

children scream loudly; the children hurt their friend, teachers or other; the children hurt 

their selves; the children throw any object around them. These indicators had chosen by the 

researcher because it usually happened in the classroom and also at home (informed by the 

parent).   

 

1.6 Key Term  

To avoid misunderstanding of this research, researcher needs to explain some of 

key terms that have connection with this research. 

The definition of kindergarten student is the children already in 3 until 6 years old 

who has mature physically and mentality to face task when they join in formal education. 

They also have unique characteristic, furthermore their brain develop fast in their era 

(golden age era). 

Tantrum is explosion of emotion which comes into being uncontrolled aggressive 

act. There are many indicators of tantrum; there are some examples of tantrum action, such 

as: the children cry extremely, the children scream loudly; the children hurt their friend, 

teachers or other; the children hurt their selves; the children throw any object around them 

 Golden way is the technical term of the researcher method to reduce student’s 

tantrum. The describing of golden way according to the researcher is accurate ways that 

can reduce student’s tantrum. Those are  

1. 5S: senyum (smile), salam (Islamic greeting), sapa (call name), sentuh (touch), 

share (share the feeling). The purpose is to build closer relationship between 

researcher and students.  

2. Story: when the students feel comfort with the researcher, researcher would give 

meaningful story. 

3. Diary, the students can write or draw on this diary to express their anger  

 

 

CHAPTER II 

REVIEW OF RELATED LITERATURE 
             This chapter covers three parts, namely student of kindergarten, children tantrum, 

and golden ways. The student of kindergarten presents the discussion of what the student 

of kindergarten is, what the main characteristic, and student’s need. The children tantrum 

presents the devinition about tantrum, the couse and how to solve tantrum for the children. 

Golden ways presents the keys to solve children tantrum according to the researcher.  

2.1 Student of Kindergarten 

In 1837, Friedrich Frobel (1782-1852) built special school for young level 

education which the student‘s age is under six years old.  The name of first young level 

education school that built by Frobel is “kindergarten” from German language; the 

meaning is children’s garden.  Now, that name is common in the world of preschool 

education and to be the international name of the first young level education.  Still 

according to Frobel, Kindergarten is the place where the children can grow and develop 

natural, express their selves, live with harmony and related with each other. Therefore, the 
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kindergarten is important education for the student because from kindergarten the children 

can get foundation of education that supports them to develop optimal in next level.  

The students of kindergarten is children who their age are already on 3 until 6 years 

old (Blecher 1993) and who have mature physically and mentality to face task when they 

join in formal education (Elizabeth Hurlock).  Kindergarten students are in golden age era 

when the brain develops 75%-90% (Martini Jamaris 2006), it is the strategies era to give 

them a lot of information and experience as foundation of education. Therefore, students of 

kindergarten will be able to receive what we teach.  

2.2 Children Tantrum 

Linda Lantieri in her book Building Emotional Intelegence said that “Children’s 

lives are much more stressful today as well. When adults live at a hurried, frenetic pace, 

their children are at the receiving end. Our society itself, in the United States, has changed 

in many ways that increase pressure on children and compromise their childhood. Many 

parents are working longer hours and are allowing work to intrude on their lives anywhere 

and everywhere.” In globalization, Indonesia also has same problem and similiar cause. 

Children who less of caring, love, and attention, it couse some emotional problem for 

children. 

Linda also argue that We often mistake the symptoms of unmanaged stress in our 

children as inappropriate behavior that needs to be stopped. Children are reprimanded by 

teachers and parents for actions that are really stress reactions, rather than intentional 

misbehavior. The situation becomes a downward spiral of one stress reaction after another, 

and both adult and child are caught in it. 

One of the emotional children problems is tantrum. Tantrum is explosion of 

emotion which comes into being uncontrolled aggressive act. Explosion of emotion when 

the children face uncomforted situation can make them aggressive, such as abuse, hit, kick, 

bite, cried out, or hurt their selves, in addition disappointed can make the children pout. It 

is caused by disappointing problem, unfulfilled need, or bad situation that faced by the 

children. 

Tantrum was danger if it appeared as aggressive emotional attitude, there were the 

indicator of tantrum that will observe in this research: 

1. Children cry loudly when angry 

2. Children bite others around them when angry 

3. Children kick others around them when angry 

4. Children scream loudly when angry 

5. Children banging their head when angry 

6. Children throw stuff when angry 

7. Children stomping when angry 

8. Children veer sharply the door when angry 

9. Children whine when their need is unfulfilled 

10. Children yell when angry 

11. Children hit others  when angry 

According to Ronald Mah(2008), there are eight perspectives for assessing children’s 

behavior, those are Developmental factors, situational factors, physical condition, 

emotional condition, temperamental factors, environmental and ecologi calfactors, 

pathology, and morality.  

Focus on developmental factors, Ronald Mah (2008) discribed that Temper tantrums 

in children between the ages of 1 and 4 are normal. Tantrums that go beyond this age, 

especially if they are frequent, severe, and associated with aggressive behavior, are a sign 

of a larger behavioral problem. These children are at risk for having more serious 
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behavioral problems later in life. Children older than 4 who have such tantrums should be 

evaluated by a professional. 

Based on Ronald Mah (2008), Age of child and the percentage of children who 

throw temper tantrums: 

 18 to 24 months: 87 % 

 30 to 36 months: 91 % 

 42 to 48 months: 59 % 
 

On average, tantrums lasted for 

 two minutes in one-year-olds 

 four minutes in two- to three-year-olds 

 five minutes in four-year-olds 
and occurred 

 eight times a week for one-year-olds 

 nine times a week for two-year-olds 

 six times a week for three-year-olds 

 five times a week for four-year-olds (Potegal & Davidson, 2003) 
Borba (2003) explained in his book No More Miss Behavin that there were three points 

to overcome children tantrum. First is preventing, second is quick respond when the 

students act tantrum, and the last is reducing children tantrum. From three point overcome 

children tantrum, Borba definite five reader in eliminating tantrums, thos are: 

Step 1. Anticipate the Tantrum to Prevent  the Outburst 

Step 2. Set a Zero Tolerance Policy for Tantrums 

Step 3. Use Time-Out for Persistent Tantrums 

Step 4. Consistently Use the No-Tantrum Policy  Everywhere 

Step 5. Teach Positive Alternatives to Losing Control 

 Mah (2008) also recommended and gave some suggestions that prove problematic 

of children tantrum, those are: 

1. Keep a diary of your child’s tantrums for 7–10 days. Record the day  where it 

happened, what happened just before it, and what happened right afterward. 

2. Identify the situations that make tantrums more likely to occur. Plan ways of 

avoiding those situations or making them less stressful for your child. 

3. Identify the triggers for your child’s tantrums. Look for ways of reducing or 

avoiding tantrum triggers. 

4. Identify the consequences of the tantrum. Can you see ways that the behavior is 

being accidentally rewarded by your actions or the actions of others? 

5. Establish a reward system to give your child extra encouragement for staying calm. 

6. Help your older child learn and practice coping skills in situations where he or she 

would normally have a tantrum. 

7. Here are two possible options when your child throws a tantrum: Ignore the 

tantrum: do not look at or speak to your child while they tantrum. Use time-out. 

Ignoring is the worse strategy 

From those resources, researcher take the way to handle the children when their 

tantrum emotion explodes aggressively, those are:  

1. Hold their hands and feet to avoid their attract 

2. Don’t communicate with them until they stop the aggressive action 

3. In 15-20 minutes, some children will tired and calm down, it is the appropriate time 

to talk with them. 
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4. Explain to them that why we have to hold them tight and why we didn’t fulfill their 

need. 

5. Guide them to find the right way to express their anger. 

Handling children tantrum is not easy, Some parents and teacher are panic when 

face the children tantrum. .” (Harrington,2004 in  Mah 2008) suggested Remain calm and 

do not argue with the child. Before you manage the child, you must manage your own 

behavior. Spanking or yelling at the child will make the tantrum worse. Think before you 

act. Count to 10 and then think about the source of the child’s frustration.  

 

2.3 Golden Ways 

The future of children is parent’s responsibility, which educate and developed them. 

As we know, parenting for young learner is begun from family. But in education, parenting 

is not just at home, better for parent to give formal education at school, because most 

family need to collaborate with teacher to handle their children, especially teacher of 

kindergarten. And as long as educate, love and care are very important thing to develop 

them for their physical, more over for their mentality. By caring and loving the students, 

teacher of kindergarten can make them comfort and receive what the teacher’s advice. 

Caring and loving as teaching by heart is good approach to make young learners enjoy to 

study. 

How to care and love children have been exemplified by the prophet Muhammad 

SAW. as we know, he is the best teacher in the world, he have successful tought her 

students from children until people, from poor people until reach people, from citizenly 

until king. And some of her keys are caring and loving. For children, he was popular that 

he really loved children.  

Prophet Muhammad’s love was seen from his act when he met children. Every Anas 

bin Malik pass the children he always great them “Assalamu’alaykum.” He said “that is the 

Prophet Muhammad act when he met the children” (Muttafaq ‘alaih) 

Other Hadist tells us that Prophet Muhammad SAW. Always teaching the children 

by full of love. Abdullah bin Abbas said, “someday I am in back of Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam on the camel: Rosulullah Said, “Hi Children, I would teach you some 

sentences: Care Allah, Allah must be care to you, Care Allah, you must always get Allah in 

front of you. If you ask, ask to Allah. If you ask for help, ask to Allah.” (HR. Tirmidzi). It 

proof that what we have explained using love and caring approach will be received well by 

the students. 

Other theory researcher takes from west. According to University of Carolina United 

State of America research in , hugging  for children can increase  brightness brain, it also 

stimulate producing oxytocin hormone to make the children feel relax, and it can reduce 

poison from derifate glutamate that dangers for brain. 

Children tantrum will stimulate producing derivate glutamate that effected brain 

stricture; it can cause disorders of the intelligence and influence children mentality and 

children attitude. 

Melly Puspita Sari, Psi, psychology in her book The Miracle of Hug, said, 

“Flabbiness hugging is one of way to solve problem, especially for children who have 

unique attitude.” She suggests the parent to hug the children eight times a day to give 

positive energy in order the children can do their activity and optimalize their potential.  

Besides that, according to Edward R.Christopher.Ph.D, psycolog from Children’s 

Mercy Hospital and Clinics in Kansas City, USA, “hugging more effective than praise and 

love statement, because it makes children feel being love and appreciate, not cause of they 
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did something, but it cause they have been receive sincere.” Despite of this, hugging is not 

certainly success, need process, quality and quantity of hugging support the result.  

There is good opinion about how does parent do for raising the children  fromThe 

Fondation for No-Cry Dicipline book by Elizabeth Pantley (2007) “ What is more 

important than any single action is your overall philosophy and approach to raising your 

child. When love is your foundation, parenting skills are your structure, and your goal is to 

raise your child to be a good human being with whom you can have a pleasant lifelong 

relationship, then it is likely things will turn out as you hope. Contemplate your most 

important goals for your family and determine which values you will use to guide your 

decisions. Learn good parenting skills and use them on a daily basis. And then, forgive 

yourself and your children the mistakes that will inevitably. happen along the way.” 

Simple but has meaningfull philosophy for parents as biological parents and also teacher as 

educational parents to make  the children brighnest. 

Borba (2003) suggested that don’t forget to tell your kids you love them. Of course , 

we want our kids to be well behaved. It’s part of what good parenting is all about. But in 

our quest to shape up bad behaviors, we may overlook all the good parts of our kids: a kind 

heart, a quick humor, a frisky nature, a never-giveup attitude, a melting smile. And the real 

danger is that our kids may begin to perceive that we love them more for how they act 

instead of for who they are. 

Finally, researcher formulated golden ways as formed love and care to the students, 

to solve student’s tantrum. Golden ways are the ways to make the students feel save and 

comfort. It can create good relationship between teachers and students. By good relation, 

the teacher can guide the students easily. Golden ways consist of three points, those are: 

1. 5S: senyum (smile), salam (Islamic greeting), sapa (call name), sentuh (touch or 

hug), share (share the feeling). The purpose is to build closer relationship between 

researcher and students.  

2. Story: when the students feel comfort with the researcher, researcher would give 

meaningful story. 

3. Diary, the students can write or draw on the diary to express their anger  

Researcher hopes golden ways can solve student’s tantrum, more over student’s 

social emotion and student’s mentality can be developed optimally. 

Wulandari (2013) in her research Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Temper 

Tantrum Pada Anak Pra Sekolah, which was using effective communications to overcome 

children tantrum as method found positive result. Effective communication has created 

close relationship between children and parents/ teacher and it makes the children happy 

because they feel that they being loved and appreciated. Children who happy will more 

care, confident with their ability, responsible with their job,  and responsive with other. In 

effective communication consist of caring, love, and empathy. It is similar with this class 

room action research that using same approach to get close relationship in order to create 

effective communication.  

4. Hypotheses 

From those theories, indicate that golden ways can reduce student’s tantrum at B3 

Al Hikmah Kindergarten Surabaya. 

 

 

CHAPTER III 

RESEARCH METHODOLGY 

3.1 Research Design 
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The design of my study is a classroom action research because the goal would 

improve the classroom problem. The specifically the goal would find a strategy to increase 

student’s tantrum at Al Hikmah Surabaya Kindergarten.  

3.2 Setting and Subject of The Study 

The research would be done in Al Hikmah Surabaya kindergarten at Gayungsari 

IV/ number 27-29 Surabaya, East Java Indonesia. Al Hikmah Kindergarten is semi full day 

school which the time of study start from 7.15 until 12.15. it need long time because the 

program of Al ‘Hikmah is combination between Islamic lesson, such as learn to read Al 

Qur’an (UMMI) and Juz Ammah learning, Islamic Story learning,  daily praying learning. 

And general lesson which divided to be eight sentra or class, such as Art Class (Sentra 

Seni), Music Class (Sentra Musik), Drama Class (Sentra Bermain Peran), Preparation 

Class (Sentra Persiapan), Block and Building Class (Sentra Balok), Character Class (Sentra 

Karakter), Naturee Class (Sentra Bahan Alam), and also Worship Class (Sentra Ibadah). 

The students must join to all of sentra classes which each sentra one time in two week 

appropriate with the sentra schedule. Although the time of study is longer than the other 

kindergartens but the students enjoy learning and playing at that place.  

Al Hikmah Surabaya Kindergarden content of seven classes, those are A1, A2, A3, 

A4, B1, B2, and B3. In this research, researcher will focus in B3 class, which content of 27 

students, 15 students are boys and 12 students are girls.  

 

3.3 Steps of Class Room Action Research 

Before we conduct classroom action research, we must understand about the steps 

of the classroom action research, in order the teacher can find the new strategy that 

applicable with the class and finally the goal can be reached well. The steps of classroom 

action research are: 

3.3.1 Preliminary Study 

This section would focuse on conducting observation. In this step, the researcher 

prepared everything related to the implementation of action research. 

 To get an authentic data, the researcher would conduct classroom observation on 

January 2015. It would consist of classroom observation and home observation. To take 

data from classroom observation, researcher would be helped by teacher partner, and for 

home observation, researcher would get the data from student’s parents. The purpose of the 

both observations would take correlation between student’s emotional condition at home 

and at school. 

  

TABLE 1.1 

TABLE OF STUDENTS TANTRUM AT SCHOOL 

 

No Indicator Never occasionally often 

1 Students cry loudly when angry    

2 Students bite their friend when angry    

3 Students kick their friend or teacher when angry    

4 Students scream loudly when angry    

5 Students banging their head when angry    

6 Students throw stuff when angry    

7 Students stomping when angry    

8 Students veer sharply the door when angry    

9 Students whine when their need is unfulfilled    
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10 Students yell when angry    

11 Students hit their friend or teacher    

 

At home observation is observation that would be done by the parents. Researcher 

has given observation form to the parents of B3 class. After observing the students at 

home, the parents would give back observation form to the researcher. The result of at 

home observation would explain by the table. 

TABLE 1.2  

TABLE OF STUDENTS TANTRUM AT HOME 

 

No Indicator Never occasionally often 

1 Students cry loudly when angry    

2 
Students bite their brother, sister, or parent when 

angry 
   

3 
Students kick their brother, sister, or parent when 

angry 
   

4 Students scream loudly when angry    

5 Students banging their head when angry    

6 Students throw stuff when angry    

7 Students stomping when angry    

8 Students veer sharply the door when angry    

9 Students whine when their need is unfulfilled    

10 Students yell when angry    

11 
Students hit their brother, sister, or parent when 

angry 
   

 

3.3.2 Planning of Action 

After finding out the causes of students’ tantrum, researcher wouldl compose three 

cycles which each cycle need four meetings. The planning stages are formulated as follows 

designing schedule of classroom action research, designing lesson plan, deciding criteria of 

success. 

3.3.2.1 Design Schedule of Classroom Action Research 

The schedule of classroom action research that would be conducted by the 

researcher was aplayinng goldent ways for the B3 Students at Al Hikmah Surabaya 

Kindergarten. In the first cycle, researcher would give the first treatment of golden ways, 

those were 5S: senyum (smile), salam (Islamic greeting), sapa (call name), sentuh (touch), 

share (share the feeling). The purpose is to build closer relationship between researcher and 

students, more over it can netralize the student’s emotional. When the students feel 

comfort with the researcher, researcher would give meaningful story, it would be done in 

the second cycle. And the last, if the first and second strategy could not succes weel, 

researcher would give the last strategy in the third cycle, this was Diary, the students could 

write or draw on this diary to express their anger  

3.3.2.2 Design Lesson Plan 

The teaching learning scenario would be divided into three stages, those are pre 

activity, main activity, and post activity.  

 

3.3.2.3 Deciding Criteria of success 
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The criteria of success are based on the researcher’s observation during the action 

and questionare for the teacher patner and the parents. Observation would describe the 

condition of students emotion in the class, and teacher quistionare would describe student’s 

emotion in the centra class, and parent’s quistionare would describe student’s emotion in 

their home.  

3.3.3 Implementation and Observation 

The action would administer for three cycles; each cycle would consist of four 

meeting.   

 

3.4 Data Collection 

For data collection, the researcher would provide one instrument. It is observation.  

Observation would describe the condition of student’s emotion in the class, in the centra 

class, and at home. 

3.5 Data Analysis  

Data used is quantitative. quantitative data would be taken from observation. The 

data would be described on the table of observation. 

 

 

3.6 Reflecting Stage 

In this stage, the researcher would  take some conclusions and reflection all the 

things related to the implementation of golden ways to reduce student’s tantrum at B3 class 

Al Hikmah Kindergarten Surabaya in the classroom based on the observation.  

 

 

 

 

 

 

 

CHAPTER IV 

NO INDICATOR 

ITENSITY OF ACTION 

Never % 
Occasi

onally 
% Often % 

1 Students cry loudly when angry       

2 Students bite their friend when angry       

3 
Students kick their friend or teacher 

when angry 
      

4 Students scream loudly when angry       

5 
Students banging their head when 

angry 
      

6 Students throw stuff when angry       

7 Students stomping when angry       

8 
Students veer sharply the door when 

angry 
      

9 
Students whine when their need is 

unfulfilled 
      

10 Students yell when angry       

11 Students hit their friend or teacher       
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RESEARCH FINDING 

4.1 Research Design 

The design of my study is a classroom action research because the goal is to 

improve the classroom problem. The specifically the goal is to find a strategy to increase 

student’s tantrum at Al Hikmah Surabaya Kindergarten.  

4.2 Setting and Subject of The Study 

The research has be done in Al Hikmah Surabaya kindergarten at Gayungsari IV/ 

number 27-29 Surabaya, East Java Indonesia. Al Hikmah Kindergarten is semi full day 

school which the time of study start from 7.15 until 12.15. it need long time because the 

program of Al ‘Hikmah is combination between Islamic lesson, such as learn to read Al 

Qur’an (UMMI) and Juz Ammah learning, Islamic Story learning,  daily praying learning. 

And general lesson which divided to be eight sentra or class, such as Art Class (Sentra 

Seni), Music Class (Sentra Musik), Drama Class (Sentra Bermain Peran), Preparation 

Class (Sentra Persiapan), Block and Building Class (Sentra Balok), Character Class (Sentra 

Karakter), Naturee Class (Sentra Bahan Alam), and also Worship Class (Sentra Ibadah). 

The students must join to all of sentra classes which each sentra one time in two week 

appropriate with the sentra schedule. Although the time of study is longer than the other 

kindergartens but the students enjoy learning and playing at that place.  

Al Hikmah Surabaya Kindergarden content of seven classes, those are A1, A2, A3, 

A4, B1, B2, and B3. In this research, researcher will focus in B3 class, which content of 27 

students, 15 students are boys and 12 students are girls.  

 

4.3 Steps of Class Room Action Research 

Before we conduct classroom action research, we must understand about the steps 

of the classroom action research, in order the teacher can find the new strategy that 

applicable with the class and finally the goal can be reached well. The steps of classroom 

action research are: 

4.3.1 Preliminary Study 

This section focused on conducting observation. In this step, the researcher prepared 

everything related to the implementation of action research. 

 To get an authentic data, the researcher conducted classroom observation on 

January 2015. It would consist of classroom observation and home observation. To take 

data from classroom observation, researcher would be helped by teacher partner, and for 

home observation, researcher would get the data from student’s parents. The purpose of the 

both observations would take correlation between student’s emotional condition at home 

and at school. 

After doing observation at claas and at home which helped by student’s parents, 

researcher was surprised with the result. From  classroom observation,  threre were 11 

from 27 students who  indicated tantrum.  More over at home observation, there were 22 

from 23 students who indicated tantrum. It was surprising nominal. The ages B3 class 

students are older than 4years old, according to Ronald Mah theory, researcher need to 

give serious attention to solve the problem. In order to avoid more serious behavior 

problems later in life.  

TABLE 1.1  

TABLE OF STUDENTS TANTRUM AT SCHOOL 

No Indicator 
Never 

occasi

onally 
often 

1 Students cry loudly when angry 25 2 - 

2 Students bite their friend when angry 26 1 - 
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3 Students kick their friend or teacher when angry 24 2 1 

4 Students scream loudly when angry 20 6 1 

5 Students banging their head when angry 26 1 - 

6 Students throw stuff when angry 23 4 - 

7 Students stomping when angry 25 2 - 

8 Students veer sharply the door when angry 27 - - 

9 Students whine when their need is unfulfilled 26 - 1 

10 Students yell when angry - - - 

11 Students hit their friend or teacher 20 6 1 

 

At home observation is observation that done by the parents. Researcher has given 

observation form to the parents of B3 class. After observing the students at home, the 

parents gave back observation form to the researcher. From 27 parents, there were 23 

parents who gave back the observation form. Researcher was very surprised knowing the 

result, there were many students were tantrum at home. The result of at home observation 

would explain by the table. 

TABLE 1.2  

TABLE OF STUDENTS TANTRUM AT HOME 

No Indicator Never 
occasio

nally 
often 

1 Students cry loudly when angry 11 11 1 

2 Students bite their brother, sister, or parent when 

angry 20 3 - 

3 Students kick their brother, sister, or parent when 

angry 
13 9 1 

4 Students scream loudly when angry 9 12 3 

5 Students banging their head when angry 23 - - 

6 Students throw stuff when angry 12 9 2 

7 Students stomping when angry 17 6 - 

8 Students veer sharply the door when angry 11 9 3 

9 Students whine when their need is unfulfilled 5 14 4 

10 Students yell when angry 15 8 - 

11 Students hit their brother, sister, or parent when 

angry 
9 13 1 

 

4.3.2 Planning of Action 

After finding out the causes of students’ tantrum, researcher composed three cycles 

which each cycle need four meetings. The planning stages are formulated as follows 

designing schedule of classroom action research, designing lesson plan, deciding criteria of 

success. 

 

4.3.2.1 Design Schedule of Classroom Action Research 

The schedule of classroom action research that  conducted by the researcher was 

applaying goldent ways for the B3 Students at Al Hikmah Surabaya Kindergarten. In the 

first cycle, researcher gave the first treatment of golden ways, those were 5S: senyum 

(smile), salam (Islamic greeting), sapa (call name), sentuh (touch), share (share the 

feeling). The purpose is to build closer relationship between researcher and students, more 

over it can netralize the student’s emotional. When the students feel comfort with the 
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researcher, researcher gave meaningful story, it has be done in the second cycle. And the 

last, if the first and second strategy could not succes weel, researcher gave the last strategy 

in the third cycle, this was Diary, the students could write or draw on this diary to express 

their anger  

TABLE 2 

SCHEDULE OF ACTION  

NO CYCLE / DATE ACTIVITY TIME 

1 Cycle 1 

26-29 January  2015 

5 S : Senyum (smile), salam 

(Islamic Greeting),  sapa ( 

calling the name), sentuh 

(touch), share the feeling 

- When the Students 

were entering class 

- When the students 
were doing jurnal  

- When the students 
were eating snack 

- When the students 
were having lunch 

2 Cycle 2 

2-5 January 2015 

 

Gave meaningfull stories 

- Prophet Muhammad with 
the blind beggar 

- The struggle of Prophet 
Muhammad in the thoif 

- The story of Prophet Daud 

Battle king Jalut 

- How did Prophet 
Muhammad teach 

patience? 

 

After having lunch,  

on Monday  

 

After having lunch,  

on Tuesday 

After having lunch,  

on Wednesday 

After having lunch,  

on Thursday 

3 Cycle 3 

9-12 January 2015 

Write or draw diary After students have 

tantrum 

 

4.3.2.2 Design Lesson Plan 

The teaching learning scenario is divided into three stages, those are pre activity, 

main activity, and post activity.  

Pre-activity is the first step in the teaching learning process. In this step, the teacher 

motivates the students to enjoy the class. After that the teacher guides the students to pray, 

continued by outdoor activity, then learn to read Qur’an (Ummi Method), and the last is eat 

snack together.  

Main-activity  is the second step in the teaching learning process. The content of 

this activities are discussion about the theme and centra activity.  

Post-activity. The content of this step is have lunch together and recalling. The 

teacher will review all of the students activity as long as playing and studying together. 

After that, teacher will promote the next activity in the next meeting to the students.  

For applaying golden ways to reduce student’s tantrum, researcher had choosen the 

apropriate time, those are when students entering the class, when students drawing jurnal 

(drawing jurnal is the activity before starting class), and when students eating snack and 

having lunch. Those  are the relax time for the students.  

4.3.2.3 Deciding Criteria of success 

The criteria of success are based on the researcher’s observation during the action 

and questionare for the teacher patner and the parents. Observation, will describe the 

condition of students emotion in the class, and teacher quistionare will describe student’s 
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emotion in the centra class, and parent’s quistionare will describe student’s emotion in 

their home.  

The criterion of success base on the observation is if the student’s tantrum can be 

reduced, and the student’s can control their anger. It can be measured if 5 of 11 indicators 

of tantrum can be improved. 

4.3.3 Implementation and Observation 

The action was administered for three cycles; each cycle consisted of four meeting.   

In the first cycle, researcher gave the first treatment of golden ways, those were 5S: 

senyum (smile), salam (Islamic greeting), sapa (call name), sentuh (touch/hug), share 

(share the feeling). It was approaching strategy to make relationship between researcher 

and students were closer than before, more over it ccould netralize the student’s emotional. 

Researcher conducted this strategy one by one to each student who have tantrum, and 

researcher realized that four days were not effective. So, the result was not optimal. 

Because of that, researcher needed to conduct next cycle. 

In the second cycle, researcher still practiced the first treatment and also gave 

meaningful story. Why researcher gave meaningful story in the second cycle? Because 

when the students feel comfort with the researcher, the moral value of meaningful story 

could be receive well by the students, it would be done after students had lunch and ate 

snack. There were three stories that researcher have told to the students, those were: 

1. Prophet Muhammad with the blind beggar 

2. The strugle of Prophet Muhammad in the Thoif 

3. The story of Prophet Daud battle King Jalut 

4. How did Prophet Muhammad teach patience? 

All of the stories were full of meaning about patience. By telling the story, researcher 

hoped the students could get moral value to applicate in their real life. 

 In the second cycle, researcher found that the student’s tantrum have reduced, but 

not totally. There were four students who their tantrum still dominant. So, researcher 

conducted last treatment in the third cycle. 

In the third cycle, researcher found four students who their tantrum still dominant. 

Two students of them were be able to handle their emotion when researcher guide them by 

explanation, but the two others were not be able to control  their selves although researcher 

guide them to calm down. So, the researcher guide them to draw their anger and express 

their emotion on the paper, it called drawing and write diary. Alhamdulillah, it was 

successful for one student, he could express his anger on the paper and return to his 

activity normally. But for the other one, this strategy could not be successful because the 

researcher and also teachers still could not found the strategy to communicate with him. He 

always busy with his self and did not give attention to others. So, researcher need more 

time to analyze his problem and give him good guidance. 

 

4.4 Data Collection 

For data collection, the researcher provided one instrument. It is observation.  

Observation described the condition of student’s emotion in the class, in the centra class, 

and at home. 

 

4.5 Data Analysis  

Data used is quantitative. Quatitative data gotten  from observation.  

The process of the data analysis was using triangulation to avoid biases and teacher 

opinion. The first researcher collected all the data from all instruments. Second, the 

researcher would summarize the data systematically following the literature used. The third 
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was the researcher would summarize data and the researcher would compare the data with 

theory of the literature used, cross checking with the other teachers, and cross checking 

with the advisor. Finally, researcher made conclusion from the result of analysis.  

In this section, researcher  rolled out the result of preliminary observation and post 

observation in the class, centre, and at home by using table. 

Rubric: 

1. Black color is there was not any different between preliminary and post observation 

2. Blue color is decreasing quantity of students tantrum 

3. Red color is increasing quantity of students tantrum 

4. Green color is different condition that would be explained by the researcher 
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TABLE 2.1 PRELIMINARY CLASSROOM OBSERVATION (taken on 18 of January 

2015) 

 

NO INDICATOR 

ITENSITY OF ACTION 

Never % 
Occasio

nally 
% 

Ofte

n 
% 

1 Students cry loudly when angry 25 92% 2 
7,4

% 
- - 

2 Students bite their friend when angry 26 96% 1 
3,7

% 
- - 

3 
Students kick their friend or teacher 

when angry 
24 89% 2 

7,4

% 
1 3,7% 

4 Students scream loudly when angry 20 74% 6 22% 1 3,7% 

5 
Students banging their head when 

angry 
26 96% 1 

3,7

% 
- - 

6 Students throw stuff when angry 23 85% 4 15% - - 

7 Students stomping when angry 26 96% 1 
3,7

% 
- - 

8 
Students veer sharply the door when 

angry 
27 100% - - - - 

9 
Students whine when their need is 

unfulfilled 
25 92% - - 2 7,4% 

10 Students yell when angry 27 100% - - - - 

11 Students hit their friend or teacher 20 74% 6 22% 1 3,7% 
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The result of observation indicated that the classroom action research has 

successfully.  From the table, researcher would explain in each point of indicators, that is: 

The result of classroom observation 

 

 

TABLE 2.2 POST CLASSROOM OBSERVATION (Taken on 26 of February 2015) 

NO INDICATOR 

ITENSITY OF ACTION 

Nev

er 
% 

Occasio

nally 
% 

Oft

en 
% 

1 Students cry loudly when angry 25 92% 2 
7,4

% 
- - 

2 Students bite their friend when angry 26 96% 1 
3,7

% 
- - 

3 
Students kick their friend or teacher 

when angry 
24 89% 2 

7,4

% 
1 3,7% 

4 Students scream loudly when angry 25 92% 1 
3,7

% 
1 3,7% 

5 Students banging their head when angry 27 
100

% 
- - - - 

6 Students throw stuff when angry 26 96% 1 
3,7

% 
- - 

7 Students stomping when angry 26 96% 1 
3,7

% 
- - 

8 
Students veer sharply the door when 

angry 
26 96% - - 1 3,7% 

9 
Students whine when their need is 

unfulfilled 
25 92% 2 

7,4

% 
- - 

10 Students yell when angry 27 
100

% 
- - - - 

11 Students hit their friend or teacher 24 89% 2 
7,4

% 
1 3,7% 

Point 4  Students scream loudly when angry have reduced from 6 students into 1 

students (occasionally) 

Point 5 Students banging their head when angry have reduced from 1student into no 

one student. 

Point 6 Students throw stuff when angry have reduced from 4 students into 1 student 

(occasionally). 

Point 7 Students stomping when angry have reduced from 4 students into 1 student 

(occasionally). 

Point 8 Students veer sharply the door when angry have  improved from 0 into 1 

student (often) 

Point 9 Students whine when their need is unfulfilled have reduced from 2 studnets 

who often whine into 2 students who occasionally whine (reduced the 

quantity of tantrum) 
Point 11 Students hit their friend or teacher have reduced from 6 into 2 students 

(occasionally) 
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TABLE 3.1 PRELIMINARY HOME OBSERVATION (taken on 18 of January 2015) 

NO INDICATOR 

ITENSITY OF ACTION 

Never % 
Occasio

nally 
% 

Ofte

n 
% 

1 Students cry loudly when angry 11 48% 11 48% 1 4% 

2 
Students bite their  brother, sister, or 

parent when angry 
20 87% 3 13% - - 

3 
Students kick their  brother, sister, or 

parent when angry 
13 57% 9 39% 1 4% 

4 Students scream loudly when angry 8 35% 12 52% 3 13% 

5 Students banging their head when angry 23 
100

% 
- 0% - - 

6 Students throw stuff when angry 12 52% 9 39% 2 9% 

7 Students stomping when angry 17 74% 6 26% - - 

8 
Students veer sharply the door when 

angry 
11 48% 9 39% 3 13% 

9 
Students whine when their need is 

unfulfilled 
5 22% 14 61% 4 17% 

10 Students yell when angry 15 65% 8 35% - - 

11 
Students hit their  brother, sister, or 

parent when angry 
9 39% 13 57% 1 4% 

TABLE 3.2 POST HOME OBSERVATION (Taken on 26 of February 2015) 

NO INDICATOR 

ITENSITY OF ACTION 

Nev

er % 

Occasio

nally % Often % 

1 Students cry loudly when angry 14 61% 9 39% -  

2 

Students bite their  brother, sister, or 

parent when angry 
21 

91% 
2 

9% 
- 

 

3 

Students kick their  brother, sister, or 

parent when angry 
17 

74% 
6 

26% 
- 

 

4 Students scream loudly when angry 12 52% 9 39% 2 9% 

5 Students banging their head when angry 23 100% - - -- - 

6 Students throw stuff when angry 11 48% 12 52% -  

7 Students stomping when angry 13 57% 10 43% -  

8 

Students veer sharply the door when 

angry 
14 

61% 
7 

30% 
2 

9% 

9 

Students whine when their need is 

unfulfilled 
8 

35% 
12 

52% 
3 

13% 

10 Students yell when angry 21 91% 2 9% - - 

11 

Students hit their brother, sister, or 

parent when angry 
12 

52% 
11 

48% 
- 

- 
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The result of home observation  
 

 

 

 DIAGRAM OF CLASSROOM OBSERVATION 

Diagram 1: Students scream loudly when angry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2: Students banging their head when angry 

Point 1 Students cry loudly when angry have reduced from 11 into 9 students 

(occasionally), and 1 into no one in often 

Point 2 Students bite their brother, sister, or parent when angry have reduced fron 3 into 

2 students (occasionally) 

Point 3 Students kick their  brother, sister, or parent when angry have reduced from 9 

into 6 Students (occasionally), and 1 student into no one in often. 

Point 4 Students scream loudly when angry have reduced 12 into 9 students, and 3 

students into 2 students in often 

Point 5 No one students banging their head when angry  

Point 6 Students throw stuff when angry have improved from 9 into 12 students 

(occasionally, but 2 student who often throw stuff have reduce into no one. 

Point 7 Students stomping when angry have improved from 6 into 10 students 

(occasionally) 

Point 8 Students veer sharply the door when angry have reduced from 9 into 7 students 

(occasionally), and 3 into 2 students in often. 

Point 9 Students whine when their need is unfulfilled have reduced from 14 into 12 

students 9occasionally, and 4 into 3 students in often. 

Point 10 Students yell when angry have significan reduced from 8 into 2 students 

(occasionally) 

Point 11 Students hit their brother, sister, or parent have reduced from 13 into 11 

students (occasionally), and 1 student into no one in often. 

Preliminary 

Post 
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Diagram 3: Students throw stuff when angry 

 
 

Diagram 4: Students whine when their needunfulfilled 

 
 

Preliminary 

Post 
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Diagram 5: Students hit their friend or teacher when angry 

 
 

DIAGRAM OF HOME OBSERVATION  

Diagram 1 Students cry loudly when angry 

 
Diagram 2 Students bite their brother, sister, or parent when angry 
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Diagram 3 Students kick their brother, sister, or parent when angry 

 
 

Diagram 4 Students scream loudly when angry 

 
 

Diagram 5 Students throw stuff when angry 
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Diagram 6 Students stomping when angry 

 
 

Diagram 7 Students veer sharply the door when angry 

 
 

Diagram 8 Students whine when theirn need unfulfilled 

 
 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 26 
 

 

Diagram 9 Students yell when angry 

 
 

Diagram 10 Students hit their brother, sister, or parent when angry 

 
 

4.6 Reflecting Stage 

In this stage, the researcher took some conclusions and reflected all the things related to 

the implementation of golden ways to reduce student’s tantrum at B3 class Al Hikmah 

Kindergarten Surabaya in the classroom based on the observation. The conclusions were discussed 

as follows: 

 The problem statement focused on how golden ways reduce students’ student’s tantrum at 

B3 Class Al Hikmah Kindergarten Surabaya. It meant that the problem statement focused on the 

process of applying golden ways in the class and the teachers’ observation. It was concluded that 

the use of golden ways reduce student’s tantrum already seen the improvements, not just in the 

classroom but  also at home.The discussion of the reflection as follows: 

 In the classroom, the student’s tantrum has reduced. It was proved that five from 11 point 

indicators of student’s tantrum already seen improvement. Those are reducing students scream 

loudly when angry, reducing students banging their head when angry, reducing students throw 
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stuff when angry, reducing students stomping when angry, reducing students whine when their 

need is unfulfilled, and reducing students hit their friend or teacher. 

 The result of home observation also improved. It was proved that 10 from 11 point 

indicators of student’s tantrum already seen improvement. The student’s tantrum has reduced 

significantly at home.  

 Finally, researcher conclude that the classroom action research have been successfully. 

And the action will be continuoused to get more improvement for children emotion. 

 

 

CHAPTER V 

CONCLUSION AND SUGGESTION 

This chapter presents the conclusion of the study. The conclusions are based on the results 

of the study which were discussed in the previous chapter. It also presents some suggestions 

related to the implementation of golden ways to reduce student’s tantrum at B3 Class Al Hikmah 

Kindergarten Surabay. The suggestions are recommended the kindergarten teacher and the next 

researcher who want to conduct the research area in writing.  

5.1 Conclusion 

Based on the research findings, the researcher concluded as follow. 

1. The implementation of golden ways could reduce student’s tantrum at B3 Class Al 

Hikmah Kinderten Surabaya. The table of observation result showed the improvement of 

student’s emotion codition not just in the school but also at home. 

5.2 Suggestion 
The researcher provided suggestion for the teacher. Golden ways is good strategy to 

approach the students. It makes the students feel comfort with the teacher and it built good 

relationship between teacher and students. So, as teacher this strategy can be aplicated when we 

are teaching. 
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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan hitung dasar matematika 

siswa kelas 5D SD Al Hikmah Surabaya dengan menggunakan media “bumatdas” (buklet 

matematika hitung dasar). 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, untuk 

mendapatkan informasi yang lengkap tentang permasalahan siswa terhadap pembelajaran 

matematika, memberikan lembar kerja siswa melalui penggunaan media bumatdas dengan 

pemberian 4 soal hitung dasar setiap harinya selama 20 hari secara berkesinambungan di 

hari efektif sekolah, sesuai dengan jadwal kegiatan siswa yang dibuat oleh peneliti, dan tes 

hitung dasar pada siklus I dan siklus II. 

 Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa bumatdas (buklet matematika hitung dasar) 

mampu meningkatkan ketempilan hitung dasar siswa kelas 5D yang mencapai kriteria 

ketuntasan minimal dari 36% menjadi  79% pada siklus I dan meningkat pada siklus II 

menjadi 89 %. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah perlakuan ada peningkatan 

pada keterampilan hitung dasar matematika siswa 5D SD Al Hikmah Surabaya. 

 Berdasarkan hasil penelitian penggunaan bumatdas pada siswa kelas 5D SD Al Hikmah 

tahun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa melalui bumatdas dapat meningkatkan 

keterampilan hitung dasar pada siswa kelas 5D SD Al Hikmah Surabaya. Hal ini dapat 

dilihat dari peningkatan nilai rata-rata kelas dari tes awal 6,5; siklus I meningkat menjadi 

8,3; meningkat lagi pada siklus II menjadi 8,9 dan ketuntasan siswa dari tes awal 36 % siklus 

I meningkat menjadi 79%, meningkat lagi pada siklus II menjadi 89%. 

 

Kata Kunci : Buklet, hitung dasar, media 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Secara umum matematika merupakan pelajaran yang dianggap sulit dan tidak disukai 

oleh siswa. Hal ini sesuai dengan hasil angket siswa kelas 5D SD Al Hikmah Surabaya  yang 

menyatakan bahwa sekitar 20  siswa dari 33 siswa ( 60 %) tidak menyukai pelajaran 

matematika dan merasa sulit untuk mengikutinya. Beberapa alasan siswa yang tidak 

menyukai matematika antara lain karena: a. Tidak hafal hitung dasarnya dan susah 

menghitung jawaban soal, matematika adalah pelajaran yang sulit, pelajaran yang 

membosankan,dan tidak  tertarik dengan pelajaran eksak. 

 Dalam hubungannya dengan pembelajaran matematika maka keterampilan prasarat yang 

harus dikuasai siswa umumnya adalah hitung dasar yang meliputi: penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebaik apapun konsep matematika yang 

disampaikan oleh guru pada pembelajaran matematika namun bila siswa tidak menguasai 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 2 
 

hitung dasar sebagai keterampilan prasaratnya maka hasil pembelajaran kurang memuaskan. 

Untuk itu materi hitung dasar merupakan salah satu materi penting pada bidang studi 

matematika, khususnya sekolah dasar. Sangat banyak materi matematika lanjutan yang 

membutuhkan prasyarat keterampilan hitung dasar. Siswa yang mengalami kesulitan dalam 

materi hitung dasar, akan memiliki kecenderungan banyak mengalami kesulitan dalam belajar 

matematika berikutnya. Sebaliknya siswa yang menguasai materi hitung dasar dengan baik, 

akan membantu menguasai matematika lanjutnya, karena itu penguasaan terhadap materi 

hitung dasar merupakan pondasi untuk bisa menguasai materi matematika secara umum. 

 Selain beberapa alasan yang dikemukan siswa SD Al Hikmah Surabaya, ada beberapa 

alasan lain sesuai dengan pengamatan guru (peneliti) antara lain kurang terstukturnya 

penulisan cara dan jawaban siswa dalam menjawab soal saat ulangan atau latihan sehingga 

mengakibatkan ada kesalahan dalam melakukan operasi hitung dasar (contoh : Siswa sudah 

dapat memahami soal, kemudian mengerjakan sesuai dengan analisa mereka. Jika 

menggunakan rumus, maka siswa akan memasukkan bilangan-bilangannya sesuai dengan 

rumus pada soal tersebut, namun pada saat melakukan operasi hitungnya, terjadi kesalahan 

dalam menghitungnya, sehingga hasil atau jawaban yang di dapat juga salah. Selain itu 

mengecekan materi hitung dasar yang berkesinambungan juga perlu dilakukan agar 

kemampuan dan keterampilan siswa berkenaan dengan hitung dasar tetap terjaga, sehingga 

kesalahan penghitungan jawaban dapat diminimalisasi. 

  

 Berdasarkan masalah di atas perlu diadakan penelitian tindakan kelas dengan 

menggunakan media “bumatdas” (buklet matematika hitung dasar). Dengan serangkaian 

tindakan, mulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa pada materi hitung dasar. 

 

B.  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Bagaimana penggunakan media “bumatdas” (buklet matematika hitung dasar) dapat 

meningkatkan keterampilan hitung dasar matematika siswa kelas 5D SD Al Hikmah 

Surabaya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Sesuai permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah meningkatkan 

keterampilan hitung dasar matematika siswa kelas 5D SD Al Hikmah Surabaya dengan 

menggunakan media “bumatdas” (booklet matematika hitung dasar).  

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa, guru dan sekolah 

1. Bagi siswa, penelitian ini dapat mempermudah siswa dalam meningkatkan keterampilan 

hitung dasar matematika 

2. Bagi guru sebagai peneliti, untuk meningkatkan profesionalisme dan mendorong peneliti 

untuk melaksanakan penelitian serupa lebih lanjut, yang akan berdampak pada kualitas 

pendidikan di sekolah 

3. Bagi guru lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk menambah wawasan 

dalam menentukan stategi pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran 

4. Bagi sekolah, penelitian ini dapat meningkatkan kualitas hasil belajar, khususnya 

pembelajaran matematika, sehingga secara langsung dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan dan standar mutu kelulusan sekolah. 
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E. Batasan Istilah 

 Untuk mendapatkan kesamaan arti terhadap istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, diperlukan pendefinisian istilah sebagai berikut: 

1. Booklet dalam penelitian ini adalah media yang berupa lipatan dari seperempat halaman 

kertas folio yang berfungsi sebagai tempat untuk menuliskan dan menjawab soal materi 

hitung dasar 

2. Keterampilan dalam penelitian ini adalah kecakapan dalam menyelesaikan tugas, dalam 

hal ini menyelesaikan hitung dasar dengan tepat dan sesuai waktunya. 

3. Hitung dasar dalam penelitian ini adalah hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dan 

pembagian yang di ajarkan pada kelas V SD yang meliputi: penjumlahan menyimpan, 

pengurangan meminjam, enghafal perkalian dan pembagian sampai bilangan 100, hitung 

perkalian bersusun, operasi perkalian, pembagian dengan porogapit. 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A.  Keterampilan Operasi Hitung 

Kata keterampilan memiliki arti yang sama dengan kecekatan. Keterampilan atau 

kecekatan adalah kepandaian melakukan suatu pekerjaan dengan cepat dan benar. Seseorang 

yang dapat melakukan sesuatu dengan cepat tetapi salah atau melakukan sesuatu dengan 

benar tetapi lambat, tidak dapat dikatakan terampil. Seseorang yang terampil dalam suatu 

bidang tidak ragu-ragu melakukan pekerjaan dalam bidang tersebut, seakan-akan tidak 

dipikirkan lagi bagaimana melaksanakannya, dan tidak ada kesulitan-kesulitan yang 

menghambat (Soemarjadi, Muzni Ramanto, dan Wikdati Zahri, 1991). Keterampilan dapat 

diperoleh dengan cara berlatih terus menerus dan berulang-ulang. 

 Keterampilan sering diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan fisik, 

padahal keterampilan lebih luas lagi cakupannya. Selain pekerjaan fisik, keterampilan juga 

mencakup pekerjaan non fisik seperti berfikir. Keterampilan fisik misalnya seseorang yang 

cekat dalam membuat kerajinan. Keterampilan yang berkaitan dengan berfikir salah satunya 

adalah cekat dalam melakukan operasi hitung pada mata pelajaran matematika. Jika seseorang 

dapat melakukan operasi hitung dengan cekatan, maka dapat dikatakan terampil. 

Ada beberapa operasi hitung yang dapat dikenakan pada bilangan.  

Operasi-operasi tersebut adalah: (1) penjumlahan; (2) pengurangan; (3) perkalian; (4) 

pembagian. Operasi-operasi tersebut memiliki kaitan yang sangat erat sehingga pemahaman 

konsep dan keterampilan melakukan operasi yang satu akan mempengaruhi pemahaman 

konsep dan keterampilan operasi yang lain (Muchtar A. Karim, 1996). 

 Operasi penjumlahan pada dasarnya merupakan suatu aturan yang  

mengaitkan setiap pasang bilangan dengan bilangan yang lain. Operasi penjumlahan ini 

mempunyai beberapa sifat yaitu: sifat pertukaran (komutatif), sifat identitas, dan sifat 

pengelompokan (asosiatif). 

Operasi pengurangan merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan, tetapi operasi 

pengurangan tidak memiliki sifat yang dimiliki operasi penjumlahan. Operasi pengurangan 

tidak memenuhi sifat pertukaran, sifat identitas, dan sifat pengelompokan. 

 Operasi perkalian dapat didefinisikan sebagai penjumlahan berulang. Misalkan pada 

perkalian 4 x 3 dapat didefinisikan sebagai 3 + 3 + 3 + 3 = 12 sedangkan 3 x 4 dapat 

didefinisikan sebagai 4 + 4 + 4 = 12. Secara konseptual, 4 x 3 tidak sama dengan 3 x 4, tetapi 

jika dilihat hasilnya saja maka 4 x 3 = 3 x 4. Dengan demikian operasi perkalian memenuhi 

sifat pertukaran (Muchtar A. Karim, 1996). 
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Operasi perkalian memenuhi sifat identitas. Ada sebuah bilangan yang jika dikalikan 

dengan setiap bilangan, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Bilangan tersebut adalah 1. 

Jadi jika a x 1 = a (Muchtar A. Karim, 1996: 101-102). Operasi perkalian juga memenuhi sifat 

pengelompokan. Untuk setiap bilangan a, b, dan c berlaku: (a x b) x c = a x (b x c). Misalkan 

untuk operasi bilangan cacah (2 x 3) x 4 = 2 x (3 x 4). Selain sifat-sifat tersebut, operasi 

perkalian masih mempunyai satu sifat yang berkaitan dengan operasi penjumlahan. Sifat ini 

menyatakan untuk bilangan a, b, dan c berlaku: a x (b + c) = (a x b) + (a x c). Sifat ini disebut 

dengan sifat penyebaran atau distributif (Muchtar A. Karim, 1996: 102). 

Operasi pembagian dapat didefinisikan sebagai pengurangan berulang.Secara 

matematis ditulis sebagai a : b = a – b – b – b .... = 0. Misal, 24 : 3 = 24 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 

– 3 – 3 = 0. Berarti 24 : 3 = 8. Hasil ini ditunjukkan oleh banyaknya angka 3 yang muncul 

sebagai bilangan pengurangnya.  

Operasi pembagian adalah kebalikan dari operasi perkalian. Jika sebuah bilangan a 

dibagi bilangan b menghasilkan bilangan c (dilambangkan dengan a : b = c), maka konsep 

perkalian yang terkait adalah c x b = a. Operasi pembagian memiliki sifat sebagaimana 

operasi pengurangan yaitu tidak memenuhi sifat pertukaran, sifat identitas, dan sifat 

pengelompokan (Muchtar A. Karim, 1996). Operasi pembagian tidak memenuhi sifat 

pertukaran. Jika a dan b suatu bilangan, maka a : b ≠ b : a. Sifat pengelompokan juga tidak 

berlaku pada operasi pembagian. Jika a, b, dan c adalah bilangan cacah, maka (a : b) : c ≠ a : 

(b : c). Operasi pembagian memenuhi sifat penyebaran atau distributif. Sifat distributif 

pembagian dalam kaitannya dengan penjumlahan untuk bilangan a, b, dan c berlaku: (a + b) : 

c = (a : c) + (b : c). Misalkan 42 : 3 = (30 + 12) : 3 = (30 : 3) + (12 : 3) = 10 + 4 = 14. Sifat 

distributif dalam kaitannya dengan pengurangan berlaku: (a – b) : c = (a : c) –(b : c). Misalkan 

42 : 3 = (60 - 18) : 3 = (60 : 3) - (18 : 6) = 20 - 6 = 14. 

Operasi hitung harus dikuasai oleh siswa sampai dengan taraf terampil. Keterampilan 

operasi hitung merupakan modal utama dalam pembelajaran matematika. Keterampilan 

operasi hitung harus dikuasai siswa agar pembelajaran matematika dapat berjalan dengan 

baik.Seseorang yang tidak dapat menghitung dengan benar, berarti dia tidak memiliki 

keterampilan operasi hitung. Seseorang yang dapat melakukan operasi hitung tetapi 

membutuhkan waktu lama, juga tidak dapat dianggap terampil dalam operasi hitung. 

Keterampilan operasi hitung memuat dua hal utama yaitu kecepatan dan ketepatan dalam 

melakukan operasi hitung. 

Keterampilan operasi hitung merupakan salah satu kemampuan yang penting dalam 

kehidupan sehari-hari dan dapat menunjang cara berfikir yang cepat, tepat dan cermat. 

Keterampilan ini sangat mendukung siswa untukmemahami simbol-simbol dalam 

matematika.  

Matematika adalah mata pelajaran yang sangat erat kaitannya denganoperasi hitung. 

Hampir dalam setiap materi matematika selalu menggunakan operasi hitung. Hal ini berarti 

bahwa keterampilan operasi hitung menjadi bagian yang sangat penting dalam matematika 

dan mutlak diperlukan agar siswa dapat belajar matematika dengan baik termasuk bagi siswa 

kelas V SD. Jika keterampilan ini belum dikuasai dengan baik, maka pembelajaran 

matematika akan terhambat. Contohnya adalah jika siswa tidak dapat mengalikan dengan 

baik, maka materi tentang operasi hitung bilangan bulat juga tidak akan dapat dikuasai dengan 

baik. 

Pada kelas V SD, materi sebagian besar tidak khusus membahas  

tentang operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Walaupun tidak 

dibahas secara khusus, operasi hitung hampir selalu digunakan pada materi yang ada dalam 

setiap kompetensi dasar. Operasi hitung pada kelas V SD merupakan kelanjutan dari kelas-

kelas sebelumnya. Misalnya materi tentang pecahan. Materi ini sudah dipelajari siswa pada 
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kelas III dan kelas IV. Pada kelas V, pembelajaran  pecahan menekankan pada operasi hitung 

yang sangat komplek meliputi operasi biasa, pecahan campuran, persen, dan pecahan desimal 

pecahan. Jika keterampilan hitung dasar belum dikuasai dengan baik, maka ketuntasan akan 

materi operasi hitung pecahan akan terhambat. 

 

A. Media Buklet 

 Buklet adalah sebuah buku atau menyerupai majalah yang berisi tentang profile suatu 

perusahaan, atau informasi tentang suatu produk.Fungsi booklet ini hampir sama dengan 

Product Catalogue (Katalog produk). Keduanya sama-sama mendisplay atau menampilkan 

hampir semua produk yang dihasilkan sebuah perusahaan lengkap dengan 

keterangan/spesifikasi dan mungkin harganya. (Atonaru, 2014) 

         Namun karena kali ini adalah fungsi buklet untuk anak sekolah dasar (SD),sebagai 

media dalam keterampilan hitung dasar adalah sebagai alat untuk menuliskan soal, cara 

dan jawaban yang lengkap sebanyak 4 soal selama jam sekolah yang mudah dibawa 

kemana-mana dan bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun sehingga  sangat simpel, 

terkesan santai tetapi tetap berkesinambungan setiap harinya.  

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  penelitian 

kuantitatif  merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, 

terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. 

Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut 

penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik 

bila disertai dengan gambar, table, grafik, atau tampilan lainnya (Burhanuddin, 2013). 

 Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menelusuri dan 

mendapatkan gambaran secara jelas kemampuan siswa selama proses mengerjakan hitung 

dasar berlangsung. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Ebbutt (dalam Wiriatmadja, 2005) yang mengatakan bahwa penelitian tindakan adalah kalian 

sistematik dari upaya perbaikan pelaksanaan praktek pendidikan oleh sekelompok guru 

dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran, berdasarkan refleksi mereka 

mengenai hasil dari tindakan. 

 

B. Kehadiran Peneliti  

  Karena pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, maka 

kehadiran penelitian di lapangan mutlak diperlukan. Menurut Moleong (dalam Sri Harmini, 

2004), kedudukan peneliti dalam penelitian kualitattif adalah sebagai perencana, pelaksana, 

pengumpul, penganalisis, penafsir data dan akhirnya senagai pelapor hasil penelitian. 

  Dalam penelitian ini, peneliti sebagai guru, disamping berperan  sebagai pengumpul 

dan penganalisis data di lapangan, peneliti juga berperan secara langsung dalam proses 

pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan penelitian. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di SD Al Hikmah Surabaya. Alasan pemilihan lokasi 

penelitian di sekolah ini dikarenakan peneliti sebagai guru di sekolah tersebut. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam kurun waktu bulan Januari-Februari 2015. 
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D. Sumber Data 

  Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas 5D SD Al Hikmah Surabaya Tahun 

Pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 33 orang siswa. Alasan pemilihan kelas ini dikarenakan 

peneliti sebagai guru di kelas tersebut. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

  Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan tes kepada sumber 

data, pemberian 4 soal hitung dasar setiap harinya selama 20 hari secara berkesinambungan di 

hari efektif sekolah, melakukan observasi dan mencatat kejadian-kejadian di lapangan, dan 

memberikan angket kepada sumber data. 

 

F. Teknik Analisis Data 

  Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, ada dua teknik analisis data yang 

digunakan, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan 

terhadap hasil tes, sedangkan analisis kualitatif digunakan terhadap data kualitatif yang 

diperoleh dari hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa atau hal-hal lain yang tampak selama 

berlangsungnya penelitian. 

G. Rancangan Penelitian 

  Berdasarkan analisis terhadap masalah yang dijumpai, maka pemecahan permasalahan 

akan diselesaikan dengan rancangan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan ini 

dilaksanakan dalam dua siklus kegiatan, yaitu siklus-1 dan siklus-2. Masing-masing siklus 

meliputi kegiatan penyusunan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan 

refleksi (Arikunto, 2006) 

Siklus I 

1.Perencanaan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : 

  a. Penyusunan rencana pelaksanaan hitung dasar selama 10 hari efektif 

  b. Pembuatan media hitung dasar berbentuk buklet 

  c. Penyusunan instrument penelitian 

  d. Penyusunan alat evaluasi 

2. Pelaksanaan, yang meliputi kegiatan : 

   a. Memberikan tes awal hitung dasar kepada siswa 

   b. Melaksanakan kegiatan hitung dasar berupa pemberian 4 soal hitung dasar  yaitu 

perkalian dan pembagian bilangan selama 4 hari efektif 

   c. Memberikan tes akhir siklus-1 kepada siswa 

3. Pengamatan, yang meliputi kegiatan: 

   a. Mengamati aktisitas siswa selama pelaksanaan kegiatan penyelesaian hitung dasar 

   b. Mencatat kejadian-kejadian yang tampak pada siswa selama pelaksanaan kegiatan 

penyelesaian hitung dasar 

   c. Mengumpulkan data hasil pengamatan selama pelaksanaan kegiatan penyelesaian 

hitung dasar 

4. Refleksi, yang meliputi kegiatan: 

   a. Menganalisis data hasil pelaksanaan tindakan 

   b. Mengevaluasi pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan pada siklus I 

   c. Merencanakan tindakan pada siklus II 

 

Siklus II 

1.Perencanaan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : 

  a. Penyusunan rencana pelaksanaan hitung dasar selama 10 hari efektif tahap ke-2 

  b. Pembuatan media hitung dasar berbentuk buklet 
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  c. Penyusunan instrument penelitian 

  d. Penyusunan alat evaluasi 

2. Pelaksanaan, yang meliputi kegiatan : 

   a. Melaksanakan kegiatan hitung dasar berupa pemberian 4 soal hitung dasar  yaitu 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan selama 10 hari 

efektif 

   c. Memberikan tes akhir siklus-2 kepada siswa 

3. Pengamatan, yang meliputi kegiatan: 

   a. Mengamati aktivitas siswa selama pelaksanaan kegiatan penyelesaian hitung dasar 

   b. Mencatat kejadian-kejadian yang tampak pada siswa selama pelaksanaan kegiatan 

penyelesaian hitung dasar 

   c. Mengumpulkan data hasil pengamatan selama pelaksanaan kegiatan penyelesaian 

hitung dasar 

4. Refleksi, yang meliputi kegiatan: 

a. Menganalisis data hasil pelaksanaan tindakan 

b. Mengevaluasi pelaksanaan tindakan yang telah dilakukan pada siklus II 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus, dengan kegiatan sebagai berikut: 

Siklus I : Siswa mengerjakan bumatdas (buklet matematika hitung dasar) selama 10 hari 

sebanyak 4 soal tiap harinya. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

  Tabel 1. Kegiatan siswa pada siklus I 

No. Tanggal Kegiatan 

1. 22 Januari 2015 
Siswa membuat soal perkalian 2 bilangan dengan 1 

bilangan 

2. 23 Januari 2015 
Siswa membuat soal perkalian 2 bilangan dengan 2 

bilangan 

3. 26 Januari 2015 
Siswa membuat soal perkalian 2 bilangan dengan 2 

bilangan 

4. 27 Januari 2015 
Siswa membuat soal perkalian 3 bilangan dengan 2 

bilangan 

5. 28 Januari 2015 
Siswa membuat soal perkalian 3 bilangan dengan 3 

bilangan 

6. 29 Januari 2015 
Siswa mengerjakan soal pembagian 2 bilangan dengan 1 

bilangan (soal dibuatkan peneliti) 

7. 30 Januari 2015 
Siswa mengerjakan soal pembagian 3 bilangan dengan 1 

bilangan (soal dibuatkan peneliti) 

8. 2 Februari 2015 
Siswa mengerjakan soal pembagian 4 bilangan dengan 1 

bilangan (soal dibuatkan peneliti) 

9. 3 Februari 2015 
Siswa mengerjakan soal pembagian 4 bilangan dengan 1 

bilangan (soal dibuatkan peneliti) 

10. 4 Februari 2015 
Siswa mengerjakan soal pembagian 3 bilangan dengan 2 

bilangan (soal dibuatkan peneliti) 

11. 5 Februari 2015 Tes siklus I 
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Siklus II :  Siswa mengerjakan bumatdas (buklet matematika hitung dasar) selama 10 hari 

sebanyak 4 soal tiap harinya. Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

  Tabel 2. Kegiatan siswa pada siklus II 

No. Tanggal Kegiatan 

1. 9 Februari 2015 
Siswa membuat soal penjumlahan 3 bilangan dengan 3 

bilangan 

2. 10 Februari 2015 
Siswa membuat soal penjumlahan 4 bilangan dengan 4 

bilangan 

3. 11 Februari 2015 
Siswa membuat soal pengurangan 3 bilangan dan 3 

bilangan 

4. 12 Februari 2015 
Siswa membuat soal pengurangan 3 bilangan dan 3 

bilangan 

5. 13 Februari 2015 
Siswa membuat soal penjumlahan dan pengurangan 5 

bilangan dengan 5 bilangan. 

6. 16 Februari 2015 

Siswa mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan 5 

bilangan dengan 5 bilangan, perkalian 3 bilangan dengan 3 

bilangan, pembagian 4 bilangan dengan 1 bilangan (soal 

dibuatkan peneliti) 

7. 17 Februari 2015 

Siswa mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan 5 

bilangan dengan 5 bilangan, perkalian 3 bilangan dengan 3 

bilangan, pembagian 4 bilangan dengan 1 bilangan (soal 

dibuatkan peneliti) 

8. 18 Februari 2015 

Siswa mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan 5 

bilangan dengan 5 bilangan, perkalian 3 bilangan dengan 3 

bilangan, pembagian 4 bilangan dengan 1 bilangan (soal 

dibuatkan peneliti) 

9. 20 Februari 2015 

Siswa mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan 5 

bilangan dengan 5 bilangan, perkalian 3 bilangan dengan 3 

bilangan, pembagian 4 bilangan dengan 1 bilangan (soal 

dibuatkan peneliti) 

10. 23 Februari 2015 

Siswa mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan 5 

bilangan dengan 5 bilangan, perkalian 3 bilangan dengan 3 

bilangan, pembagian 4 bilangan dengan 1 bilangan (soal 

dibuatkan peneliti) 

11. 24 Februari 2015 Tes siklus II 

 

 Siswa mengerjakan bumatdas di luar jam pelajaran, bisa saat istirahat, pergantian 

pelajaran atau di waktu lain yang tidak memberatkan siswa. Setelah selesai mengerjakan 

siswa memberikan hasil pekerjaannya kepada peneliti, jika terdapat kesalahan akan 

dikembalikan kepada siswa untuk diperbaiki hingga benar mulai dari pengerjaan bumadas 

hari ke-1 sampai hari ke-20, dengan tiap hari rata-rata siswa yang mengerjakan ulang atau 

meremidi hasil pekerjaan bumadasnya 8 siswa. Sedangkan waktu pelaksanaan tes selama 20 

menit untuk 20 soal. Bumadas dikerjakan dalam bentuk buklet, karena untuk menghindari 
kesan formal sehingga siswa lebih fleksibel dalam mengerjakan soal bumatdas. 

 Setelah melakukan tindakan kelas sebanyak 2 siklus diperoleh data dengansebagai 

berikut: 

Tabel 3. Perbandingan tes awal, siklus I dan siklus II 
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Tes awal 
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Keterangan Tes awal Siklus I Siklus II 

Nilai terendah 1,0 3,0 5,5 

Nilai tertinggi 10 10 10 

Rata-rata nilai 6,5 8,3 8,8 

Ketuntasan siswa 36 % 79 % 81 % 

Dari tabel 3 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan grafik ketuntasan siswa dapat digambarkan pada grafik 2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Dari kedua grafik di atas dapat di analisis hasil pelaksanaan bumatdas selama 20 hari 

dilihat dari nilai terendah, nilai rata-rata, dan ketuntasan siswa dalam keterampilan hitung 

adalah sebagai berikut: 

a. Nilai terendah yang dperleh siswa pada tes awal 1,0; pada siklus pertama naik menjadi 

3,0; dan pada siklus kedua naik lagi menjadi 5,5. 

b. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa baik pada tes awal, siklus pertama dan sikls kedua 

sama yaitu 10,0. 

c. Nilai rata-rata kelas juga terjadi peningkatan yaitu pada tes awal sebesar 6,5; siklus 

pertama 8,3; dan siklus kedua 8,8. 
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d. Untuk siswa tuntas hitung dasar (nilai ketuntasan 8,0) pada tes awal 36 %, tes siklus 

pertama 79 % setelah dilakukan refleksi terdapat 7 siswa yang tidak tuntas. Namun 

secara keseluruhan sudah meningkat hasil hitung dasar bila dibandingkan tes awal, 

sedangkan pada siklus kedua ketuntasan hitung dasar meningkat menjadi 81 % 

 Dari analisis data dan diskusi terhadap pelaksanaan pembelajaran setiap siklus, secara 

umum telah menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan 

nilai trendah siswa, rata-rata kelas, dan siswa yang tuntas belajar dari tes awal hingga pada tes 

siklus II. 

 Dari hasil penelitian pada siklus II, maka penelitian tidak perlu dilanjutkan pada siklus 

berikutnya. Namun peneliti harus terus malaksanakan bimbingan hitung dasar untuk 

mempertahankan keaktifan dan partisipasi serta suasana dalam kelas sebagai tindak lanjut. 

 Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa keteramplan hitung dasar siswa 

meningkat yang ditandai dengan peningkatan hasil tes hitung dasar. Dengan 

demikianpenggunaan bumatdas (buklet matematika hitung dasar) dapat meningkatkan 

keterampilan hitung dasar matematika siswa kelas 5D SD Al HikmahSurabaya. 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

  Berdasarkan hasil penelitian penggunaan bumatdas pada siswa kelas 5D SD Al 

Hikmah tahun pelajaran 2014/2015, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Melalui 

bumatdas dapat meningkatkan keterampilan hitung dasar pada siswa kelas 5D SD Al Hikmah 

Surabaya tahun pelajaran 2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan nilai rata-rata kelas 

dari tes awal 6,5 sampai pada siklus II menjadi 8,1; ketuntasan siswa dari tes awal 36 % 

sampai pada siklus II menjadi 81 % dan nilai terendah siswa dari tes awal 1,0 sampai pada 

siklus II menjadi 5,5. 

B. SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai bumatdas pada siswa kelas 5D SD Al Hikmah 

Surabaya tahun pelajaran 2014/2015, maka sara-saran yang diberikan sebagai sumbanagan 

pemikiran untuk meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan meningkatkan 

kompetensi hitung dasar siswa 5D SD Al Hikmah pada khususnya sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Penelitian dengan tindakan kelas membantu dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

di sekolah 

2. Bagi guru 

 a. Meningkatkan keterampilan hitung dasar, hendaknya menggunakan 

  buklet dari kertas bekas yang masih dapat digunakan pada halaman belakangnya 

sehingga lebih bermanfaat 

 b. Adanya tindak lanjut tindakan penggunaan bumatdas secara berkesinambungan. 

3. Bagi siswa 

 Siswa hendaknya lebih berperan aktif dalam penyelesaian bumatdas, 

 sehingga akan membawa pengaruh positif terhadap siswa dalam 

 menyelesaikan soal matematika.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini memaparkan tentang peran permainan coconut training dalam 

meningkatkan konsentrasi siswa ADHD (attention deficit),aspek  yang dilatih dalam terapi ini 

adalah ketahanan kerja, ketelitian kerja dan kecepatan kerja yang ketiga aspek itu 

merupakan komponen dalam berkonsentrasi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bahwa permainan coconut training dapat meningkatkan konsentrasi siswa dengan gejala 

ADHD (attention deficit) 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas sebanyak dua siklus, tiap siklus 

ada tiga pertemuan, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu penyusunan perencanaan 

tindakan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Sasaran penelitian ini siswa kelas 2 yang 

mengalami gejala ADHD dengan tingkat konsentrasi yang rendah. Data yang diperoleh 

berupa data hasil pengamatan atau observasi terhadap aktivitas guru, observasi aktivitas 

anak dan observasi tingkat capaian perkembangan anak dalam berkonsentrasi saat 

mengerjakan tugas. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I pertemuan I 

meningkat 65% namun masih pada tahap kategori sedang, dengan kata lain skor meningkat 

namun belum merubah kategori, pada siklus II terjadi perubahan yang signifikan dengan 

meningkat 90 % pada kategori tinggi. Peningkatan ini juga di dukung hasil monitoring sikap 

belajar siswa di kelas, kelima subjek mengalami peningkatan 85% pada sikap belajar di kelas 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terapi coconut training terbukti dapat 

meningkatkan konsentrasi siswa ADHD, karena dengan latihan coconut training  

memberikan pengalaman yang bermakna dengan menggunakan benda dan peristiwa konkrit. 

 

Kata kunci: konsentrasi siswa ADHD, terapi coconut training 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap orangtua pasti mengidamkan anaknya untuk mempunyai masa depan yang cerah. 

Pendidikan yang baik adalah alat bantu yang terbaik bagi tumbuh kembang anak dalam 

mencapai masa depannya. Bagi anak-anak yang mulai masuk sekolah dasar, diharapkan 

mereka sudah dapat menunjukkan perilaku sebagaimana yang dituntut oleh lingkungannya, 

artinya, di sekolah mereka harus sudah dapat memahami dengan baik berbagai aturan yang 

ada, memerhatikan Konselor, konsentrasi, dan rapi berdiri dalam barisan,  

Tujuan dari sebuah pembelajaran dapat terwujud, namun aktivitas anak yang berlebihan 

yang sering membuat orangtua atau Konselor di sekolah kewalahan. Perilaku yang dianggap 
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bermasalah pada anak adalah sulit menaruh perhatian atau sulit berkonsentrasi. Biasanya 

perilaku bermasalah ini membuat khawatir orangtua saat anak mulai berusia pra-akademik 

atau TK. Hal ini karena anak lambat dalam memahami pembelajaran atau instruksi Konselor 

karena selalui beralih perhatian dan kesulitan berkonsentrasi. Perilaku tersebut sering dikenal 

dengan perilaku kurang perhatian atau attention deficit, atau inatensi. 

Perilaku-perilaku bermasalah tersebut akan mengkhawatirkan apabila berlebihan dan 

telah menjadi pola perilaku menetap pada anak dari waktu kewaktu dan di manapun anak 

berada serta menjadi gangguan bagi tumbuh kembang anak. Begitu juga anak-anak ADHD 

(attention deficit Hyperactive Disorder) yang mengalami gangguan konsentrasi saat 

pembelajaran. Tampaknya anak-anak ini kurang menunjukkan prestasi dari pendidikan yang 

diterimanya. Karena beberapa permasalahan yang sering terjadi adalah anak mengalami gejala 

ADHD di saat kegiatan belajar mengajar, terutama pelajaran matematika, dimana anak harus 

berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Kesulitan untuk memperhatikan dan perilaku berlebihan yang diistilahkan sebagai 

ADHD (attention deficit Hyperactive Disorder). Tanda utama dari gangguan ini adalah 

hilangnya atensi anak dan munculnya perilaku hiperaktif serta impulsive (terburu-buru). Bisa 

saja anak hanya mengalami gangguan pemusatan perhatian atau ADD (attention deficit 

disorder), atau juga mengalami gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktifitas bersamaan.  

Berdasarkan data Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM)IV 

menyebutkan prevelensi kejadian ADHD pada anak usia sekolah sekitar 3%-5%, disurabaya 

penderita anak ADHD cukup banyak khususnya anak sekolah dasar. Data yang diperoleh dari 

unit psikiatri anak (daycare) RSUD dr. Soetomo Surabaya menunjukkan adanya peningkatan 

sebesar 3.33% jumlah pasien anak ADHD dengan berbagai karakteristik dari tahun 2012 

ketahun 2013 yakni 60 anak menjadi 86 anak.   

Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia secara umum belum mampu menempatkan 

anak pada posisi yang “Uniq”, di mana standarisasi prestasi akademik masih terfokus pada 

nilai evaluasi akhir ( paper and pencil test ), sedangkan proses ketuntasan perkembangan 

psikologis secara komprehensif masih dianggap sebagai wilayah kerja BK ( Bimbingan dan 

Konseling ). Hal ini berakibat pada penempatan beberapa anak “ istimewa” dalam koridor di 

luar tanggung jawab Konselor pengajar, yang diasumsikan sebagai anak yang tidak mengikuti 

irama pelajaran di kelas yang diasuhnya (Argarini 2006:2). Pernyataan ini sangatlah tepat, 

padahal baik dalam rumah maupun lingkungan sekolah, dalam menuntaskan tugas 

perkembangan anak, semua pihak haruslah terlibat, orangtua, Konselor kelas, konselor 

sekolah dan semua anggota keluarga juga harus terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa betapa 

pentingnya penuntasan tugas perkembangan anak sesuai dengan perkembangannya. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di jenjang kelas 2 diperoleh hasil yang 

menunjukkan Gejala ADHD (attention deficit Hyperactive Disorder) yang sering muncul 

pada anak kelas 2 saat kegiatan belajar mengajar khususnya matapelajaran matematika yaitu 

anak tidak bisa duduk diam (kaki dan tangannya tidak bisa diam, selalu bergerak, anak lebih 

suka menggumam, mudah dipengaruhi, tidak mampu memusatkan perhatian kepada apa yang 

diajarkan, gagal menyelesaikan kegiatan atau tugas yang diberikan, membuat suara,suara aneh 

serta jika marah tidak terkendali (berguling-guling, membanting dan menangis meraung-

raung, gejala ADHD (attention deficit Hyperactive Disorder) 

Perilaku tersebut  sesuai dengan pendapat Ismail (2009:15) yang mengatakan ciri 

khusus anak yang hiperaktif yaitu sering menggerak-gerakkan tangan atau kaki ketika duduk, 

sering meninggalkan temapat duduk, sering terlalu banyak bicara, tidak sabar menunggu 

antrian, dan cirri khusus anak yang attention deficit (kurang focus) yaitu kurang mampu 

berkonsentrasi, tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Perilaku ini ketika muncul 

pada siswa sangat mengganggu aktifitas pembelajaran, sehingga dibutuhkan sebuah alternatif 

penyelesaian dari masalah ini, sehingga tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai.  
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Adapun hasil prestasi yang diperoleh dari siswa yang mengalami gejala ADHD, 

dilihat dari hasil ulangan sangat kurang, hal ini dikarenakan anak belum mampu mengikuti 

sepenuhnya proses pembelajaran sehingga materi yang disampaikan tidak terserap 

sepenuhnya, kurangnya konsentrasi dan mau menyelesaikan tugas yang diberikan inilah salah 

satu penyebab anak memiliki prestasi yang kurang terutama pada pembelajaran matematika, 

sedangkan pada dasarnya anak ADHD tidak memiliki masalah pada tingkat kecerdasannya, 

bahkan banyak anak ADHD memiliki kemampuan diatas rata-rata. Pendapat ini senada 

dengan pendapat dari Hendryk (2013) yang mengatakan bahwa tidak sedikit anak dengan 

gejala ADHD mempunyai tingkat kecerdasan diatas rata-rata, namun karena tidak dapat 

memusatkan perhatian maka kecerdasannya tidak dapat bekerja secara optimal. 

Berangkat dari permasalahan di atas, maka timbul keinginan untuk melakukan 

penelitian tentang anak ADHD (attention deficit Hyperactive Disorder), sehingga dapat 

membantu para orangtua, dan pihak sekolah untuk dapat memberikan sebuah terapi yang 

mudah, murah dan efektif untuk mereduksi gelaja ADHD (attention deficit Hyperactive 

Disorder) yang bisa dilaksanakan oleh semua pihak dan orangtua yang memiliki anak dengan 

gejala ADHD, tidak hanya seorang psikolog atau konselor sekolah saja (BK). Sehingga perlu 

kiranya peneliti untuk merumuskan satu bentuk terapi yang sederhana untuk kepentingan para 

siswa yang mengalami gejala ADHD (attention deficit Hyperactive Disorder) yang 

selanjutnya kami merumuskan sebuah terapi yang bernama Coconut Training, dengan 

memanfaatkan buah, tulang daun dan daun dari pohon kelapa untuk dijadikan sebagai alat 

terapi dalam melatih konsentrasi pada siswa kelas 2 Sekolah Dasar yang mengalami gejala 

ADHD khususnya pada gejala kurang focus (attention deficit) 

 Melalui latihan Ketahanan kerja (HANKER), Ketelitian Kerja (TIANKER) dan 

kecepatan Kerja (HANKER), yang merupakan komponen dalam anak untuk berkonsentrasi, 

akan dapat menjadi sebuah kebiasaan yang akan dipertahankan oleh siswa, tidak hanya dapat 

berkonsentrasi di luar kelas, namun saat pembelajaranpun dapat dipertahankan untuk 

konsentrasi, hal ini senada dengan pendapat Sumartno (2004) (dalam Rachman 2010:13) yang 

menyatakan Konsentrasi belajar siswa merupakan suatu perilaku dan fokus perhatian siswa 

untuk dapat bertahan memperhatikan dengan baik dalam waktu yang ditentukan setiap 

pelaksanaan pembelajaran, serta dapat memahami setiap materi pelajaran yang telah 

diberikan. Sehingga dari pendapat ahli tersebut komponen dari sikap anak mampu 

berkonsentrasi adalah ketahanan dalam memperhatikan, kecepatan dalam mengerjakan dan 

ketelitian dalam memahami materi pelajaran. Sehingga peneliti mengambil 3 aspek tersebut 

dan mengukur tingkat Ketahanan kerja (HANKER), kecepatan Kerja (PANKER) dan 

ketelitian kerja (TIANKER) untuk melihat tingkat konsentrasi siswa 

Dalam coconut training, proses menganyam menggunakan daun kelapa, bongkar lidi 

menggunakan lidi dari daun kelapa dan tengklek menggunkan batok kelapa. Proses latihan 

membongkar lidi dan memasang anyaman sesuai juga sebuah proses yang mampu 

meningkatkan konsentrasi siswa ADHD dengan melatih motorik halusnya yauti membongkar 

dan memasang suatu benda, hal ini senada dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

Aliyyah (2014) tentang media Puzzle Gambar untuk Peningkatan Kemampuan Konsentrasi 

Anak Adhd, dari penelitian ini diperoleh hasil adanya peningkatan yang signifikan 

konsentrasi anak ADHD setelah bermain puzzle, dengan memasang dan melepas potongan-

potongan puzzle tersebut.hal ini membuktikan ternyata dalam melatih konsentrasi diperlukan 

sebuah terapi motorik halus melalui bongkar pasang sebuah media. 

Dari penjelasan tersebut, semakin tepatlah kiranya apabila penanggulangan dan 

pemberian terapi yang bersifat komprehensif pada anak-anak ADHD menjadi salah satu hal 

yang paling urgent. Hal ini didukung pula oleh fakta yang dipaparkan dalam buku karangan 

Paternote&Buitelaar (2010:15) yang menyatakan bahwa siswa penderita ADHD, masih 

banyak yang belum terlayani dengan optimal, dimana terapi yang ada harus dating ke 
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psikolog atau lembaga psikologi yang biayanya juga tidak murah padahal dalam penanganan 

anak yang memiliki gejala ADHD  (attention Deficit) ini sudah seharusnya segera ada terapi 

yang bias semua orang melaksanakan untuk meningkatkan konsentrasi siswa ADHD. Oleh 

sebab itu dengan adanya terapi coconut training melalui pemberian layanan bimbingan 

kelompok dapat meningkatkan konsentrasi siswa ADHD dan setiap praktisi pendidikan dan 

orangtua bias melakukannya di rumah maupun sekolah. 

 

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 

1) Berdasarkan paparan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah “Apakah melalui bimbingan kelompok tehnik coconut training dapat 

meningkatkan konsentrasi anak ADHD (Attention Deficit) pada siswa kelas 2 SD AL 

HIKMAH”. 

2) Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah  

a) Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah hanya berfokus pada siswa yang 

mengalami gejala ADHD (attention deficit Hyperactive Disorder) difokuskan 

pada masalah kemampuan kurang focus atau kurang mampu berkonsentrasi 

(attention deficit) saat pelajaran matematika 

b) Terapi ini menggunakan sebuah layanan dalam bimbingan dan konseling yaitu 

bimbingan kelompok tehnik bermain coconut training 

 

C. Pemecahan Masalah 

Dengan melihat rumusan masalah di atas perlu adanya sebuah uraian pendekatan/konsep 

yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Adapun alternatif pemecahan masalah 

dari penelitian ini adalah sebuah terapi  coconut training dimana memanfaatkan buah 

kelapa untuk meningkatkan ketahanan belajar anak,ketelitian, kecepatan dan melatih 

perilaku konsentrasi terhadap sebuah pekerjaan yang diberikan. Karena akar masalah dari 

kegagalan anak dalam meningkatkkan prestasi adalah sebuah perilaku kurang konsentrasi 

dan kemampuan anak untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai indikasi gejala perilaku ADHD 

pada siswa usia kanak – kanak awal, sehingga deteksi dini bisa dilakukan 

2. Memformulasikan sebuah bentuk terapi yang digunakan untuk mereduksi gejala 

perilaku ADHD ( Attention Deficit ), yang praktis dan efisien untuk dilakukan 

semua praktisi pendidikan maupun orang tua 

3. Memberikan prosedur terapi gejala perilaku ADHD bagi para praktisi pendidikan di 

lingkungan Sekolah Dasar khususnya 2 yang lebih praktis, sederhana dan dapat 

dilakukan oleh semua pihak, baik Konselor maupun orang tua. 

4.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan 

dalam melakukan penelitian tindakan kelas di Sekolah Dasar, khususnya dalam 

mengembangkan metode, terapi dan media pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan kemampuan anak sehingga potensi anak didik dapat 

berkembang secara lebih optimal dan terarah. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Konselor 
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Memperoleh sebuah terapi atau penanganan dalam mendampingi dan melatih anak 

ADHD (attention deficit Hyperactive Disorder) agar mampu mengurangi gejala 

yang dialami, sehingga mampu berkonsentrasi pada saat pembelajaran. 

b. Bagi Anak Didik 

Anak dapat mengurangi gejala ADHD (attention deficit Hyperactive Disorder) dan 

melalui terapi  coconut training anak mampu mempertahankan kebiasaan baik 

untuk menyelesaikan sebuah tugas dengan cepat, tepat, teliti dan memiliki daya 

tahan yang baik. 

c. Bagi Sekolah 

Sekolah dapat memperoleh informasi yang jelas tentang anak ADHD (attention 

deficit Hyperactive Disorder) sehingga dapat melakukan deteksi dini ketika 

melakukan penerimaan murid baru. Sekolah juga dapat membuat sebuah kebijakan 

yang pro anak ADHD (attention deficit Hyperactive Disorder) berkaiatan dengan 

kegiatan pembelajaran atau evaluasi hasil belajar 

 

BAB II 

Tinjauan Pustaka 

 

A. Pengertian ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) 

ADHD merupakan suatu ganguan psikologis dan neurobiologis yang merupakan 

salah satu penyebab dari kesulitan belajar siswa, yang menunjukkan perilaku dengan 

gejala gangguan pemusatan perhatian dan konsentrasi, impulsivitas, dan hiperaktivitas, 

gejala-gejala ini haruslah sudah tampak sejak amat dini sekali (sebelum usia 7 tahun) 

dan bukan disebabkan karena gangguan fisik ataupun gangguan penyakit jiwa, dan juga 

bukan disebabkan karena factor lingkungan yang kurang menguntukan baginya ( Buku 

rujukan diagnosis psikiatri, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health 

Disorder 1994). 

Pendapat Goerge (dalam Frezi, 2010) menjelaskan gejala ADHD secara ilmiah, 

yang menyebutkan beberapa gejala ADHD akan muncul sebelum usia 7 tahun dan 

durasi perilaku gejala ADHD harus muncul paling tidak 6 bulan. Dampak gejala harus 

menimbulkan dampak negatif pada kehidupan akademik dan sosial anak 

Dua pendapat di atas merupakan beberapa acuan dalam mendefinisikan anak 

ADHD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder ), dimana gejala dan perilaku yang 

nampak sangat mewakili perilaku anak. Adapun kesimpulan tentang anak ADHD ( 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) dalam penelitian ini yang menjadi definisi 

operasional variable adalah suatu ganguan psikologis dan neurobiologis yang 

merupakan salah satu penyebab dari kesulitan belajar siswa, yang menunjukkan 

perilaku dengan gejala gangguan pemusatan perhatian dan konsentrasi, impulsivitas, 

dan hiperaktivitas, gejala ADHD akan muncul sebelum usia 7 tahun dan durasi perilaku 

gejala ADHD harus muncul paling tidak 6 bulan. Dampak gejala seringkali 

menimbulkan dampak negatif pada kehidupan akademik dan sosial anak 

 

B. Tindakan dalam upaya menurunkan gejala ADHD 

ADHD secara umum diterapi menggunakan obat – obatan, seperti 

Amphetamines, Methylfenidat dan Dexamfetamine, khususnya Ritalin adalah salah 

satu bentuk methylfenidat yang bekerja dengan waktu yang pendek, retalin akan 

bekerja segera setelah setengah jam dan berefek sepanjang 4 jam, sehingga di 

beberapa kasus ternyata gejala hiperaktifitas masih nampak dan tidak menunjukkan 

kemajuan yang signifikan (Paternotte&Buitelaar, 2010 : 81). Berlandaskan pada hal 

tersebut kiranya perlu diberikan alternatif lain karena hanya orang yang berkompeten 
8 
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yang bisa memberikan obat untuk anak yang mengalami gejala ADHD ( Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder ), sehingga sangat terbatas dalam membantu anak 

dalam mengatasi gejala ADHD. Oleh sebab itu peneliti membuat sebuah tindakan atau 

perlakuan yang digunakan untuk mengurangi gejala ADHD ( Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder ) dalam hal ini adalah terapi, yang terstruktur, memiliki media 

yang mudah didapat dan pelaksanaanya dapat dilakukan oleh semua orang, terutama 

orangtua. Karena dalam menyelesaikan masalah anak ADHD kita harus menciptakan 

sebuah kebiasaan yang mendukung anak untuk konsentrasi ketika di kelas. 

 

C. Layanan Bimbingan Kelompok 

 Menurut Winkel dan Hastuti (2006:549) bimbingan kelompok adalah 

pelayanan bimbingan yang diberikan kepada lebih dari satu orang pada waktu 

yang bersamaan. 

 Menurut Nursalim dan Suradi (2002:53) yang mengutip pendapat Djumhur 

dan Surya, mengemukakan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu tehnik yang 

dipergunakan untuk membantu siswa atau sekelompok siswa dalam memecahkan 

masalah-masalah melalui kegiatan kelompok.  

Dalam bimbingan kelompok terdapat beberapa tehnik yaitu tehnik bermain, 

diskusi kelompok, sosiodrama dan tehnik homeroom 

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok 

adalah pelayanan bimbingan yang diberikan kepada sekelompok siswa untuk 

membantu mereka dalam memecahkan masalah dan menyusun rencana dan 

keputusan yang tepat dalam waktu yang bersamaan 

Sehingga dalam penelitian ini dilaksanakan sebuah bimbingan kelompok 

dengan tehnik bermain coconut training. 

 

D. Coconut Training 

Adalah sebuah media terapi yang digunakan untuk melatih anak dalam 

mengurangi gejala ADHD, adapun manfaat dari terapi coconut training ini adalah 

dapat melatih, ketahanan kerja (HANKER), ketelitian kerja (TIANKER), dan 

kecepatan kerja (PANKER) dalam mengerjakan suatu tugas, dalam melaksanakan 

coconut training subjek dilatih untuk mampu berkonsentrasi, melatih psikomotor 

anak, melatih kemampuan presisi anak, ketahanan belajar, ketelitian dan kecepatan 

kerja serta latihan mengikuti aturan yang diberikan. Coconut training ini 

memanfaatkan bagian-bagian dari tumbuhan kelapa yang terdiri dari: 

1. Daun kelapa, yang digunakan untuk menganyam, yang selanjutnya disebut terapi 

anyaman 

2. Tulang daun kelapa yang disebut lidi yang digunakan untuk terapi tumbukan 

batang lidi 

3. Batok kelapa yang dibuat bentuk setengah lingkaran yang digunakan untuk teklek. 

Adapun langkah-langkah pelaksanaan dari  coconut training adalah sebagai berikut 

a) Melakukan rapport ( pendekatan ) kepada subyek terapi secara lebih intensif 

yang bertujuan agar proses terapi dapat berjalan dengan baik, dan timbul perasaan 

kepercayaan antara subyek dengan terapist. 

b) Merumuskan sebuah bentuk terapi bermain yang paling tepat untuk dilakukan 

kepada masing – masing Subyek penelitian. Terapi yang dipilih dalam penelitian 

ini adalah Play Therapi, khususnya adalah Solitair Play , yaitu terapi permainan 

yang bertujuan untuk mengeksplorasi semua dinamika psikologis yang terjadi di 

dalam diri anak. Di mana Solitary Play ini bersifat individual, seorang anak asyik 

dengan sebuah tipe permainan sendiri yang tidak terganggu oleh pihak lain ( un 
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intervention ), seperti diungkapkan oleh Santrock dalam Life Span Development,   

( 1995 : 273 )   Adapun terapi yang dimaksud adalah  coconut training yang 

digunakan untuk terapi dalam mereduksi gejala ADHD.  coconut training adalah 

sebuah latihan yang digunakan untuk terapi dengan memanfaatkan daun, tulang 

daun dan batok dari tumbuhan kelapa, adapun pemanfaatan dari bagian-bagian 

tumbuhan kelapa adalah sebagai berikut  

1) Terapi memilah tumpukan lidi berbahan dasar dari tulang daun kelapa , yang 

selanjutnya disebut terapi batang lidi 

Terapi ini dilakukan dengan memilah tumpukan 15 lidi yang berbeda ukuran 

(5 lidi panjang ±13 cm, 5 lidi sedang ukuran ±12 cm, 5 lidi pendek ukuran 

±10 cm) lidi yang digunakan berasal dari dahan dari daun kelapa. Cara 

melakukan terapi ini adalah dengan lidi dalam posisi bertumpuk, selanjutnya 

anak-anak harus mengambil satu-persatu lidi, menggunakan bantuan satu 

batang lidi, ketika subjek mengangkat batang lidi dari tumpukan, lidi yang 

lain tidak boleh gerak, jadi anak harus berhati-hati dalam mengangkat lidi, 

selanjutnya memasukkan /mengelompokkan sesuai dengan ukuran yang 

ditentukan dalam wadah, Terapi ini dilakukan dalam waktu 30 menit nonstop 

, Subyek yang mampu memilah tanpa berhenti dalam waktu tersebut ( tanpa 

melihat kuantitas / jumlah), akan diberikan reward positif berupa bintang dan 

stiker. 

2) Terapi menganyam daun kelapa bergambar, yang selanjutnya disebut 

Anyaman 

Anak-anak membuat anyaman dari daun kelapa, dengan ketentuan gambar 

yang sudah di contohkan, gambar yang dibentuk adalah hasil dari tata aturan 

memasukkan daun waktu menganyam. Gambar yang dibentuk bisa berupa 

kotak, lingkaran, ikan dan mobil sederhana, maksimal alokasi waktu yang 

diberikan adalah selama 45 menit. 

 

3) Terapi batok kelapa dengan tali, yang selanjutnya disebut terapi tengklek 
Terapi tengklek ini berupa setengah batok kelapa yang di lubangi bagian atas 

dan diberi tali untuk pegangan, anak-anak berjalan menggunakan batok 

tersebut, dan melakukan kompetisi untuk berjalan sampai garis finish tanpa 

jatuh. 

Semua terapi ini memiliki target, yaitu anak mampu melakukan pekerjaan yang 

diberikan sampai selesai dan mengikuti aturan yang diberikan, itulah yang menjadi 

tolak ukur dalam penelitian ini, bukan hanya pada seberapa cepat waktu yang digunakan 

dan benar atau salah siswa menyelesaikan tugasnya, karena apabila target prestasi 

seperti itu yang diperhitungkan maka tidak akan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini 

yang mengharapkan gejala perilaku ADHD dapat direduksi melalui terapi-terapi yang 

diberikan, dan usaha anak untuk dapat konsentrasi menyelesaikan pekerjaan yang 

diberikan tentunya akan tidak memperhitungkan jika kita tetap berpatokan pada nilai 

prestasi anak.  

Terapi ini bertujuan untuk melatih : 

1) Kemampuan Konsentrasi 

Latihan kemampuan konsentrasi ini dilakukan untuk melatih kemampuan anak dalam 

memfokuskan diri terhadap satu pekerjaan yang diberikan, dengan adanya tugas yang 

diberikan dan adanya alokasi waktu dalam menyelesaikan di dukung dengan 

kegiatan yang menyenangkan sehingga akan dapat mengukur tingkat konsentrasi 

anak dalam mengerjakan tugas yang diberikan, dengan diberikan latihan secara terus 

menerus, diharapkan Subjek dapat terdinamisasi dengan pola – pola konsentrasi saat 
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terapi, sehingga saat Subyek menghadapi setting psikologis yang sama, Subyek akan 

menunjukkan perilaku yang sama dengan perilaku saat terapi, kemampuan 

konsentrasi ini dapat diukur dengan melihat ketelian kerja (TIANKER) anak dalam 

menyelesaikan masalah 

2) Ketahanan kerja ( Hanker ) 

Ketahanan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan Subjek 

dalam menyelesaikan pekerjaan sampai selesai, tanpa mengeluh cape atau bosan, 

dengan memberikansebuah pekerjaan yang memiliki tingkatan dari yang paling 

ringan sampai paling sulit. Akan memberikan suatu gambaran yang utuh tentang 

ketahanan kerja Subjek dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Dengan 

menggunakan terapi Anyaman, anak akan memiliki ketertarikan dalam membuat 

karya tersebut, dalam mengerjakannya anak harus berhati-hati untuk memasukkan 

kelubang anyaman, jika satu saja melebihi batas ketentuan lubang yang dimasuki 

mmaka gambar dari anyaman tidak akan berhasil dan harus mengulang kembali, 

dengan melatih kesabaran dan keuletan dalam mengerjakan diharapkan perilaku 

bersabar dan terus bertahan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan ini dapat 

diserap atau diinternalisasi dalam diri subjek sehingga menjadi sebuah kebiasaan 

untuk memiliki daya tahan yang tinggi dalam mengerjakan tugas sampai selesai. 

3) Kecepatan kerja 

Melalui sebuah kompetisi akan meningkatkan kemampuan anak untuk dapat 

mencapai sebuah tujuan dengan tepat dan cepat. Selain melatih motorik kasar anak 

dan koordinasi  

E. Hipotesis Tindakan  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah “Kemampuan konsentrasi siswa kelas 2 

Sekolah Dasar yang mengalami gejala ADHD (attention deficit) dapat meningkat 

melalui terapi coconut training 
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BAB III 

Metode penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian 

tindakan kelas model Kemmis-Teggart. Proses penelitian dilakukan melalui suatu siklus, 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Secara garis besar, 

prosedur pelaksanaan penelitian yang dilakukan dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Arikunto (2008:16) 

       Gambar 3.1:  Model Penelitian Tindakan 

 

A. Prosedur Penelitian 

1. Prasiklus (Pre test) 

Pada tahap ini, peneliti mulai mengidentifikasi masalah yang ada dalam kelas 2 

SD Al Hikmah terutama pada anak yang memiliki gejala ADHD di saat pelajaran 

matematika. Sehingga melalui observasi dan hasil angket gejala ADHD yang dilakukan 

diperoleh hasil seberapa jauh konsentrasi dan ketahanan belajar anak-anak yang 

mengalami gejala ADHD (attention deficit), selanjutnya peneliti melakukan sebuah 

perencanaan sebuah perlakuan untuk membantu gejala ADHD yang muncul saat kegiatan 

belajar mengajar. Adapun tingkat konsentrasi pada tahap pre test adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Skor konsentrasi pada pre test 

Nama 

Subyek 

Jenis 

Trapi 

coconut 

training 

Konsentrasi 
Skor 

Konsentrasi Kategori HANKER PANKER TIANKER 

Abinaya Tengklek 1 2 1 11 Sedang 

Perencanaan 

SIKLUS I Pelaksanaan Refleksi  

Pengamatan  

Perencanaan  

SIKLUS II Pelaksanaan Refleksi  

Pengamatan  
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2. Siklus 1 

a. Perencanaan 

1) Konselor merencanakan pelaksanaan Terapi. 

2) Konselor merencanakan Terapi dengan menggunakan variasi media, yaitu ; 

Coconut training. 

3) Konselor menyediakan variasi permainan coconut training berupa tengklek, 

anyaman dan bongkar lidi. 

4) Konselor membuat instrumen observasi saat di kelas(lembar monitoring sikap 

belajar untuk guru) maupun di luar kelas saat terapi hasil skor terati Coconut 

Training. 

5) Konselor membuat lembar penilaian. 

Bongkar 

lidi 1 1 1 

Anyaman 
1 1 2 

TOTAL  
3 4 4 

Denver 

Tengklek 
1 2 1 

11 Sedang 

Bongkar 

lidi 
1 1 1 

Anyaman 
2 2 1 

TOTAL 

 

 
4 5 3 

Rayyan 

Tengklek 
1 1 1 

12 Tinggi 

Bongkar 

lidi 
1 2 2 

Anyaman 
2 1 1 

TOTAL 

 

 
4 4 4 

Deva 

Tengklek 
1 1 1 

10 Sedang 

Bongkar 

lidi 
1 2 1 

Anyaman 
1 1 1 

TOTAL 

 

 
3 4 3 

Abiyoso 

Tengklek 
1 1 1 

9 Bawah 

Bongkar 

lidi 
1 1 1 

Anyaman 
1 1 1 

TOTAL 

 

3 3 3 
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6) Konselor membuat evaluasi dari terapi atau bimbingan kelompok tehnik bermain 

coconut training 

 

b. Tindakan 

1) Konselor memberikan latihan Coconut training secara bertahap. 

2) Konselor menghitung batas waktu dan hasil terapi anak 

3) Konselor melihat tingkat konsentrasi anak dalam memperhatikan dan 

melaksanakan tugas yang diberikan 

4) Konselor menskor hasil Terapi meliputi berapa lama anak mampu bertahan untuk 

memperhatikan apa yang dicontohkan dalam melaksanakan terapi dengan melihat 

HANKER, PANKER dan TIANKER untuk mengetahui tingkat konsentrasi siswa. 

Selanjutnya membandingkan hasil yang dicapai tiap-tiap anak antara terapi 

pertama dan terapi kedua 

5) Konselor membandingkan hasil lembar monitoring sikap belajar yang diceklis 

guru antara sebelum dan sesudah pelaksanaan terapi Coconut Training untuk 

mengetahui tingkat konsentrasi anak yang memiliki gejala ADHD saat pelajaran 

6) Konselor membandingkan hasil belajar / prestasi akademik matematika yang 

dicapai anak setelah dan sebelum terapi  

c. Pengamatan/observasi 

Observasi/pengamatan dilaksanakan setelah Konselor memberi perlakuan 

yaitu coconut training dengan menskor HANKER,PANKER dan TIANKER. 

Observasi ini juga dibantu oleh Guru kelas yang aktivitasnya yaitu : 

1) Mengamati anak selama proses pembelajaran 

2) Peneliti dan teman sejawat (walikelas) menilai hasil belajar anak dengan 

menggunakan alat evaluasi pembelajaran serta lembar monitoring sikap belajar. 

d. Evaluasi dan Refleksi 

Mengadakan evaluasi dan refleksi dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan 

observasi. Jika ada yang dirasa kurang optimal, hasil evaluasi ini digunakan sebagai 

acuan siklus 2 begitupun selanjutnya. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah : 

Siswa kelas 2 yang memiliki gejala ADHD yang sering muncul saat pembelajaran 

terutama kemampuan konsentrasi anak yang kurang atau attention deficit. Pengambilan 

subjek penelitian didasarkan hasil observasi saat pembelajaran melihat sikap belajar siswa 

dengan berdasarkan kriteria gejala ADHD menurut Buku rujukan diagnosis psikiatri, DSM 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorder 1994)  selain itu juga 

berdasarkan hasil rekomendasi dari walikelas adapun hasil angket pengambilan subjek 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Hasil angket pengambilan Subjek yang mengalami gejala ADHD 

NO NAMA LENGKAP JUMLAH KATEGORI 

1 Chesta Abhinaya Putra Wira 46 Tinggi 

2 Denver Arya Pradana Avin 42 Sedang 

3 Sultan Hilmi Arrayyan 33 Sedang 

4 Muchamad Maulidin Deva Jati D.D 30 Rendah 

5 Abiyoso Rizki Nurwindo 39 Sedang 
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini berada di SD AL HIKMAH Surabaya. Adapun yang 

menjadi pertimbangan peneliti dalam pemilihan lokasi dan Subjek penelitian tersebut adalah : 

1. Para peserta didik dan tenaga pengajar yang ada di lokasi tersebut merupakan individu 

yang hebat dalam suatu kegiatan 

2. Dengan mengadakan penelitian pada satu tempat, maka peneliti tidak kesulitan 

mendapatkan data yang diperlukan yang kemudian dapat dikembangkan menjadi 

pertanyaan-pertanyaan observasi. 

3. Lokasi tersebut merupakan tempat peneliti mengajar. 

 

D. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai tahap perencanaan yaitu pada bulan Januari-

Maret 2015 adapun pelaksanaan tindakan sampai evaluasi dimulai bulan Februari - Maret. Di 

mana dalam penelitian ini tatap muka dengan siswa SD AL HIKMAH berlangsung selama 

satu kali dalam seminggu agar anak tidak merasa bosan dengan kegiatan Coconut Training. 

 

E. Sumber Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka diperlukan sumber data, 

yaitu sumber dari mana data itu diperoleh, sedangkan yang menjadi sasaran penelitian untuk 

memperoleh data adalah sebagai berikut : 

1. Siswa kelas 2 yang mengalami gejala ADHD saat pembelajaran matematika di kelas 

terutama kemampuan untuk memperhatikan atau konsentrasi dalam pembelajaran 

matematika. 

2. Guru Mata pelajaran dan wali kelas yang berupa ceklist sikap belajar. 

3. Dokumentasi acara, khususnya pada saat kegiatan terapi coconut training. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa 

teknik untuk membantu dalam memperoleh data penelitian. Adapun teknik pengumpulan data 

tersebut antara lain : 

1. Observasi dan ceklist 

Observasi yang dilakukan adalah observasi dengan memberikan ceklist tentang 

sikap belajar siswa saat pembelajaran dikelas, yang dilakukan oleh konselor, dan wali 

kelas, sebagai data awal untuk mengukur tingkat gejala ADHD yang muncul saat 

pembelajaran.  

2. Studi Dokumenter 

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah hasil dari skor terapi Coconut training 

meliputi ketahanan anak dalam memfokuskan diri/konsentrasi dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan saat pelaksanaan terapi Coconut Training dan foto dokumentasi. 

  

G. Instrumen Pengumpulan Data 

1. Indikator yang diamati 

Adapun indikator yang diambil dalam penelitian ini yaitu indikator yang 

digunakan dalam menentukan gejala ADHD dan beberapa sikap belajar yang kurang baik 

muncul saat pembelajaran. Berikut adalah indikator yang dimaksud oleh peneliti. 

 

Tabel 3.3 Indikator Gejala anak ADHD 

No. Indikator Gejala ADHD siswa Kelas 2 

1. 

2. 

sering menggerak-gerakkan tangan atau kaki ketika duduk, sering 

meninggalkan tempat duduk,  
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3. 

4. 

5. 

6. 

sering terlalu banyak bicara,  

lebih suka menyendiri,  

kurang mampu berkonsentrasi atau kurangnya perhatian terhadap materi,  

tidak mampu menyelesaikan tugas yang diberikan 

Indikator gejala tersebut diadaptasi menjadi sebuah pedoman observasi sikap belajar siswa 

saat pelajaran meliputi sebagai berikut 

2.  Pedoman Observasi sikap belajar anak 

Pedoman ini untuk melihat seberapa jauh perubahan anak setelah diberikan terapi coconut 

training, indikator yang ada dalam ceklist tersebut merupakan penurunan dari indikator 

gejala ADHD siswa di kelas. Sehingga diharapkan dengan tingginya hasil tingkat 

konsentrasi siswa dalam terapi coconut training, tinggi pula hasil ceklist Sikap belajar 

siswa,  

 

 

      Tabel 3.4 Pedoman Observasi sikap belajar siswa di kelas 

NAMA 

LAPORAN SIKAP BELAJAR  

Konsentr

asi saat 

pembelaj

aran 

Bersosialisa

si dengan 

teman 

sekelas 

Berpartisipasi 

Aktif dalam 

pembelajaran 

(tunjuk jari, 

bertanya, 

menjawab) 

Mengerj

akan 

tugas 

tepat 

waktu 

Tidak 

Mengeluh 

capek, 

malas dan 

ngantuk 

TOTA

L 

SKOR 

Abinaya 10 12 12 6 7 47 

Denver 9 13 10 10 8 50 

Rayyan 10 14 14 11 12 61 

Deva 11 12 12 9 7 51 

Abiyoso 10 15 10 8 8 51 

Adapun Skor untuk mengisi ceklist tersebut dengan cara menuliskan skor 1 dengan 

kategori Rendah, 2 Kategori sedang dan 3 katogori tinggi. Hasil diatas merupakan 

komulatih dari beberapa lembar pengamatan yang telah dilakukan selama 1 bulan 

3. Pedoman skor tingkat konsentrasi siswa. 

Untuk mengetahui konsentrasi anak diperoleh dari jumlah keseluruhan ketahanan kerja 

(HANKER),ketelitian kerja (TIANKER) dan kecepatan kerja (PANKER) saat terapi 

Coconut training yang selanjutnya dirata-rata dan dikategorikan 

Tabel 3.3 Pedoman Observasi Aktivitas Siswa 

Nama Subyek 

Jenis Trapi 

coconut 

training 

Hanker  Panker Tianker 

(K
e
ta

h
a
n

a
n

 

k
e
r
ja

) 

(K
e
c
e
p

a
ta

n
 

k
e
r
ja

) 

(K
e
te

li
ti

a
n

 

k
e
r
ja

) 

 

Tengklek 1 1 1 

Bongkar lidi 1 1 1 

Anyaman 2 1 1 

TOTAL 4 3 3 
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Adapun untuk melihat skor Hanker, Panker dan Tianker menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Hanker  = melihat lama waktu dengan banyaknya hasil (jumlah 

pekerjaan yang betul) 

Panker  = melihat Batas waktu mengerjakan dengan Lama waktu 

Mengerjakan (Skor 1 jika melebihi batas waktu lebih dari 

3 menit) 

Tianker = Banyaknya pekerjaan terselesaikan dengan kesalahan 

pekerjaan yang dilakukan (skor 1 jika kesalahan lebih dari 2 

kali) 

Hasil keseluruhan tiap indikator, dirata-rata dan dikategorikan kategori rendah, 

sedang, dan tinggi, selanjutnya diperoleh hasil tingkat konsentrasi anak (lihat lampiran 

table konsentrasi siswa) 

 

H. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini yang diuji adalah perbedaan kondisi sebelum dan sesudah perlakuan 

maka uji statistic nonparametric yang digunakan adalah uji tanda sebab sesuai dengan 

kegunaan uji tanda menurut Djarwanto (2003) bahwa “uji tanda dapat dipergunakan untuk 

mengevaluasi efek dari suatu treatment atau perlakuan tertentu.” 

 Analisis dilaksanakan pada saat refleksi, untuk melakukan perencanaan lebih lanjut 

dalam siklus selanjutnya. Hasil analisis juga dijadikan sebagai bahan refleksi dalam 

memperbaiki rancangan pembelajaran, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penentuan model terapi yang tepat untuk meningkatkan konsentrasi anak ADHD kelas 2. 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Dalam penelitian ini diperoleh hasil yang sangat menakjubkan pada siklus pertama 

diperoleh hasil tingkat konsentrasi anak meningkat, begitupun pula hasil sikap belajar 

siswa, dari hasil refleksi nampaknya kurang waktu untuk lebih sering memainkan 

permainan coconut training, sehingga dilaksanakan siklus 2 untuk mencapai hasil yang 

lebih baik dari siklus pertama. Adapun penjabaran hasil ditiap siklusnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Siklus 1  

a) Tahap perencanaan : dalam tahap perencanaan peneliti sudah menyiapkan keperluan 

yang dibutuhkan dan sumber-sumber data yang sudah siap dilaksanakan adapun yang 

disipakan meliputi: 

1) Pedoman tata cara melaksanakan permainan Tengklek, bongkar lidi dan 

menganyam  

2) Merencanakan jadwal pertemuan seminggu 2 kali  

3) Menyiapkan susunan lembar monitoring sikap belajar yang dibagikan ke wali 

kelas dan guru mata pelajaran 

4) Menyiapkan lembar monitoring tingkat konsentrasi saat melaksanakan bimbingan 

kelompok 

b) Tahap Pelaksanaan 

Pemberian perlakuan (treatment) dilaksanakan selama bulan januari akhir hingga 

februari. Adapun alur yang dilaksanakan dalam pemberian perlakuan ini meliputi: 

1) Anak pada pertemuan pertama diajak untuk saling mengenal dan membina 

hubungan agar berdampak pula pada perkembangan social anak 
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2) Subjek melaksanakan terapi ditiap pertemuan berbeda alat bermainnya, adapun 

pembagian nya sebagai berikut: 

 Pertemuan pertama anak melakukan anyaman dengan daun kelapa, menganyam 

bebas tanpa ada kententuan bentuk dan banyaknya lubang yang dianyam selama 

30 menit. 

 Pertemuan kedua subjek melaksanakan terapi batok kelapa atau disebut tengklek, 

dalam pertemuan ini masih belum diadakan kompetisi, yang difokuskan adalah 

anak mampu berjalan dan berlari menggunakan tengklek. 

 Pertemuan ketiga subjek melaksanakan terapi bongkar lidi, yang diutamakan 

untuk melihat ketenangan dan keterampilan motorik halus anak 

 Pertemuan ke4 dilaksanakan terapi ketiga-tiganya namun hanya sekedar 

melanjutkan saja dan lebih banyak Tanya jawab tentang masalah belajar dan 

perasaan hari ini. Hal ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi dari terapi-terapi 

yang dilakukan. 

 Pada tiap pertemuan dilakukan pengukuran satu aspek konsentrasi, misalnya 

pertemuan 1 latihan tengklek mengukur ketahanan kerja siswa (HANKER), 

pertemuan berikutnya mengukur ketelitian kerja (TIANKER), begitu 

selanjutnya, pada intinya ditiap pertemuan hanya melkasanakan satu terapi 

dengan satu indikator ukur. 

Untuk pertemuan berikutnya juga sama hanya ditingkatkan kecepatan mengerjakan, 

kesulitan mengerjakan dan ketentuan-ketentuan dalam mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan.  

c) Tahap Observasi  

Observasi dilakukan saat perlakuan dilaksanakan dengan memberikan ceklist 

lembar monitoring tingkat konsentrasi subjek saat melaksanakan terapi 

coconut training, adapun hasil observasi dari tingkat konsentrasi yang 

diperoleh selama perlakuan terapi coconut training pada siklus 1 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil skor konsentrasi saat bimbingan kelompok tehnik bermain coconut training 

Nama 

Subyek 

Jenis 

Trapi 

coconut 

training 

Konsentrasi Skor 

Konsentr

asi 

Kategori 

HANKER PANKER TIANKER 

Abinaya 

Tengkle

k 
1 2 1 

13 Sedang 

Bongkar 

lidi 
2 1 1 

Anyama

n 
2 1 2 

TOTAL 
 

5 4 4 

Denver 

Tengkle

k 
1 2 1 

13 Sedang 
Bongkar 

lidi 
2 1 2 

Anyama

n 
2 1 1 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 16 
 

 

 

Tabel 4.2 

Berikut analisis hasil konsentrasi siswa yang mengalami gejala ADHD antara pre test 

dan post test 

Nama 

SKOR KONSENTRASI 
KETERANGAN 

SKOR 
Pre 

test 
Kategori 

Post test 

siklus 1 
Kategori 

Abhinaya 11 Sedang 13 Sedang Meningkat 

Denver 11 Sedang 13 Sedang Meningkat 

Arrayyan 12 Tinggi 14 Tinggi Meningkat 

Deva 10 Sedang 12 Sedang Meningkat 

Abiyoso 9 Rendah 11 Sedang Meningkat 

 

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan skor antara pre test dan post 

test, namun belum sepenuhnya memenuhi target agar meningkat lebih signifikan sehingga 

mampu merubah dari kategori sedang menuju kategori tinggi, dari hasil tindakan siklus 1 ini, 

hanya 2 subjek yang menunjukkan hasil yang meningkat melebihi kategori pada saat pre test 

 

d) Tahap refleksi 

Hasil refleksi ini merupakan masukan peneliti dalam merencanakan dan melaksanakan 

tindakan perbaikan berikutnya. Setelah dianalisis dan dievaluasi hasil memang sudah 

meningkat namun bagi peneliti dirasa kurang karena kategori pada tingkat konsentrasi masih 

TOTAL 
 

5 4 4 

Rayyan 

Tengkle

k 
1 1 1 

14 Tinggi 

Bongkar 

lidi 
2 2 2 

Anyama

n 
2 2 1 

TOTAL 
 

5 5 4 

Deva 

Tengkle

k 
2 1 1 

12 Sedang 

Bongkar 

lidi 
2 1 1 

Anyama

n 
2 1 1 

TOTAL 
 

6 3 3 

Abiyoso 

Tengkle

k 
1 1 1 

11 Sedang 

Bongkar 

lidi 
1 1 2 

Anyama

n 
2 1 1 

TOTAL 
 

4 3 4 
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pada taraf sedang yang tinggi hanya satu anak saja, hasil ini juga didukung dengan hasil 

monitoring dari wali kelas tentang konsentrasi siswa saat di kelas, berikut adalah data 

pendukung yang menunjukkan adanya perubahan konsentrasi siswa saat di kelas: 

Tabel 4.2 

Hasil Observasi sikap belajar saat pelajaran matematika 

NAMA SUBJEK 

LAPORAN SIKAP BELAJAR 

TOTAL 

SKOR 

K
A

T
E

G
O

R
I 

K
o
n

se
n

tr
a
si

 

sa
a
t 

p
e
m

b
e
la

ja
r
a

n
 

B
e
r
so

si
a
li

sa
si

 

d
e
n

g
a
n

 

te
m

a
n

 s
e
k

e
la

s 
B

e
r
p

a
r
ti

si
p

a
s

i 
A

k
ti

f 
d

a
la

m
 

p
e
m

b
e
la

ja
r
a

n
  

M
e
n

g
e
r
ja

k
a
n

 

tu
g
a
s 

te
p

a
t 

w
a
k

tu
 

T
id

a
k

 

m
e
n

g
e
lu

h
 

c
a
p

e
k

, 
m

a
la

s 

d
a
n

 

m
e
n

g
a
n

tu
k

 

Chesta Abhinaya 

Putra Wira 
10 12 12 6 7 47 Sedang 

Denver Arya Pradana 

Avin 
9 13 10 10 8 50 Sedang 

Sulthan Hilmi 

Arrayyan 
10 14 14 11 12 61 Tinggi 

Muchamad Maulidin 

Deva Jati Dwi 

Darmawan 

11 12 12 9 7 51 Sedang 

Abiyoso Rizki 

Nurwindo 
10 15 10 8 8 51 Sedang 

 Dari hasil monitoring diatas menunjukkan tingkat konsentrasi subjek di kelas juga 

masih pada taraf sedang, tingkat konsentrasi yang tinggi hanya satu anak, sehingga peneliti 

merasa perlu adanya sebuah penambahan siklus 2 agar dapat meningkatkan konsentrasi siswa 

yang memiliki gejala ADHD (attention deficit)  

Hasil refleksi pada siklus 1 ini, peneliti mengevaluasi tentang kegiatan siklus 1, untuk 

melihat apa yang perlu diperbaiki, agar dapat dilanjutkan disiklus berikutnya, adapun 

perbaikan yang perlu dilaksanakan pada siklus 2 adalah sebagai berikut: 

1) Adanya penambahan waktu untuk melaksanakan terapi, yang tadinya hanya 30 menit 

menjadi 45 menit 

2) Lebih meningkatkan kesulitan tiap terapi meliputi menganyam, membongkar lidi, 

tengklek dan adanya batasan waktu untuk mengerjakan 

3) Memperbanyak waktu untuk melakukan kompetisi dalam kegiatan tengklek dengan 

harapan mampu meningkatkan daya juang anak 

Demikian 4 poin hasil evaluasi pada tahap refleksi, sehingga dapat ditindak lanjuti di 

siklus 2 berikutnya. 

 

2. Siklus 2 

a) Tahap Perencanaan  

Pada siklus 2 ini dirasa perlu karena ingin lebih meningkatkan lagi tingkat konsentrasi 

agar lebih optimal sehingga diharapkan semua subjek mengalami peningkatan.tingkat 

konsentrasi saat terapi, , sehingga mampu menjadi sebuah kebiasaan ketika anak mampu 

mempertahankan kemampuan konsentrasi saat di kelas. Pada tahap perencanaan tidak jauh 

beda dengan siklus pertama, segala persiapan juga sama halnya dengan siklus 1. 

 

b) Tahap Pelaksanaan  
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Pada tahap ini untuk tata cara pelaksanaan sama halnya dengan siklus 1 namun hanya 

berubah pada lama pelaksanaan yaitu yang tadinya 30 menit, ditingkatkan selama 45 menit, 

adapun pelaksanaannya sebagai berikut : 

1) Subjek melaksanakan terapi ditiap pertemuan berbeda alat bermainnya, adapun 

pembagian nya sebagai berikut: 

 Pertemuan pertama anak melakukan anyaman dengan daun kelapa, anyaman 

ditingkatkan dengan cara menganyam sesuai ketentuan yang diberikan, sebagai 

contoh memasukkan anyaman dengan 2 beda, maksudnya tiap dua daun 

dimasukki dan dilewati 2 juga. 

 Pertemuan kedua subjek melaksanakan terapi batok kelapa atau disebut tengklek, 

melaksanakan kompetisi dalam bermain tengklek, dan menambah rute lebih 

panjang dan berliku 

 Pertemuan ketiga subjek melaksanakan terapi bongkar lidi, ditambah dengan 

membedakan lidi panjang pendek dan sedang, agar anak juga mampu 

mengelompokkan tiap lidi 

 Pertemuan ke4 dilaksanakan terapi ketiga-tiganya dan dilanjutkan dengan 

bertanya tentang perasaan dan komitmen ketika dikelas Hal ini dilakukan 

sebagai bentuk evaluasi dari terapi-terapi yang dilakukan 

 

 

c) Tahap observasi 

Pada tahapan observasi ini dilakukan saat perlakuan dilaksanakan dengan memberikan 

ceklist lembar monitoring tingkat konsentrasi subjek dengan melihat dan menskor 

HANKER, PANKER dan TIANKER saat melaksanakan terapi coconut training, 

adapun hasil dari tingkat konsentrasi yang diperoleh selama perlakuan coconut 

training  pada siklus 2 adalah sebagai berikut: 

  

Tabel 4.5 

Hasil skor konsentrasi saat bimbingan kelompok 

tehnik bermain coconut training 

Nama 

Subyek 

Jenis 

Trapi 

coconut 

training 

Konsentrasi 
Skor 

Konsentrasi kategori HANKER PANKER TIANKER 

Abinaya Tengklek 2 1 2 

19 Tinggi 

Bongkar 

lidi 

2 2 2 

Anyaman 2 3 3 

TOTAL  6 6 7 

Denver 

Tengklek 2 2 1 

18 Tinggi 

Bongkar 

lidi 

2 2 2 

Anyaman 2 2 3 

TOTAL  6 6 6 

Rayyan 

Tengklek 1 1 1 

16 Sedang 
Bongkar 

lidi 

2 2 3 

Anyaman 2 2 2 
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TOTAL  5 5 6 

Deva 

Tengklek 2 2 1 

17 Tinggi 
Bongkar 

lidi 

1 1 3 

Anyaman 3 1 3 

TOTAL  6 4 7 

Abiyoso 

  

  

Tengklek 1 1 2 

16 Sedang 

Bongkar 

lidi 

1 3 2 

Anyaman 2 2 2 

TOTAL  4 6 6 

Dari hasil perlakuan si siklus 2 diperoleh hasil yang telah dipaparkan dalam table di 

atas, dimana menunjukkan peningkatan yang melebihi dari pre test dan siklus 1, tidak 

hanya meningkat pada skor konsentrasi namun juga meningkat pada kategori 

konsentrasi siswa yang mengalami gejala ADHD (attention deficit). Dengan 

tercapainya peningkatan konsentrasi anak yang mengalami gejala ADHD yang lebih 

baik dari siklus 1 dimana terdapat 3 subjek yang mengalami peningkatan hingga pada 

kategori tinggi, maka bias dikatakan siklus 2 berhasil 

 

d) Tahap refleksi 

Berdasarakan hasil bimbingan kelompok tehnik bermain coconut training pada siklus 2, 

sudah berhasil memenuhi kriterian keberhasilan tingkat konsentrasi siswa dengan gejala 

ADHD (attention deficit) kelas 2, melalui kegiatan terapi coconut training, hasil yang 

diperoleh perubahan anak sudah mencapai 90, sehingga siklus dihentikan 

Bimbingan kelompok tehnik bermain coconut training pada siklus 2 ini dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangan berdasarkan hasil analisa pelaksanaan dan observasi yaitu: 

1) Pengelolaan setiap kegiatan terapi menunjukkan peningkatan. 

2) Anak aktif dan menunjukkan peningkatan 

3) Kondisi yang melibatkan aktivitas anak dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan 

peningkatan baik peningkatan sikap belajar maupun nilai prestasi akademik yang 

dicapai. 

4) Melalui permainan coconut training  tingkat konsentrasi subjek dapat meningkat 

Adapun kekurangan dari kegiatan ini adalah 

1) Kurangnya waktu untuk lebih sering melaksanakan terapi ini 

2) Sulitnya mengatur jadwal untuk melaksanakan pertemuan karena terbenturnya dengan 

kegiatan belajar mengaja, namun tidak berakibat pada efektifitas terapi coconut 

training 

 

B. Pembahasan  

Berdasarkan hasil pelaksanaan di siklus 1 diperoleh hasil, meningkatnya konsentrasi siswa 

yang mengalami gejala ADHD (attention deficit), hasil tersebut menunjukkan hanya ada satu 

subjek dengan kategori tingkat konsentrasi pada kategori tinggi, sedangkan pada subjek lain 

pada kategori tingkat konsentrasi yang sedang, hal ini juga didukung dengan adanya data dari 

wali kelas untuk memberikan ceklist tentang konsentrasi belajar siswa saat pelajaran 

matematika, hasil dari walikelas ini juga mendukung data konsentrasi karena banyak subjek 

yang tingkat konsentrasi saaat di kelas hanya sebatas pada kategori sedang. 

Perbedaan skor konsentrasi saat terapi antara pre test dan post test pada siklus 1 juga 

hanya meningkat berkisar satu hingga 2 poin, sehingga tidak berefek pada tingkat kategori 

konsentrasi anak, walaupun meningkat namun kategori masih pada taraf yang sama, sehingga 
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dievaluasi dan ditindak lanjuti kembali pada siklus 2 dengan memperlama waktu pertemuan 

dan menambah sedikit tingkat kesulitan dalam terapi, setelah dilaksanakan siklus 2 

menunjukkan perubahan yang signifikan, hasil tetap menunjukkan peningkatan. Berikut akan 

disajikan analisis data perubahan skor konsentrasi antara hasil pre test, dan hasil post test 

siklus 1 dan hasil post test siklus 2 

Tabel 4.6 

Tingkat konsentrasi siswa anatara pre test, post test siklus 1 dan post test siklus 2 

Nama 

Tingkat Konsentrasi Siswa 

K
et

er
an

g
an

 

P
re

 t
es

t 

K
at

eg
o
ri

 

H
as

il
 p

o
st

 

te
st

 
si

k
lu

s 

1
 

K
at

eg
o
ri

 

H
as

il
 p

o
st

 

te
st

 
si

k
lu

s 

2
 

K
at

eg
o
ri

 

Abhinaya 11 Sedang 13 Sedang 19 Tinggi Meningkat 

 

Denver 11 Sedang 13 Tinggi 18 Tinggi Meningkat 

 

Arrayyan 12 Tinggi 14 Sedang 16 Sedang Meningkat 

 

Deva 10 Sedang 12 Sedang 17 Tinggi Meningkat 

 

Abiyoso 9 Rendah 11 Sedang 16 Sedang Meningkat 

Untuk pedoaman pengkategorian sesuai dengan rata-rata hasil kelompok ditiap siklusnya, 

karena tingkat kesulitan dan adanya perbedaan batas waktu yang berbeda sehingga 

pengkategorian juga berbeda (lihat lampiran skor konsentrasi siklus 2) 

Dari tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan konsentrasi siswa yang 

mengalami gejala ADHD (attention deficit),pada siklus 2 diperoleh hasil adanya siswa 

yang mencapai kategori tinggi sebanyak 3 siswa melebihi hasil pada pre test dan post test 

Siklus 1 

Data diatas juga dikuatkan dengan hasillembar monitoring walikelas setelah 

dilaksanakan terapi coconut training pada siklus 2,adapun hasilnya sebagaiberikut 
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Grafik 4.1 
Grafik peningkatan konsentrasi siswa yang 
mengalami gejala ADHD (Attention Deficit) 

pre test 

post test siklus 1 

post test siklus 2 

Tabel 4.7 

Tingkat konsentrasi saat pelajaran di kleas pada siklus 2 

NAMA SUBJEK 

LAPORAN SIKAP BELAJAR 

Total 

Skor 
Kategori 

K
o
n

se
n

tr
a
si

 

sa
a
t 

p
e
m

b
e
la

ja
r
a
n
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e
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b
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w
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Chesta Abhinaya 

Putra Wira 
11 15 17 11 11 65 Tinggi 

Denver Arya Pradana 

Avin 
15 14 14 11 11 65 Tinggi 

Sulthan Hilmi 

Arrayyan 
12 14 14 12 12 64 Sedang 

Muchamad Maulidin 

Deva Jati Dwi 

Darmawan 

13 13 12 13 13 64 Sedang 

Abiyoso Rizki 

Nurwindo 
13 15 14 12 12 66 Tinggi 

 

Hasil Monitoring ini juga menguatkan data konsentrasi pada siklus 2 dimana hampir 

100% siswa mampu mem[pertahankan untuk tetap fokus dan berusaha untuk mengerjakan 

hingga selesai apa yang ditugaskan. Berikut grafik tiap individu yang menunjukkan 

peningkatan hasil pada tiap siklusnya: 

 

 

 

 

Berdasarkan grafik di atas sangat namapak keseluruhan subjek mengalami 
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peningkatan kemampuan konsentrasi,terutama pada siklus 2 yang sepenuhnya mengalami 

kenaikana yang signifikan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa bimbingan kelompok 

tehnikbermain coconut training dapat meningktkan kemampuan konsentrasi siswa yang 

mengalami gejala ADHD (attention deficit). Dengan di dukung lembar monitoring sikap 

belajar di kelas yang juga meningkat, sebagaimana telah dipaparkan menunjukkan bahwa 

subjek penelitian juga mampu mempertahankan kemampuan konsentrasinya di dalam 

kelas disaat pelajaran matematika. 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas 2 di SD Al Hikmah Surabaya 

yang mengalami gejala ADHD (attention deficit) selama kurang lebih satu bulan, 

didapatkan kesimpulan bahwa hipotesis diterima dengan melihat peningkatan 

konsentrasi siswa yang mengalami gejala ADHD, berikut dijabarkan lebih terperinci 

akan hasil dari penelitian ini: 

1. Melihat hasil dari bimbingan kelompok tehnik bermain coconut training 

menunjukkan peningkatan yang signifikan kemampuan konsentrasi siswa yang 

memiliki gejala ADHD (attention deficit), sehingga terapi coconut training 

merupakan sebuah terapi yang sangat tepat untuk meningkatkan kemampuan 

konsentrasi siswa kelas 2 SD Al hikmah Surabaya yang mengalami gejala 

ADHD (attention defici) 

2. Siswa ADHD masih memerlukan pendampingan baik ketika mengerjakan 

tugas maupun ketika bermain, sehingga terapi dan penanganan kemampuan 

konsentrasi gejala ADHD akan lebih efektif jika dilakukan secara individual 

dan terus menerus 

3. Penilaian prestasi psikologis siswa yang meliputi pengukuran PANKER 

(kecepatan kerja),HANKER (Ketahanan Kerja)dan TIANKER(ketelitian kerja 

) untuk melihat tingkat konsentrasi siswa terbukti efektif untuk dilakukan 

sebagai skala perilaku ADHD pada siswa kelas 2, karena lebih praktis 

4. Dalam penanganan anak ADHD perlu adanya aturan yang jelas dan komitmen 

yang terbentuk harus dilaksanakan,sehingga jika perilaku anak tidak sesuai 

dengan aturan yang disepakati atau sebaliknya rewarddan punishmen bersifat 

psikis harus berlaku 

B. Saran 

1. Bagi praktisi pendidikan (guru bidang studi (pengajar), wali kelas, konselor 

sekolah 

a) Siswa yang mengalami gejala ADHD terutama kemampuan konsentrasi perlu 

adanya perhatian khusus dalam pembelajaran, perlu adanya tambahan jam 

khusus untuk membantu mengoptimalkan pemahaman terhadap materi 

b) Penempatan temapat duduk siswa yang mengalami gejala ADHD perlu 

diperhatikan, mengingat aktiviatas siswa yang mengalami gejala ADHD sangat 

berlebih, penempatan dekat guru pengajar sangat direkomendasikan agar 

pendampingan terhadap anak yang memiliki kemampuan kurang konsentrasi 

dengan gejala ADHD lebih sering dilaksanakan 

c) Terapi-terapi seperti coconut training dan terapi-terapi lainnya perlu tetap 

dilaksanakan untuk meningkatkan konsentrasi anak dengan bekerjasama 

dengan psikolog, konselor sekolah atau yang berkompeten dalam bidangnya 
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d) Pendeteksian dini terhadap gejala ADHD perlu segera dilaksanakan agar tidak 

berlarut-larut perilaku ADHD dipertahankan oleh siswa serta segera dapat 

diberi cara penyelesaiannya 

e) Mengurangi energi siswa yang memiliki gejala ADHD sangat 

disarankan,ketika pagi dapat diajak untuk senam, latihan motorik kasar berlari 

atau melompat, sehingga siswa akan lebih siap untuk belajar di kelas dan 

mampu berkonsentrasi. 

2. Bagi orangtua 

a) Melakukan deteksi dini terhadapperilaku ADHD anak, dengan cara menguasai 

beberapa gejala yang mengindikasikan perilaku ADHD dan adanya latihan 

untuk meningkatkan konsentrasi siswa  

b) Berkomunikasi secara positif (dua arah) dengan pihak sekolah dan orangtua 

mengenai perkembangan ananda. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini menguraikan tentang rancangan pembelajaran Sains kelas 6, materi tentang 

Tata Surya dengan standar kompetensi memahami matahari sebagai pusat tata surya dan 

interaksi bumi,bulan dalam tata surya dengan menekankan pada kompetensi dasar 

Memahami tatasurya dan mendiskripsikan peristiwa terjadinya fase-fase bulan akibat 

gerakannya terhadap bumi. 

Media pembelajaran dibuat dari bahan kaleng bekas kue yang bagian dalamnya terdapat 

bola pimpong,bola-bola dari bahan plastisin, lampu,kabel dan saklar yang dirangkai secara 

seri.  

Hasil penelitian tentang  media ini, cukup efektif dalam menanamkan konsep materi 

tentang tatasurya dan terbentuknya peristiwa fase-fase bulan pada anak serta memberi 

ketrampilan pada anak untuk berkreativitas dalam menerapkan konsep materi sebelumnya 

yaitu tentang perubahan  energi listrik. 

 Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Pil KB sebagai media pembelajaran materi 

tatasurya mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 yang mencapai kriteria 

ketuntasan dengan rata-rata kelas : 94.2 

 

Kata kunci : Media pembelajaran Tata Surya dan fase-fase bulan dari Pil KB 

(Pemilihan Kaleng Bekas) 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengajaran dapat berjalan dengan baik dan optimal apabila guru mampu menerapkan 

suatu strategi atau teknik untuk dapat membantu siswa dalam menyelesaikan tugas 

pembelajarannya. Disini keberhasilan siswa tergantung pada kemampuan belajar mandiri dan 

memonitor belajar mereka sendiri, sehingga guru harus menguasai beberapa model 

pembelajaran dengan baik. 

Adanya pembelajaran yang bervariasi diharapkan dapat lebih membangkitkan semangat 

dan aktivitas siswa dalam belajar, supaya kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum dapat 

dicapai oleh siswa dengan baik yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standart Nasional Pendidikan, bahwa proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 
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prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik.  

Peran guru disini menjadi sangat penting dalam menentukan kualitas pengajaran yang 

dilaksanakan. Oleh sebab itu, guru harus dapat membuat perencanaan dengan baik dalam 

miningkatkan kesempatan belajar bagi siswa. 

Untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar yang baik, guru dan siswa harus bersama-

sama aktif, sehingga proses pembelajaran tidak menjemukan. Salah satu keaktifan siswa 

dalam belajar meliputi siswa tertarik pada pelajaran yang diajarkan dengan bertanya dan dapat 

melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pelajaran yang sedang dipelajari . Dalam hal 

ini, maka guru harus dapat membangkitkan minat dan mendorong semangat siswa untuk 

bertanya dan mencoba melakukan  sesuatu yang ada hubungannya dengan pelajaran yang 

dihadapi agar suasana kelas terasa lebih hidup karena terjadi komunikasi antara guru dengan 

siswa dan siswa dengan siswa dengan baik.  

Berdasarkan hasil obsevasi tentang nilai ketuntasan belajar IPA yang dilakukan oleh 

teman guru sejawat di kelas VI SD Al Hikmah Surabaya menemukan masih adanya prestasi 

belajar siswa yang kurang optimal dengan ditandai ketidakaktifan siswa dalam proses belajar 

mengajar dan nilai ujian atau ulangan yang di dapat khususnya tentang materi Tatasurya.  

Dari hasil tes ulangan harian ada 2 siswa dari  30 siswa yang mencapai tingkat penguasaan 

materi hanya 60-70%, rata-rata kelasnya 89.63.  Selama proses pembelajaran berlangsung 

masih ada siswa yang tidak mengajukan pertanyaan, bahkan ada siswa yang kurang 

menangggapi materi yang disampaikan 

Strategi pembelajaran melalui media kaleng bekas ini, menurut penulis berdasarkan 

pengalaman di lapangan belum pernah dilakukan. Oleh karena itu melalui tulisan ini, penulis 

menyodorkan salah satu alternatif cara untuk meningkatkan proses belajar siswa di sekolah 

khususnya pada materi tatasurya. 

 

B. Ruang lingkup 

1. Untuk menjelaskan konsep tatasurya dan fase-fase bulan digunakan media pembelajaran 

kaleng bekas sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami konsep tersebut.  

2. Untuk visualisasi konsep tentang tatasurya dan fase-fase bulan, digunakan bola pimpong 

dan bola-bola kecil dari plastisin yang dimodifikasi sehingga dapat menggambarkan 

tatasurya dan fase-fase bulan secara konkret. 

 

C. Tujuan 

1. Merancang suatu media dan model pembelajaran konsep tentang tatasurya dan fase-fase 

bulan melalui media kaleng bekas dan bola pimpong. 

2. Memudahkan visualisasi konsep tentang tatasurya dan fase-fase bulan melalui 

penggunaan bola pimpong sebagai simbol. 

3. Meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi tatasurya dengan memanfaatkan 

kaleng bekas dan bola pimpong. 

4. Mengembangkan model pembelajaran tatasurya yang menarik dan menyenangkan. 

 

D. Kajian teori 

1. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Kurikululm di era 2000-an yakni KBK ( Kurikululm Berbasis Kompetensi) 2004, 

KTSP (Kurikululm Tingkat Satuan Pendidikan), dan kurikululm 2013 adalah kurikulum yang 

berbasis kompetensi (competency based) dengan pembelajaran yang konstruktivistik. 

Keterlaksanaan kurikulum  competency based sangat bergantung pada kemmpuan guru dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran yakni pengembangan silabus, RPP, buku ajar, 

sumber dan media pembelajaran, model pembelajaran, dan instrumen asesmen. Perangkat 
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pembelajaran tersebut perlu diimplementasikan dalam praktik pembelajaran sehari-hari di 

satuan pendidikan (Akbar, 2013). 

Silabus pada dasarnya merupakan garis besar program pembelajaran. Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses 

mendefinisikan silabus adalah rencana pembelajaran pada satu dan atau kelompok mata 

pelajaran/ tema tertentu yang mencakup identitas mata pelajaran, identitas sekolah, 

kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber belajar. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dari Standar 

Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap 

tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

Siapakah atau pihak manakah yang berwenang menyusun dan mengembangkan 

silabus? Penyusunan dan pengembangan silabus sangat bergantung pada sistem pendidikan 

yang berlaku. Pada sisitem pengelolaan pendidikan yang tersentralisasi seperti di Indonesia, 

penyusunan silabus pada umumnya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini 

departemen yang mengurusi pendidikan. Pada sistem pengelolaan yang desentralistik 

penyusunan silabus dilakukan oleh sekolah atau guru yang mengajar disekolah tertentu. 

Pada Kurikululm Tingkat Satuan Pendidikan (2006), pengembangan silabus, 

pembelajaran, dan penilaian diserahkan kepada satuan pendidikan, sedangkan pada kurikulum 

2013 yang juga berbasis pada kompetensi, penyusunan silabus (minimal) sangat mungkin 

disusun oleh pemerintah pusat, namun pengembangannya perlu diseduaikan dengan kondisi 

lingkungan belajar daerah atau satuan pendidikan setempat (Akbar, 2013). 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2013 tentang Standar 

Proses menyatakan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembe;ajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus 

untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi 

Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara 

lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan 

KD atau sub tema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. 

Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan 

penutup. Langkah-langkah pembelajaran di dalam kegiatan pendahuluan tercakup kegiatan 

yang berupa penyiapan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran, pemberian motivasi belajar siswa secara kontekstua sesuai manfaat dan aplikasi 

materi ajar dalam kehidupan seharai-hari, pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, penjelasan tujuan pembelajaran 

atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan penyampaian cakupan materi dan penjelasan 

uraian kegiatan sesuai silabus. 

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan atau tematik terpadu, saintifik, inkuiri, 

penyingkapan (discovery), pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan 

masalah (project based learning) disesuikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang 

pendidikan. 

Kegiatan penutup di dalamnya guru bersama siswa baik secara individual maupun 

kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran 

dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama-sama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung, memberikan 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 4 
 

umpan balik terhadap proses dan hasil pembeljaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian tugas baik individu atau kelompok, serta menginformasikan rencana 

kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

 

2. Pengembangan media pembelajaran 
Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari 

sumber (guru) menuju penerima (siswa). Menurut Hamalik yang di kutip Azhar Arsyad 

(2002: 15) mengemukakan bahwa “Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psokologis terhadap 

siswa". 

Media pembelajaran, menurut Kemp dan Dayton dalam bukunya Azhar Arsyad(2002: 9) 

menyatakan bahwa “ Media pembelajaran dapat memnuhi tiga fungsi utama apabila media itu 

digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, 

yaitu: (1) Memotivasi minat atau tindakan, (2) Menyampikan informasi, (3) Memberi 

instruksi. 

Manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa 

sehingga kegiatan pembelajaran lebih afektif dan efisien. Secara lebih rinci, media 

pembelajaran mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

1. Memperjelas penyajian suatu pesan agar tidak terlalu bersifat Verbalistis. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera seperti: 

a) Obyek yang terlalu besar, dapat digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, film, 

gambar video, atau model. 

b) Obyek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film slide,gambar video atau 

gambar. 

c) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantudengan timelapse, highspeed 

photografi atau slow motionplayback video. 

d) Kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu dapatditampilkan lagi melalui 

rekaman film, video, atau foto. 

e) Obyek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model,diagram, dll. 

f) Konsep yang terlalu luas dapat divisualkan dalam bentuk film,slide, gambar atau 

video. 

3. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif siswa. Dalam hal ini media pembelajaran berguna untuk: 

a) Menimbulkan gairah belajar. 

b) Memungkinkan interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan dan  kenyataan.  

c) Memungkinkan siswa belajar sendiri menurut minat dankemampuannya. 

4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga 

Dengan media tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu 

dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara 

berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah 

memahami pelajaran. 

5. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana dan kapan saja 

Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan 

kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung seorang 

guru.Perlu kita sadari waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan waktu terbanyak justru 

di luar lingkungan sekolah. 

6. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif 
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Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak mamiliki waktu untuk memberi 

perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar siswa, 

pembentukan kepribadian, dan memotivasi belajar. 

 

3. Pembelajaran Inovatif, Kreatif, dan Efektif 

Setiap manusia secara normal pasti memiliki ketertarikan dan rasa ingin tahu yang 

tinggi terhadap sesuatu yang baru. Demikian juga anak didik, jika dalam pembelajaran 

disuguhi sesuatu yang baru pasti akan timbul semacam energi baru dalam mengikuti 

pelajaran. Dengan kata lain, sesuatu yang baru mampu bertindak seperti magnet yang menarik 

minat dan motivasi anak didik untuk mengikutinya.  

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran dengan memperkenalkan sesuatu yang 

berbeda yang belum dialami dari sebelumnya. Sesuatu yang baru tidak identik dengan sesuatu 

yang mahal. Apa yang nampaknya sepele, bisa saja mampu membuat pembelajaran lebih 

hidup hanya karena sang guru mampu melakukan inovasi.  

Kreatif adalah cara berpikir yang mengajak kita keluar dan melepaskan diri dari pola 

umum yang sudah terpateri dalam ingatan. Pembelajaran kreatif adalah pembela-jaran yang 

mengajak anak didik untuk mampu mengeluarkan daya pikir dan daya karsanya untuk 

menciptakan sesuatu yang di luar pemikiran orang kebanyakan.  

Untuk dapat menciptakan pembelajaran inovatif maupun kreatif diperlukan tiga sifat 

dasar yang harus dimiliki anak didik maupun guru, yaitu peka, kritis, dan kreatif terhadap 

fenomena yang ada di sekitarnya. Peka artinya orang lain tidak dapat melihat keterkaitannya 

dengan konsep yang ada dalam otak, tetapi kita mampu menangkapnya sebagai fenomena 

yang dapat dijelaskan dengan konsep yang kita miliki. Kritis artinya fenomena yang 

tertangkap oleh mata kita mampu diolah dalam pikiran hingga memunculkan berbagai 

pertanyaan yang menggelitik kita untuk mencari jawabannya. Kreatif artinya dengan 

kepiawaian pola pikir kita didasari pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep 

tertentu lalu kita berusaha menjelaskan atau bahkan menciptakan suatu aktivitas yang mampu 

menjelaskan fenomena tersebut kepada diri sendiri atau orang lain.  

Guru yang kreatif dan inovatif adalah guru yang mampu mengembangkan kegiatan 

yang beragam di dalam dan di luar kelas, membuat alat bantu / media sederha-na yang dapat 

dibuat sendiri oleh anak didiknya. Demikian pula anak didik yang kreatif dan inovatif mampu 

merancang sesuatu, menulis dan mengarang, dan membuat refleksi terhadap semua kegiatan 

yang dilakukannya. 

Efektif memiliki makna tepat guna, artinya sesuatu yang memiliki efek / pengaruh 

terhadap yang akan dicapai / dituju. Pembelajaran efektif artinya pembelajaran yang mampu 

mencapai kompetensi yang telah dirumuskan, pembelajaran dimana anak didik memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran dikatakan efektif jika terjadi perubahan 

pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.  

Adapun ciri-ciri pembelajaran efektif diantaranya tercapainya tujuan yang diharap-

kan, anak didik menguasai keterampilan yang ditargetkan. Belajar dan mengajar akan efektif 

jika anak didik aktif dan semua aktivitas pembelajaran berpusat pada anak didik. Hal ini 

karena pembelajaran yang berpusat pada anak didik akan mampu menimbulkan minatnya dan 

secara tidak langsung mereka memahami konsep dan kaitannya dengan aspek-aspek 

kehidupan. 

 

4. Materi Tata Surya 

  Susunan tata surya terdiri atas sebuah matahari, planet-planet, satelit, komet, asteroid, 

dan mateorid. Anggota tata surya beredar atau berevolusi mengelilingi matahari dengan 

lintasan edar berupa elips. Dalam setiap revolusinya anggota tata surya pada suatu saat berada 
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dekat dengan matahari. Titik terdekat dengan matahari disebut perihelium. Namun pada suatu 

saat berada jauh dengan matahari.Titik terjauh  itu disebut aphelium. 

 

ANGGOTA TATA SURYA 

A.MATAHARI 

 

        Matahari adalah sebuah bintang yang terdekat dengan bumi. Jarak rata-rata bumi ke 

matahari adalah 149.600.000. Jarak ini disebut sebagai satu satuan astronomi (SA atau 

AU=astronomigal unit). Dalam tata surya, matahari merupakan pusat dan penggerak 

anggota-anggotanya. Karena pengaruh gaya gravitasi matahari, semua planet dan benda-

benda langit lainnya beredar mengelilingi matahari. 

9
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Gambar 1.1 Susunan Tatasurya 

 

B.PLANET 

1.Merkurius 
         Merkurius adalah planet  terdekat dengan matahari. Jarak rata-rata dengan matahari 

adalah 57,9 juta km. Waktu yang digunakan untuk melakukan satu kali putaran pada 

porosnya (periode rotasi) adalah 58,6 hari. Bentuk planet ini mirip Bulan, dengan permukaan 

berupa lapisan tipis silikat.  

2.Venus 
        Venus adalah planet terdekat kedua dari Matahari. Venus memiliki jarak terhadap 

matahari tidak tetap. Jarak rata-rata antara Venus dengan matahari adalah 108 juta km. 

Periode rotasinya adalah 243,2 hari, sedangkan periode revolusinya adalah 225 hari. Bentuk 

planet ini mirip Bumi dengan permukaan berupa awan 

3.Bumi 
        Bumi adalah planet terdekat ketiga matahari. Jarak rata-rata Bumi dengan Matahari 

adalah 150 juta km. Periode rotasinya adalah 24 hari, sedangkan pariode revolusinya 365,25 

hari. Bumi terdiri dari tiga bagian udara, air, dan bagian padat (atmosfer, hidrosfer, dan 

kitosfer). Udara yang mengelilingi Bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas-

gas lain. Air di Bumi hampir 96% tersusun dari hidrogen dan oksigen. Bumi memiliki 1 buah 

satelit yaitu bulan. 

4.Mars 
        Mars merupakan planet keempat dalam urutan tatasurya. Jarak rata-rata dari matahari 

adalah 228 juta km. Periode ritasinya 24,6 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 687 

hari. Jumlah satelit mars ada 2 yaitu Phobos dan Dheimos  

5.Jupiter 
        Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Mempunyai jarak rata-rata dari matahari 

778,3 juta km. Periode rotasinya 9,8 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 11,86 tahun. 

Jupiter memiliki 63 satelit. 

6.Saturnus 
        Saturnus adalah planet terdekat keenam setelah Jupiter. Jarak rata-rata dari matahari 

adalah 1.429,4 juta km. Periode rotasi nya 10,7 jam, sedangkan periode revolusinya adalah 

29,5 tahun. Planet ini satu-satunya planet yang memiliki cincin. Planet ini memiliki 56 satelit. 
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7.Uranus 
        Uranus memiliki jarak rata-rata dengan matahari 2.875 juta km. Periode rotasinnya 17,25 

jam, sedangkan periode revolusinya 84 tahun. Bentuk planet ini mirip dengan bulan dengan 

permukaan berwarna hijau dan biru. Uranus memiliki 27 satelit. 

8.Neptunus 
        Neptunus memiliki jarak rata-rata dari matahari 4.450 juta km. Periode rotasinya 16,1 

jam, Sedangkan periode revolusinya 164, 8 tahun. Bentuk planet ini mirip dengan bulan 

dengan permukaan terdapat lapisan silikat. Planet Neptunus memiliki 13 buah satelit. 

 

C. SATELIT 

Satelit adalah anggota tata surya yang ukurannya lebih kecil daripada planet, berputar 

pada porosnya, beredar mengelilingi planet, kemudian bersama-sama dengan planet, berputar  

mengelilingi matahari. Satelit melakukan tiga gerakan,yaitu berputar pada porosnya, 

berevolusi mengelilingi planet, dan berevolusi bersama planet mengelilingi matahari. Satelit 

ada dua macam yaitu : 

a. Satelit alamiah Satelit alamiah sudah ada dalam tata surya dan bukan batan manusia. 

b.  Satelit buatan Satelit buatan adalah pesawat kendaraan ruang angkasa masuk ke orbit 

bumi, baik yang berawak maupun yang tidak berawak. 

 

 

D. KOMET 

        Komet adalah benda langit yang diselimuti awan dan gas sehingga tampak seperti 

bintang berekor ketika mendekati matahari. 

 

a. Bagian-bagian komet 

o Kepala komet :Inti komet Komet 

o Ekor komet Arah ekor komet selalu menjauh dari matahari, karena ekor komet 

terdorong oleh radiasi matahari dan angin matahari. 

 

E. ASTEROID 

  Asteroid adalah benda-benda angkasa yang berada dalam serbuk asteroid, yaitu  

daerah antara orbit Mars dan Jupiter 

 

F. METEOROID, METEOR, DAN METEORIT 

Meteoroid adalah benda-benda padat yang bertebaran di angkasa yang berasal dari 

pecahahan asteroid, materi ekor komet yang tergeger, atau pecahan benda langit lain. 

Meteor adalah benda-benda angkasa yang jatuh ke bumi yang pada saat menembus atmosfer 

terbakar sehingga timbul nyala yang terlihat dari bumi. 

Meteorit adalah meteor yang jatuh ke permukaan bumi. 
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 Fase Bulan  

 
                                                                  Gambar 1.2 Fase-Fase Bulan 

 

          Bulan adalah satu-satunya satelit alami Bumi, dan merupakan satelit alami terbesar ke-5 

di Tata Surya. Bulan tidak mempunyai sumber cahaya sendiri dan cahaya Bulan sebenarnya 

berasal dari pantulan cahaya Matahari. 

         Jarak rata-rata Bumi-Bulan dari pusat ke pusat adalah 384.403 km, sekitar 30 kali 

diameter Bumi. Diameter Bulan adalah 3.474 km, sedikit lebih kecil dari seperempat diameter 

Bumi. Ini berarti volume Bulan hanya sekitar 2 persen volume Bumi dan tarikan gravitasi di 

permukaannya sekitar 17 persen daripada tarikan gravitasi Bumi. Bulan beredar mengelilingi 

Bumi sekali setiap 27,3 hari (periode orbit), dan variasi periodik dalam sistem Bumi-Bulan-

Matahari bertanggungjawab atas terjadinya fase-fase Bulan yang berulang setiap 29,5 hari 

(periode sinodik).  

          Fase bulan adalah bentuk bulan yang selalu berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Fase 

bulan itu tergantung pada kedudukan bulan terhadap matahari dilihat dari bumi. Fase bulan 

disebut juga aspek bulan. 

Berikut ini adalah deskripsi dari masing-masing fase Bulan : 

Fase 1 – New Moon (Bulan baru): Sisi bulan yang menghadap bumi tidak menerima cahaya 

dari matahari, maka, bulan tidak terlihat. 

Fase 2 – Waxing Crescent (Sabit Muda) : Selama fase ini, kurang dari setengah bulan yang 

menyala dan sebagai fase berlangsung, bagian yang menyala secara bertahap akan 

lebih besar.  

Fase 3 – Third Quarter (Kuartal III): Bulan mencapai tahap ini ketika setengah dari itu 

terlihat.  

Fase 4 – Waxing Gibbous: Awal fase ini ditandai saat bulan adalah setengah ukuran. Sebagai 

fase berlangsung, bagian yang daftar akan lebih besar. 

Fase 5 – Full Moon (Bulam purnama): Sisi bulan yang menghadap bumi cahaya dari matahari 

benar-benar, maka seluruh bulan terlihat. Hal ini terjadi ketika bulan berada di sisi 

berlawanan dari Bumi. 

Fase 6 – Waning Gibbous : Selama fase ini, bagian dari bulan yang terlihat dari Bumi secara 

bertahap menjadi lebih kecil. 

Fase 7 – First Quarter (Kuartal I): Bulan mencapai tahap ini ketika setengah dari itu terlihat.  

Fase 8 – Waning Crescent (Sabit tua): Hanya sebagian kecil dari bulan terlihat dalam 

fase yang secara bertahap menjadi lebih kecil. 

 

 

 

http://ddayipdokumen.blogspot.com/2013/01/macam-macam-fase-bulan.html
http://1.bp.blogspot.com/-5W1KUFbC-OA/UQqPrMghkfI/AAAAAAAAAHI/WzwD_gAEyq4/s1600/macam+macam+fase+bulan.gif
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BAB II 

Langkah Langkah Pelaksanaan 

 

A. Rancangan Alat/Bahan 

Untuk menghasilkan media pembelajaran tatasurya dan fase-fase bulan menggunakan 

Pil KB ini menggunakan alat dan bahan yaitu: kaleng bekas,bola pimpong, bola dari bahan 

plastisin, lampu,saklar,  kabel dan batrei yang disusun secara seri. 

 

B. Proses Pembuatan Alat/Bahan 

Berikut ini kami uraikan proses pembuatan alat / bahan media pembelajaran tatasurya 

menggunakan Pil KB. 

1. Menyiapkan kaleng bekas berbentuk tabung dan melubangi bagian tepinya dengan 

paku pada jarak yang sama sebanyak 8 buah lubang. 

2. Merangkai lampu, saklar, bateri dan kabel dengan rangkaian seri. 

3. Meletakkan rangkaian tersebut ke dalam kaleng bekas. 

4. Membuat peraga tatasurya diatas kertas menggunakan bola pingpong dan bola-bola 

dari bahan plastisin 

5. Meletakkan bola pingpong dan bola-bola dari bahan plastisin kedalam kaleng sebagai 

media matahari dan planet-planet yang mengelilinginya 

6. Peraga siap digunakan untuk belajar dengan cara melihat dari lubang yang telah 

dibuat. 

 

C. Prosedur  Pembelajaran 

Berikut tahapan-tahapan pembelajaran tatasurya dengan menggunakan media Pil KB. 

a. Kegiatan Pendahuluan ( 10 menit ) 
1. Memotifasi siswa dengan meminta para siswa untuk melihat tayangan 

gambar/film dari komputer, dan mengamati keadaan yang terjadi. Selanjutnya 

guru menanyakan beberapa pertanyaan tentang kejadian yang berkaitan dengan 

kegiatan tersebut. ( Fase 1 MPK ) 

2. Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini, 

yaitu mempelajari susunan benda-benda langit anggota tata surya.( Fase 1 

MPK ) 

 

 

 b.  Kegiatan inti ( 50 menit ) 

1. Guru menyajikan informasi dengan cara menjelaskan konsep penting dalan 

susunan tatasurya. ( Fase 2 MPK ) 

2. Guru menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan kegiatan yang akan 

dilakukan siswa. ( Fase 2 MPK ) 

3. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan memberikan prosedur 

kerja, tiap kelompok ada 5-6 siswa masing-masing bertugas untuk membuat 

susunan planet anggota tata surya serta susunan fase-fase bulan. (Fase 3 MPK ) 

4. Guru memberi tugas siswa untuk menjelaskan dengan menuliskan hasil tugas 

yang sudah jadi pada lembar kerja. (Fase 4 MPK) 

5. Guru meminta masing-masing kelompok menerangkan kepada anggota 

kelompok  yang lain  sesuai dengan hasil kerja kelompoknya. (Fase 5 MPK) 

6. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan, guru bersama siswa membaca 

kesimpulan bersama-sama. (Fase 5 MPK) 

 c. Kegiatan penutup ( 10  menit ) 
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1. Guru memberikan penghargaan terhadap hasil kerja siswa dengan  diiringi 

tepuk tangan bersama-sama. (Fase 6 MPK) 

2. Melibatkan siswa dengan merangkum butir-butir penting pembelajaran hari itu 

yang terkait dengan tatasurya. 

 

D. Hasil yang Diperoleh 

Berikut ini hasil yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran tatasurya 

menggunakan media Pil KB. 

1. Pembelajaran materi tatasurya memanfaatkan media Pil KB menjadikan siswa antusias 

dan bersemangat belajar karena ada keunikan dan hasil kreativitas anak-anak terlihat 

langsung dalam pembelajaran. 

2. Pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan karena siswa dilibatkan dalam 

pembelajaran untuk memantapkan konsepnya. 

3. Siswa yang memiliki kelemahan dalam berfikir secara abstrak, menjadi terbantu 

dengan media ini karena sifatnya yang tampak nyata. 

4. Bahan media yang bisa dibongkar ulang, menjadikan siswa dapat mengulang-ulang 

pemahamannya untuk mematangkan konsep yang belum dipahaminya 

 

E. Evaluasi Kebermanfaatan Alat/Bahan 

Manfaat pembuatan media pembelajaran ini adalah : 

a) Bagi Siswa 

1. Siswa mendapatkan pengalaman belajar bahwa barang bekaspun dapat digunakan 

sebagai media belajar yang menyenangkan. 

2. Siswa dapat terlibat secara langsung dan terampil dalam membuat media dari barang 

bekas. 

3. Siswa dapat lebih mudah menerima materi tentang tata surya dan proses terjadinya 

fase-fase bulan karena proses pembelajarannya yang menyenangkan dan lebih mudah 

difahami. 

b) Bagi Guru 

1. Sebagai sarana melatih siswa untuk memiliki ketrampilan dan mengembangkan 

kreativitasnya. 

2. Media ini dapat digunakan sebagai sarana pemanfaatan barang-barang bekas yang 

kebanyakan hanya untuk dibuang. 

c) Bagi Sekolah 

1. Sebagai masukan untuk dipertimbangkan bahwa penggunaan media dari barang bekas 

dapat digunakan untuk media pembelajaran yang menarik dan dapat digunakan di 

semua jenjang kelas yang sesuai dengan materi pembelajaran. 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.    Subyek Penelitian 

1. Tempat Pelaksanaan Penelitian 
Nama Sekolah  : SD Al Hikmah Surabaya 

                                      Jl Gayung kebonsari tengah 10 Surabaya 

2. Waktu Pelaksanaan penelitian 
a. Pelaksanaan Pembelajaran siklus pertama dilaksanakan pada  hari Senin 

Tanggal 26 Januari 2015 

b. Pelaksanaan Pembelajaran siklus kedua dilaksanakan pada hari Rabu  Tanggal 

18 Februari 2015 
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     3. Mata Pelajaran              : Ilmu Pengetahuan Alam 

     4. Kelas                               :  VI 

     5.  Karakteristik Siswa 
         a. Jumlah siswa seluruhnya   : 30 Siswa          

     

B.     Diskripsi per Siklus 

1. Siklus Pertama 

a. Perencanaan Kegiatan 
 Pada siklus pertama, guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif dengan membagi siswa secara berkelompok sesuai dengan 

langkah-langkah pembelajaran. Sehingga seluruh proses pembelajaran tentang Tata Surya ini 

melibatkan keikutsertaan seluruh siswa (student centre) dengan harapan   pemahaman materi 

lebih bisa diserap oleh seluruh siswa, tingkat ketuntasan belajar menjadi meningkat sehingga 

didapat hasil belajar yang memuaskan. 

b. Pelaksanaan Siklus Pertama 
Dalam pelaksanaan pembelajaran, setiap siswa dalam setiap kelompok menunjukkan 

aktivitas yang baik, meskipun ada beberapa anak yang masih dominan dalam suatu kelompok.  

Adapun hasil analisa kerja kelompok tersebut didapatkan data sebagai berikut: 

 

LEMBAR PENILAIAN  AKTIVITAS SISWA 

 KOGNITIF  (PRODUK DAN PROSES) 

No Aspek penilaian  Nilai score 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Siswa  dapat menjelaskan dan melakukan percobaan dengan 

merancang peralatan  dengan baik 

 

Siswa mampu menjelaskan dan melakukan percobaan 

dengan merancang peralatan namun belum cukup baik 

 

Siswa tidak aktif dalam menjelaskan dan melakukan 

percobaan dengan merancang  peralatan  

A 

 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 PSIKOMOTOR 

No Aspek penilaian  Nilai score 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Siswa  dapat merangkai peralatan dengan benar sesuai 

dengan ketentuan yang digunakan dalam pembelajaran 

 

Siswa  dapat merangkai peralatan  dengan benar sesuai 

dengan ketentuan yang digunakan dalam pembelajaran 

namun belum cukup baik 

 

Siswa tidak dapat merangkai peralatan dengan benar sesuai 

dengan ketentuan yang digunakan dalam pembelajaran 

 

A 

 

 

B 

 

 

 

C 

  

 AFEKTIF (KETRAMPILAN SOSIAL DAN PERILAKU BERKARAKTER ) 

No Aspek penilaian  Nilai score 

1 Siswa berani berpresentasi, bertanya, bekerjasama, A 
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2 

 

 

 

3 

berpendapat dan menjadi pendengar yang baik  dengan aktif  

 

Siswa mampu berpresentasi, bertanya, bekerjasama, 

berpendapat dan menjadi pendengar yang baik  belum 

cukup aktif 

 

Siswa tidak aktif dalam berpresentasi, bertanya, 

bekerjasama, berpendapat dan menjadi pendengar yang baik   

 

 

B 

 

 

 

C 

 

Keterangan Nilai 

A = 90 – 100   (5-6)   B = 80 - 89   (3-4)          C<79(1-2) 

 

LEMBAR PENILAIAN  PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

                                 (TIAP KELOMPOK) 

 

Aktivitas Siswa Frekwensi / Ya / Tidak 

 

1. Membaca / mencari informasi / menjelaskan materi 

2. Mampu berdiskusi dengan baik 

3. Mampu menjadi pendengar yang baik 

4. Melakukan pengamatan, percobaan, atau bekerjasama 

5. Berani bertanya  

6. Berani merespon pertanyaan / berpendapat 

7. Jujur dalam mengerjakan / menyelesaikan tugas 

8. Jujur dalam mempertangungjawabkan hasil      penugasan 

 

 

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

................................... 

 

Pengamat 

 

 

 

 

(..................................) 
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HASIL PENILAIAN  PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

(TIAP KELOMPOK) 

Kelompok : 1  

 Aktivitas Siswa Frekwensi / Ya/Tidak 

 

1. Membaca / mencari informasi / menjelaskan materi 

2. Mampu berdiskusi dengan baik 

3. Mampu menjadi pendengar yang baik 

4. Melakukan pengamatan, percobaan, atau bekerjasama 

5. Berani bertanya  

6. Berani merespon pertanyaan / berpendapat 

7. Jujur dalam mengerjakan / menyelesaikan tugas 

8. Jujur dalam mempertangungjawabkan hasil penugasan 

 

 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

3 /Ya 

3/Ya 

Ya 

Ya 

 

Kelompok : 2  

Aktivitas Siswa Frekwensi / Ya/Tidak 

 

1. Membaca / mencari informasi / menjelaskan materi 

2. Mampu berdiskusi dengan baik 

3. Mampu menjadi pendengar yang baik 

4. Melakukan pengamatan, percobaan, atau bekerjasama 

5. Berani bertanya  

6. Berani merespon pertanyaan / berpendapat 

7. Jujur dalam mengerjakan / menyelesaikan tugas 

8. Jujur dalam mempertangungjawabkan hasil penugasan 

 

 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

4/Ya 

5/Ya 

Ya 

Ya 

 

Kelompok : 3  

Aktivitas Siswa Frekwensi / Ya/Tidak 

 

1. Membaca / mencari informasi / menjelaskan materi 

2. Mampu berdiskusi dengan baik 

3. Mampu menjadi pendengar yang baik 

4. Melakukan pengamatan, percobaan, atau bekerjasama 

5. Berani bertanya  

6. Berani merespon pertanyaan / berpendapat 

7. Jujur dalam mengerjakan / menyelesaikan tugas 

8. Jujur dalam mempertangungjawabkan hasil penugasan 

 

 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

5/Ya 

5/Ya 

Ya 

Ya 

 

Kelompok : 4  

Aktivitas Siswa Frekwensi / Ya/Tidak 

 

1. Membaca / mencari informasi / menjelaskan materi 

2. Mampu berdiskusi dengan baik 

3. Mampu menjadi pendengar yang baik 

4. Melakukan pengamatan, percobaan, atau bekerjasama 

5. Berani bertanya  

6. Berani merespon pertanyaan / berpendapat 

 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

3/Ya 

3/Ya 
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7. Jujur dalam mengerjakan / menyelesaikan tugas 

8. Jujur dalam mempertangungjawabkan hasil penugasan 

 

Ya 

Ya 

 

Kelompok : 5  

Aktivitas Siswa Frekwensi / Ya/Tidak 

 

1. Membaca / mencari informasi / menjelaskan materi 

2. Mampu berdiskusi dengan baik 

3. Mampu menjadi pendengar yang baik 

4. Melakukan pengamatan, percobaan, atau bekerjasama 

5. Berani bertanya  

6. Berani merespon pertanyaan / berpendapat 

7. Jujur dalam mengerjakan / menyelesaikan tugas 

8. Jujur dalam mempertangungjawabkan hasil penugasan 

 

 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

4/Ya 

3/Ya 

Ya 

Ya 

Pada akhir pembelajaran, siswa kemudian diberikan lembar penilaian berupa tes tulis (UH 

1). Berikut ini adalah hasil evaluasi pembelajaran yang diperoleh: 

 

HASIL PENILAIAN TES TULIS  

No 

 
Nama Nilai 

1 ABHISTA ALWAN PUTRA PRABOWO 91 

2 ARSYA ZAHRAN RAMADHAN 98.5 

3 DANNO DENIS DHAIFULLOH 89.5 

4 DESTAR NAJA MAHESWARA 97 

5 DIMAS ARSA RAMADHAN 85 

6 HAIKAL ABRAR RAHEN 100 

7 HARITS AFIQ NUGROHO 83.3 

8 HERDIYAS HAYYAL FALAHI 98.5 

9 HAFIZH AHMAD MUZHOFAR 77.5 

10 KEVIN AUDRYC HERDITYA 94 

11 M. NURSYAIFUL AKBAR 99.5 

12 M. ALFIN BARKHOYA 95.5 

13 M. AZKHA AS-SYARIF 88 

14 M. BAGUS AIRLANGGA 97 

15 M. FAIZ MARHADITYA 91 

16 M. FARID YUDISTIRA HARIMURTI 82 

17 M. HAVEL DHIYA ULHAQ 91 

18 M. IZZUDDIN KARIMI 97 

19 M. NAIL HADI 92.5 

20 M. NAUFAL ARSY KATON 88 

21 NAZIRA AIDINHATIF 91 

22 OKKY JULIAN ATMAJAYA 94 

23 NAUFAL ACHMAD CHANIF 64 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 15 
 

 

Refleksi Siklus Pertama 
Berdasarkan hasil pengamatan mengenai rancangan proses perbaikan pembelajaran, 

ditemukan beberapa  kelemahan pada rencana perbaikan pembelajaran pada siklus pertama, 

yaitu : 

a. Pada saat dilaksanakan pembelajaran alokasi waktu dalam pembelajaran hanya sedikit 

sehingga waktu hanya habis untuk rancangan pembuatan media saja. 

b. Ada beberapa siswa yang belum mendapat kesempatan untuk melakukan percobaan 

karena keterbatasan alat yang tersedia. 

C. Pelaksanaan Siklus Kedua 

a.     Perencanaan Kegiatan Siklus Kedua. 
Kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus 

pertama menjadi faktor pendorong bagi penulis untuk melaksanakan perbaikan pembelajaran 

pada siklus yang kedua. 

 

b.    Pelaksanaan Siklus Kedua 
Dalam pelaksanaan pembelajaran, penulis sepenuhnya melibatkan siswa secara aktif 

melakukan  percobaan dengan merancang alat. 

Adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh penulis dalam 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran siklus kedua adalah sebagai berikut : 

a. Guru menjelaskan tentang Tata Surya 

b. Guru megadakan Tanya jawab tentang Tata Surya 

c. Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk melakukan percobaan. 

d. Guru membimbing masing-masing kelompok dalam melaksanakan percobaan. 

e. Guru memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk melakukan percobaan. 

f. Guru memberikan penguatan-penguatan atas hasil percobaan siswa. 

g. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. 

h. Secara kelompok siswa melaporkan hasil percobaan. 

i. Setiap siswa membuat kesimpulan hasil proses belajarnya 

 

c.      Data siklus kedua 
Dalam melaksanakan penelitian hasil belajar siswa, penulis menggunakan tes tulis 

kedua sebagai alat evaluasi untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran. 

Berikut ini adalah hasil evaluasi pembelajaran yang diperoleh pada siklus ke- 2: 

 

 

 

24 NAUFAL FIRJATULLOH FANO 94 

25 OLFAT BAZAM AZZIZI 88 

26 RADITYA HARITSYAH AHMAD 88 

27 RAYHAN AJIE NUGRAHA 83.5 

28 DHIYA ULHAQ 68.5 

29 SABUT KHARISONA 94 

30 ZADA ALFARRAS RASENDRIYA 88 

Rata-rata 89.63 

Tertinggi 100 

Terendah 68.5 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 16 
 

 

HASIL PENILAIAN TES TULIS  

 

 

 

 

 

No 

 
Nama Nilai 

1 ABHISTA ALWAN PUTRA PRABOWO 100 

2 ARSYA ZAHRAN RAMADHAN 100 

3 DANNO DENIS DHAIFULLOH 95 

4 DESTAR NAJA MAHESWARA 100 

5 DIMAS ARSA RAMADHAN 96 

6 HAIKAL ABRAR RAHEN 100 

7 HARITS AFIQ NUGROHO 94 

8 HERDIYAS HAYYAL FALAHI 100 

9 HAFIZH AHMAD MUZHOFAR 90 

10 KEVIN AUDRYC HERDITYA 100 

11 M. NURSYAIFUL AKBAR 100 

12 M. ALFIN BARKHOYA 100 

13 M. AZKHA AS-SYARIF 90 

14 M. BAGUS AIRLANGGA 100 

15 M. FAIZ MARHADITYA 92 

16 M. FARID YUDISTIRA HARIMURTI 87 

17 M. HAVEL DHIYA ULHAQ 96 

18 M. IZZUDDIN KARIMI 97 

19 M. NAIL HADI 94 

20 M. NAUFAL ARSY KATON 88 

21 NAZIRA AIDINHATIF 95 

22 OKKY JULIAN ATMAJAYA 94 

23 NAUFAL ACHMAD CHANIF 82 

24 NAUFAL FIRJATULLOH FANO 94 

25 OLFAT BAZAM AZZIZI 90 

26 RADITYA HARITSYAH AHMAD 90 

27 RAYHAN AJIE NUGRAHA 88 

28 DHIYA ULHAQ 82 

29 SABUT KHARISONA 100 

30 ZADA ALFARRAS RASENDRIYA 92 

Rata-rata 94.2 

Tertinggi 100 

Terendah 82 
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d.      Refleksi Siklus Kedua 
Berdasarkan pengamatan mengenai rancangan proses perbaikan pembelajaran siklus 

kedua ini, tidak ada kelemahan pada rencana perbaikan pembelajaran siklus kedua. 

Penyempurnaan  yang muncul pada perbaikan pembelajaran siklus kedua ini adalah : 

1. Seluruh siswa terlibat aktif dalam kegiatan percobaan dan pengamatan karena suluruh 

siswa mendapat kesempatan untuk melakukan percobaan dan pengamatan. 

2. Masing-masing kelompok tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan percobaan 

dan pengamatan. 

3. Setiap pertanyaan dapat dijawab dengan benar oleh siswa. 

4. Tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran mencapai lebih dari 90 % 

dengan rata-rata 94.2. 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang 

konsep tatasurya dengan menggunakan metoda pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran 

IPA di kelas VI SD Al Hikmah Surabaya dengan menggunakan media PIL KB , berdasarkan 

hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Langkah-langkah persiapan yang telah direncanakan untuk pelaksanaan penelitian 

berjalan sesuai dengan rencana, dari mulai pembuatan Rencana Penelitian (Renpel) 

sampai pembuatan instrumen yaitu RPP untuk aktivitas guru dalam mengajar dan lembar 

observasi untuk kegiatan siswa dalam belajar, telah berhasil mendapatkan data 

pemahaman siswa yang meningkat. 

2. Pelaksanaan pembelajaran tentang konsep tatasurya dengan menggunakan metoda 

pembelajaran kooperatif, berjalan sesuai dengan skenario yang ada pada rencana 

pelajaran, dan telah berhasil menciptakan situasi belajar yang kondusif yakni siswa 

terlibat secara langsung pada proses pembelajaran, juga dapat meningkatkan motivasi 

siswa untuk belajar IPA dengan mudah dan menyenangkan. 

3. Tingkat pemahaman siswa tentang materi tatasurya setelah pembelajaran menggunakan 

peraga alat PIL KB ini dapat meningkat dengan baik, ini dapat dilihat dari hasil evaluasi 

yaitu pada siklus 1 memperoleh nilai rata-rata 89.63 dan pada siklus ke- 2 memperoleh 

nilai rata-rata 94.2. 

B.  Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam upaya perbaikan Proses Belajar Mengajar 

(PBM), serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

tentang tatasurya, ada beberapa hal yang perlu disampaikan antara lain: 

1. Guru hendaknya mengembangkan kemampuan untuk menyerap informasi tentang media 

pembelajaran yang sederhana tetapi dapat membantu siswa dalam memahami materi 

dengan mudah, seperti pemanfaatan barang-barang bekas. 

2. Penggunaan metoda pembelajaran kooperatif dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

tentang tatasurya yang telah dilaksanakan selama kegiatan penelitian sangat baik, hal ini 

terbukti dari hasil evaluasi dari siklus ke 1 dan siklus ke 2 terjadi peningkatan yang cukup 

tinggi, disamping situasi belajar sangat kondusif, karena pembelajaran dengan 

menggunakan metoda ini dapat melibatkan seluruh siswa dari awal sampai akhir 

pembelajaran. 

3. Media peraga yang diperlukan perlu dipersiapkan dengan baik, karena alat peraga 

mampu meningkatkan pemahaman siswa dan kelancaran proses dalam belajar. 
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ABSTRAK 

Membuang sampah pada sembarang tempat merupakan hal yang biasa 

dilakukan oleh anak-anak, bahkan masih sering kita jumpai orang dewasapun banyak 

yang mengabaikan masalah ini. Selama ini para guru telah berupaya mengajak siswa 

untuk membuang sampah pada tempatnya, bahkan menanamkan sikap membuang sampah 

pada tempatnya telah disisipkan  di beberapa mata pelajaran.  Namun kenyataannya 

masih saja dijumpai siswa membuang sampah di sembarang tempat.  

Karya tulis ini menguraikan tentang model pembelajaran sikap tanggung jawab 

siswa membuang sampah pada tempatnya, dengan memanfaatkan media papan sampah 

siswa, sebagai upaya mengaplikasikan pembelajaran PKn tentang “melaksanakan aturan 

di lingkungan sekolah” yang dikaitkan dengan  kegiatan tematik “Hidup Bersih dan 

Sehat” di SD kelas 1.  

Media papan sampah dibuat dari gabus berukuran 60x85cm, dilapisi kertas 

manila yang bertuliskan nama-nama panggilan semua siswa dalam satu kelas. Setiap 

tulisan nama panggilan disediakan puspin yang diikat dalam gantungan media papan 

sampah siswa. Pada sisi kiri papan sampah siswa disediakan format sampah kutemukan 

dan pada sisi kanan disediakan format sampah  kubuang.  

Intisari dari model pembelajaran ini adalah menitik beratkan pada konsep 

saling mengingatkan antar teman di kelasnya untuk bertanggung jawab membuang 

sampah pada tempatnya. Tujuannya memberikan kesadaran kepada siswa  bahwa mereka 

turut andil dalam tanggung jawab  menjaga kebersihan di kelas. Adapun tahapan 

pembelajarannya adalah 1) penanaman konsep tentang tanggung jawab menjaga 

kebersihan lingkungan di sekolah, 2) aplikasi atau praktek kegiatan didalam kelas selama 

kegiatan tematik.  

Adapun contoh bentuk praktek kegiatannyanya sebagai berikut:  

”Apabila seorang siswa (fulan 1) menemukan sampah diwilayah tempat duduk fulan 2 

atau diluar tempat duduk fulan 2 dan tidak dibuang atau dibiarkan, maka fulan 1 dapat 

mengambil sampah tersebut kemudian menempelkan sampah pada media papan sampah 

yang bernama fulan 2, kemudian fulan 1 memberi tanda garis pada format Sampah 

kutemukan di sisi kiri media papan sampah siswa. 

Sedangkan fulan 2 wajib mengambil sampah miliknya yang tertempel di media papan 

sampah untuk dibuang di tempat sampah, kemudian fulan 2 memberi tanda garis pada 

format sampah kubuang, pada sisi kanan media papan sampah siswa”.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media papan sampah siswa  efektif dalam 

melatih tanggung jawab siswa membuang sampah pada tempatnya, serta dapat 

memberikan dampak positif perubahan perilaku tanggung jawab membuang sampah pada 

tempatnya.  

Kata kunci : Media Papan Sampah Siswa  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Sutirjo(2005), “Perubahan Kurikulum 1994 menjadi Kurikulum 2004 

dengan pendekatan kompetensi dilakukan dalam rangka mengubah arah pandangan dan 

pola pikir dari ‘anak tahu apa’ kearah ‘anak mampu apa’. Harapan tersebut perlu 

diwujudkan melalui pengembangan strategi belajar yang relevan, salah satunya dengan 

pembelajaran tematik yang sedang dikembangkan”.  

Adapun yang dimaksud Pembelajaran tematik ini, adalah “satu usaha untuk 

mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan, nilai, atau sikap pembelajaran, serta 

pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Dalam satu tema melibatkan beberapa 

mata pelajaran dengan tujuan untuk memberikan pengalaman yang menyeluruh dan  

bermakna kepada siswa”. (Sutirjo, 2005). 

Pelaksanaan tematik di SD Al Hikmah Surabaya dimulai dari kelas 1, kelas 2, dam 

kelas 3. Setiap jenjang kelas memiliki tema yang berbeda dengan jenjang kelas lain. 

Khusus jenjang kelas 1, memiliki tema “Diriku”, “Rumahku”, dan “Aktifitasku” 

(diberikan pada semester 1), sedangkan “Riwayatku”, “Permainan”, dan “Hidup Bersih 

dan Sehat” (diberikan pada semester 2).  

Khusus pelajaran PKn,  pada tematik “Hidup bersih dan sehat”, membahas tentang 

Aturan Di Lingkungan Masyarakat, Adapun materi pokoknya adalah melaksanakan 

aturan-aturan di lingkungan sekolah dan di rumah. Salah satu contohnya, aturan 

membuang sampah pada tempatnya.  

Aturan membuang sampah pada tempatnya pada kegiatan tematik, telah dibahas 

melalui pelajaran-pelajaran maupun disosialisasikan dalam kegiatan-kegiatan tematik, 

misalnya melalui pelajaran IPA (lingkungan sehat dan tidak sehat), pelajaran IPS (ciri-ciri 

rumah sehat), Al Islam (adab hidup bersih), dll. Sedangkan melalui kegiatan-kegiatan 

tematik antara lain:  mengkampanyekan budaya sekolah membuang sampah pada 

tempatnya melalui kegiatan breafing hari senin pagi dari kepala sekolah, dan  penjelasan 

pentingnya menjaga lingkungan bersih bagi kesehatan manusia dari dokter (UKS) 

sekolah, namun kenyataanya sering dijumpai siswa membuang sampah tidak pada 

tempatnya di kelas maupun luar kelas.  

Menanamkan sikap hidup bersih dan sehat adalah hal yang menurut penulis 

sangat penting ditanamkan kepada siswa sejak dini (SD kelas 1).  Membuang sampah 

pada sembarang tempat merupakan hal yang biasa dilakukan oleh anak-anak, bahkan 

masih sering kita jumpai orang dewasapun banyak yang mengabaikan masalah ini. Kalau 

kita mau mencoba mengamati lingkungan di sekitar kita, pasti akan dijumpai sampah 

yang sengaja atau tidak sengaja telah dibuang oleh pemiliknya disembarang tempat dan 

mereka menganggapnya sebagai hal yang biasa.    

Secara teoritis atau kognitif, siswa telah mengetahui menjaga kebersihan dengan 

cara membuang sampah pada tempatnya, namun secara afektif atau sikap masih kurang 

dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini senada dengan pendapat Sanjaya 

(2007) “Selama ini proses pembelajaran banyak diarahkan kepada proses menghafalkan 

informasi yang disajikan guru. Ukuran keberhasilan pembelajaran adalah sejauh mana 

siswa dapat menguasai materi pelajaran; apakah materi itu dipahami untuk kebutuhan 

hidup siswa; apakah siswa dapat menangkap hubungan materi yang dihafal itu dengan 

pengembangan potensi yang dimilikinya, bukan tidak menjadi soal, yang penting siswa 

dapat mengungkapkan kembali apa yang dipelajarinya”. 
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Menurut penulis, ada 4 hal siswa mau membuang sampah pada tempatnya yaitu:  

a) Siswa akan membuang sampah pada tempatnya, jika diingatkan oleh guru.  

b) Siswa memungut sampah yang berserakan, karena melanggar tata tertib. 

c) Siswa diajak bersama-sama memungut sampah oleh guru pada saat selesai 

melaksanakan kegiatan, misalnya selesai kegiatan pembukaan/penutupan tematik, 

selesai kegiatan out bond dan atau saat menjelang pulang sekolah.  

d) Siswa atas kesadarannya sendiri, mempraktekkan langsung dalam kehidupan sehari-

hari. 

Sebagai pendidik pasti menginginkan semua siswa menyadari dan mau 

mempraktekkan membuang sampah pada tempatnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 

itulah melalui kegiatan tematik “Hidup Bersih dan Sehat”, penulis merasa tertantang 

membuat strategi pembelajaran sikap tanggung jawab siswa membuang sampah pada 

tempatnya, dengan mensisipkan program penelitian eksperimen pada kegiatan tematik. 

 

 

Menyikapi masalah yang telah diuraikan diatas, penulis telah merancang atau 

mengembangkan strategi pembelajaran sikap tanggung jawab  membuang sampah pada 

tempatnya. Strategi pengembangan yang dimaksud adalah menggunakan media papan 

sampah siswa di kelas. 

Penulis menggunakan media papan sampah siswa di kelas, dengan tujuan dapat 

digunakan sebagai sarana  saling mengingatkan antar teman dalam satu kelas, dengan 

menekankan konsep aturan bahwa “sampah yang belum masuk pada bak sampah adalah 

menjadi tanggung jawab pemiliknya yang harus diletakkan pada tempat yang telah 

disediakan. Adapun cara mengingatkan adalah dengan menempelkan sampah milik 

temannya ke media papan sampah siswa di kelas. Sehingga siswa akan sadar bahwa 

mereka turut andil dalam menjaga kebersihan. 

Strategi pembelajaran melalui media papan sampah siswa ini, menurut hemat 

penulis berdasarkan kajian pustaka dan pengalaman di lapangan belum pernah dilakukan. 

Oleh karena itu melalui tulisan ini, penulis menyodorkan sebagai salah satu alternative  

melatih tanggung jawab siswa membuang sampah pada tempatnya, juga sebagai sarana 

praktek pelajaran PKn. 

 

B. Rumusan Masalah 

Yang dibahas dalam penulisan ini adalah penggunaan media papan sampah 

sebagai satu cara melatih tanggung jawab siswa membuang sampah pada tempatnya sejak 

dini di kelas 1 SD. 

1. Bagaimanakah rasional relevansi penggunaan media papan sampah siswa dalam 

pembelajaran afektif (sikap) tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya di 

kelas? 

2. Bagaimanakah merancang strategi pembelajaran afektif (sikap) dengan menggunakan 

media papan sampah siswa? 

3. Bagaimana tanggapan siswa terhadap penggunaan media papan sampah siswa di 

kelas? 

4. Sejauhmana efektifitas media papan sampah siswa dalam membiasakan sikap 

tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui rasional relevansi penggunaan media papan sampah siswa dalam 

pembelajaran sikap tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. 
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2. Mengetahui rancangan pembelajaran sikap dengan menggunakan media papan 

sampah. 

3. Mengetahui tanggapan siswa terhadap penggunaan media papan sampah siswa di 

kelas. 

4. Mengetahui efektifitas media papan sampah siswa dalam membiasakan sikap 

tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. 

 

D. Manfaat Penelitian  

     Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Membuka wacana baru tentang cara atau metode melatih tanggung jawab siswa 

membuang sampah pada tempatnya. 

2. Mengembangkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya 

3. Memberi masukan pada sekolah, bahwa media papan sampah siswa dapat digunakan 

sebagai satu cara membudayakan aturan membuang sampah pada tempatnya di dalam 

kelas pada khususnya dan lingkungan sekolah pada umumnya. 

4. Sebagai sarana mengaplikasikan teori/pengetahuan yang di dapat di pelajaran PKn 

sehingga siswa memiliki ketrampilan dari “tahu apa” menjadi “mampu apa”. 

 

E. Definisi Konsep 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam karya tulis ini, diberikan   

       beberapa definisi konsep, sebagai berikut: 

1. Menurut Kamus Besar Indonesia, “tanggung jawab” adalah keadaan wajib 

menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, 

diperkarakan, dsb) 

2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “ papan” memiliki arti kayu (besi, batu, 

gabus dan sebagainya) yang lebar dan tipis. Sedangkan “sampah” adalah barang atau 

benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi.                                                                                               

Merujuk arti papan dan sampah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka penulis 

mendiskripsikan pengertian papan sampah adalah suatu benda terbuat dari gabus yang 

digunakan untuk menempel benda atau barang yang dibuang karena tidak terpakai. 

Jadi media papan sampah siswa yang terbuat dari gabus sebagai media sederhana 

untuk menempelkan sampah milik siswa yang telah kedapatan dibuang secara sengaja 

atau tidak sengaja oleh pemiliknya, sebagai sarana melatih tanggung jawab membuang 

sampah pada tempatnya. 

3. Menurut AECT (Association of Education and Communication Technology) (Arsyad 

1997), Media Pembelajaran adalah “segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi. Media yang sering diganti dengan istilah 

mediator, media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungan yang 

efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar siswa dan isi pelajaran”.   

Berdasarkan pendapat diatas, dapat penulis simpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah segala bentuk dan saluran yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi  sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

belajar pada diri siswa.  

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Media Pembelajaran 

Menurut Dale’s Cone Of Experience (dalam Arsyad, 2007) bahwa hasil belajar 

seseorang diperoleh mulai dari pengalaman langsung (konkrit), kenyataan yang ada di 

lingkungan kehidupan seseorang kemudian melalui benda tiruan, sampai kepada lambang 
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Abstrak 

 

Kongkret 

 

verbal (abstrak), semakin ke atas di puncak kerucut semakin abstrak media penyampai 

pesan itu. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1:  Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

 

Selanjutnya Arsyad (2007) mengatakan bahwa pengalaman langsung akan 

memberikan kesan paling utuh dan paling bermakna mengenai informasi dan gagasan 

yang terkandung dalam pengalaman itu, ini juga dikenal dengan learning by doing. 

Senada dengan pendapat Arsyad, menurut Peaget (Suardiman,1986) anak pada usia SD (7 

– 11 tahun), berada pada tahap congcrete operation, yaitu pada usia ini anak dapat berfikir 

logis terhadap obyek yang nyata.  

 Merujuk pada pendapat diatas, bila dikaitkan dengan pelajaran PKn, maka peran 

media pembelajaran sangat penting dalam membantu siswa memahami konsep materi 

pelajaran PKn secara lebih mudah, khususnya dalam mengaplikasikan materi 

melaksanakan aturan membuang sampah pada tempatnya di lingkungan sekolah. Oleh 

sebab itu, media papan sampah siswa ini, dirancang secara khusus untuk memberikan 

pengalaman belajar secara langsung dan bermakna kepada siswa, disamping itu juga dapat 

melatih tanggung jawab siswa dalam membuang sampah pada tempatnya.  

 

      b  Strategi Pembelajaran Afektif  

Merujuk pada Undang-Undang no. 20 Tahun 2003 pasal 3 dijelaskan bahwa 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab”. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau 

civic education, menurut Djiwandono (dalam Widiastono, (2004) adalah “pendidikan atau 
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pengajaran untuk mengembangkan kesadaran akan dirinya sebagai warga Negara, dengan 

hak-hak dan berbagai tanggung jawab dalam diri peserta didik”. 

Bila dilihat dari tujuan pendidikan dan dikaitkan dengan pelajaran PKn maka 

terlihat keterkaitan yang erat antara rumusan tujuan Pendidikan Nasional dengan pelajaran 

PKn, yaitu sarat dengan pembentukan sikap. Dengan demikian, tidak lengkap apabila 

dalam strategi pembelajaran PKn tidak membahas strategi pembelajaran yang 

berhubungan dengan pembentukan sikap.  

Menurut Sanjaya (2007) “Selama ini proses pembelajaran banyak diarahkan 

kepada proses menghafalkan informasi yang disajikan guru. Ukuran keberhasilan 

pembelajaran adalah sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran; apakah materi 

itu dipahami untuk kebutuhan hidup siswa; apakah siswa dapat menangkap hubungan 

materi yang dihafal itu dengan pengembangan potensi yang dimilikinya, bukan tidak 

menjadi soal, yang penting siswa dapat mengungkapkan kembali apa yang dipelajarinya. 

Oleh sebab itu, tidak heran kalau proses pembelajaran selama ini digunakan tidak 

memerhatikan hakikat mata pelajaran yang disajikan”.   

Untuk itulah penulis membuat penelitian tentang melatih tanggung jawab 

membuang sampah pada tempatnya melalui media papan sampah siswa di kelas. 

Penelitian ini, dirancang secara khusus oleh penulis dalam melengkapi atau 

menindaklanjuti  pembelajaran yang bersifat koqnitif pada mata pelajaran PKn, khususnya 

materi tentang melaksanakan aturan di sekolah. Sehingga siswa dapat mengetahui, 

memahami dan mau melaksanakan atas kesadarannya sendiri membuang sampah pada 

tempatnya sebagai upaya sikap tanggung jawab setiap individu/siswa dalam menjaga 

kebersihan di dalam kelas maupun luar kelas.  

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Karya tulis ini menggunakan pendekatan action research, disesuaikan dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian, diharapkan pendekatan ini, menjangkau secara 

komprehensif tujuan penelitian. 

 

A. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian ini terdiri dari. Pertama, menentukan alternative solusi 

permasalahan diatas, alternative solusi tersebut adalah membuat aturan bahwa jika 

sampah belum masuk ke tempat yang disediakan maka sampah tersebut menjadi 

tanggung jawab pemiliknya untuk ditempatkan pada tempatnya yaitu di bak sampah. 

Kedua, merancang media sebagai sarana  untuk mengontrol aturan yang telah ditetapkan 

pada tahap pertama. Ketiga, memotivasi siswa untuk aktif melaksanakan aturan yang 

telah ditentukan, dengan cara mengumumkan siswa-siswa yang banyak menemukan 

sampah (dapat dilihat di format sampah kutemukan) dan siswa yang telah sengaja atau 

tidak sengaja membuang sampah sembarang tempat (dapat dilihat di format sampah 

kubuang). Tahap ke empat, Evaluasi kegiatan.  

 

B. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang dijadikan subyek penelitian adalah 

1.   Kelas 1A yang berjumlah 28 siswa (kelas eksperimen). Adapun karakteristik kelas 

1A adalah aktif, rata-rata kurang mandiri. Sedangkan komposisi siswa  

     laki-laki berjumlah 20 dan perempuan berjumlah 8 siswa. 
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2.   Kelas 1C yang berjumlah 32 siswa (kelas non eksperimen). Adapun karakteristik 

kelasnya adalah cukup aktif, mudah diatur (cukup tertib/kondusif), dan cukup 

mandiri. Sedangkan komposisi siswa laki-laki 17 siswa dan perempuan 15 siswa. 

 

  

 

 C. Batasan Wilayah Sampah Yang Ditemukan  

Pada penelitian ini, penulis memberi batasan wilayah sampah yang dapat diambil 

(ditemukan) oleh siswa yaitu di dalam kelas dan bukan di luar kelas, selain itu juga 

penulis tidak memberi batasan tentang ukuran dan jenis sampah kepada siswa, walaupun 

sampah tersebut kecil ukurannya asalkan dapat ditempel di media papan sampah, maka 

sampah tersebut masuk hitungan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Angket siswa (khusus variable yang dikenai eksperimen) 

b. Pengamatan secara langsung tentang jumlah sampah yang ditemukan siswa setiap 

hari:  

1) Untuk kelas eksperimen, dapat dilihat dari format sampah kutemukan dan 

format sampah kubuang, yang kemudian  dijumlahkan keseluruhan oleh guru. 

2) Untuk kelas non eksperimen, skor jumlah sampah didapat dari pencarian 

sampah secara bersama-sama oleh siswa di dalam kelas, pada saat jam akhir 

pulang sekolah yang kemudian dijumlahkan seluruhnya oleh guru.  

 

E. Validasi Instrumen Penelitian 

Menurut Bungin (2001), “Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun 

instrument penelitian yang valid, harus diperhatikan isi dan kegunaan alat ukur yang 

dipakai”. Merujuk pada pendapat Bungin, yang kemudian disesuaikan dengan salah satu 

tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggapan siswa tentang media papan 

sampah siswa di kelas, maka penulis menggunakan metode angket sebagai instrument 

penelitian.  

Metode Angket  sangat tepat digunakan sebagai satu cara mengetahui 

tanggapan siswa berupa pendapat atau pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Adapun 

yang ingin diketahui dari tanggapan siswa ini adalah (1) apakah siswa telah mengetahui 

dasar teori yang dijadikan pijakan perbuatan tanggung jawab membuang sampah dan (2) 

apakah siswa mengetahui konsep aturan serta kegunaan media papan sampah bagi 

siswa. 

Untuk maksud tersebut, penulis telah mendiskusikan kepada teman sejawat 

tentang angket yang telah penulis buat. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan : 

a. Distribusi frekuensi  

Perhitungan  hasil angket siswa dilakukan dengan menghitung frekuensi data, 

kemudian frekuensi tersebut diprosentasekan.  

Adapun rumusnya sebagai berikut: 

 

                f 

N  =                    X 100% 

        N 
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b. Tendensi sentral rata – rata.   

Perhitungan data jumlah  sampah yang telah ditemukan dalam sehari dilakukan 

dengan menghitung skor total sampah kemudian dirata-rata. Adapun rumus sebagai 

berikut:  

                    Σ Fx 

   M   = 

          N 

(dalam Bungin, 2001)  

 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN MASALAH 

 

A. Relevansi Pemanfaatan Media Papan Sampah Siswa Dalam Melatih Tanggung 

Jawab Membuang Sampah Pada Tempatnya 

 

Media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam proses kegiatan belajar siswa di 

SD. Mengingat anak pada usia SD (7 – 11 tahun), menurut peaget (Suardiman,1986) pada 

tahap congcrete operation, yaitu pada usia ini anak dapat berfikir logis terhadap obyek 

yang nyata. Sebagai contoh guru memberikan materi pelajaran tentang kebersihan, maka 

guru harus mencontohkan dan memperagakan secara kongkrit tentang cara menjaga 

kebersihan, sehingga siswa dapat menangkap materi pelajaran dengan baik. 

Memiliki sikap tanggung jawab menjaga kebersihan khususnya membuang 

sampah pada tempatnya harus  dilatihkan kepada anak sejak dini, mengingat banyak siswa 

mengabaikan atau lupa mempraktekkannya dalam kehidupan sehari - hari. Maka untuk 

mengatasi hal ini diperlukan suatu media yang relevan untuk mengajarkan tanggung 

jawab membuang sampah pada tempatnya. 

Papan sampah siswa yang berbentuk persegi panjang terbuat dari gabus 

berukuran 60 x 85 cm dan dilapisi kertas manila. Kertas manila tersebut telah bertuliskan 

nama-nama panggilan semua siswa dalam satu kelas, yang pada setiap nama-nama 

panggilan siswa disediakan pushpin yang telah diikat dengan benang boll (benang besar), 

dengan tujuan memudahkan siswa  menempelkan sampah milik temannya dalam satu 

kelas.  

Dengan adanya papan sampah siswa, maka siswa dapat saling mengingatkan ke 

temannya yang kedapatan secara sengaja atau tidak sengaja membuang sampah tidak pada 

tempatnya melalui sarana media papan sampah siswa.   

 

B. Merancang Strategi Pembelajaran Afektif 

Merancang strategi pembelajaran afektif melalui media papan sampah siswa 

dengan skenario sebagai berikut : 

1) Penanaman Konsep 
 Dalam menanamakan konsep sikap tanggung jawab membuang sampah 

pada tempatnya, peneliti menggunakan  cara sebagai berikut:  

a. Memberikan penjelasan tentang hadist nabi “ kebersihan sebagian dari iman”, 

dan menjelaskan bahwa dimanapun kita berada pasti terikat dengan aturan-

aturan, misalnya salah satu aturan di sekolah adalah membuang sampah pada 

tempatnya. 

b. Memberikan pemahaman bahwa sampah bukan saja tanggung jawab kelompok 

tetapi juga tanggung jawab individu atau setiap siswa.  
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c. Memberi penjelasan kepada siswa tentang sikap saling peduli dalam menjaga 

kebersihan lingkungan kelas.  

d. Memberikan aturan “ Jika sampah belum masuk pada tempat yang disediakan 

(bak sampah) maka sampah tersebut masih tanggung jawab pemiliknya”  

e. Menjelaskan bahwa media papan sampah siswa adalah sarana untuk saling 

mengingatkan sesama siswa agar membuang sampah pada tempatnya.  

 

2) Menyediakan Media Papan Sampah. 

a) Bahan - Bahan 

 Gabus ukuran 60 x 85 cm 

 Karton manila 

 Isolasi doubel 

 Bola 

 Pushpin 

 

 b) Alat 

 Catter 

 Penggaris 

 Spidol warna 

 

 c)  Cara Membuat Papan Sampah Siswa 

Karton manila ditulisi nama - nama panggilan siswa dalam satu kelas 

secara rapi dan berurutan berdasarkan nomer urut absen. Setiap nama panggilan 

yang ditulis kertas manila harus diberi jarak kurang lebih sepuluh(10) centimeter. 

Kemudian karton manila ditempelkan pada gabus dengan mengunakan isolasi 

double tape. Setelah karton manila ditempel di gabus, kemudian setiap nama 

panggilan siswa diberi gantungan pushpin yang telah diikat dan ditempel di 

masing-masing nama panggilan siswa. Media papan sampah siswa yang sudah jadi 

tersebut, kemudian ditempel di tembok dalam kelas, dekat bak sampah. Sebelah 

kanan, media papan sampah siswa disediakan format sampah kubuang dan sebelah 

kiri, disediakan format sampah kutemukan. 

d) Menggunakan Media Papan Sampah Siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Media Papan Sampah Siswa 

 

 Petunjuk Pengunaan Media Papan Sampah Siswa: 

 Media papan sampah siswa telah tertuliskan nama-nama semua siswa kelas 1 A. 

B A C 

 
  *           *           *           *          * 

 Abe    Adel      Bima     Edo     Kiki 

 

  *            *          *            *         * 

Kezia   Pasya     Dela    Reyhan  Kio 
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 Apabila seorang siswa (fulan 1) menemukan sampah diwilayah tempat duduk 

fulan 2 atau diluar tempat duduk fulan 2 dan tidak dibuang atau dibiarkan, maka 

fulan 1 dapat mengambil sampah tersebut kemudian menempelkan sampah pada 

papan sampah kolom B yang bernama fulan 2, kemudian fulan 1 memberi tanda 

garis pada format Sampah kutemukan dikolom A. 

 Sedangkan fulan 2 wajib mengambil sampah miliknya yang tertempel di papan 
sampah untuk dibuang di tempat sampah, kemudian fulan 2 memberi tanda garis 

pada format sampah kubuang, pada kolom C.  

 

4). Evaluasi Kegiatan 

1. Evaluasi Proses.  

Dilakukan setiap saat apabila terdapat salah seorang siswa yang kurang aktif 

mencari sampah, dengan cara mengontrol pengisian format sampah kutemukan 

dan format sampah dibuang, dan mengingatkan siswa yang sampahnya masih 

tertempel di media papan sampah siswa untuk segera dibuang pada tempatnya. 

2. Evaluasi  Hasil  

Dilakukan dengan cara menggunakan: 

1. Angket siswa. Angket  diberikan pada akhir program kegiatan tematik “hidup 

bersih dan sehat” (menjelang tes sumatif semester 2),  yang telah disediakan 

oleh penulis.  

2. Menganalisis hasil isian tanda garis (I) pada format sampah kutemukan dan 

format sampah kubuang. 

 

C. Tanggapan Siswa Terhadap Media Papan Sampah Siswa 

Salah satu cara mengevaluasi keberhasilan media papan sampah siswa, adalah 

dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui angket siswa. Adapun tujuannya 

adalah untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap media papan sampah siswa. 

Adapun hasil pengolahan angket media papan sampah siswa didapatkan 

tanggapan siswa sebagai berikut: 

1) Sebagian besar siswa mengetahui dasar/landasan sebagai pijakan pentingnya menjaga 

kebersihan. Hal ini terlihat dari  26 siswa ( 92,9%) menjawab kebersihan sebagian dari 

iman dan 2 siswa (7,1%) menjawab kebersihan sebagian dari hidup bersih. 

2) Sebagian besar siswa mengetahui tanggung jawab menjaga kebersihan. Hal ini terlihat 

dari  25 siswa ( 89,3%) menjawab tanggung jawab diri sendiri dan semua warga 

sekolah,  2 siswa (7,1%) menjawab tanggung jawab guru dan petugas kebersihan dan 

1 siswa (3,6%) menjawab tanggung jawab walikelas dan petugas kebersihan. 

3) Sebagian besar siswa merasa malu jika sampahnya di ketemukan dan ditempel di 

media papan sampah siswa. Hal ini terlihat dari  23 siswa (82,1%) menjawab malu 

sekali, 3 siswa (10,7%) menjawab biasa saja, dan 2 siswa (7,1%) menjawab tidak 

malu. 

4) Semua siswa kelas 1A  mengetahui bahwa media papan sampah siswa merupakan satu 

cara mengingatkan siswa untuk bertanggung jawab membuang sampah pada 

tempatnya. Terlihat dari  28 siswa (100%) menjawab bertanggung jawab membuang 

sampah pada tempatnya. 

5) Sebagian besar siswa mengetahui tujuan adanya papan sampah siswa. Hal ini terlihat 

dari  27 siswa (96,4%) menjawab sebagai sarana melatih tanggung jawab menjaga 

kebersihan kelas dan 1 siswa (3,6%) menjawab melatih menempelkan sampah. 

Dari beberapa tanggapan siswa diatas, dapat dirangkum sebagai berikut:  

a. Siswa mengetahui landasan teori atau dasar sebagai pijakan pentingnya menjaga 

kebersihan yaitu kebersihan sebagian dari iman, Salah satu contohnya adalah 
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membuang sampah pada tempatnya, yang merupakan tanggung jawab individu/siswa 

dan semua warga sekolah.  

b. Media papan sampah siswa merupakan satu cara mengingatkan siswa untuk 

bertanggung jawab membuang sampah pada tempatnya, dan siswa merasa malu jika 

sampahnya diketemukan dan ditempel di media papan sampah siswa, serta siswa 

mengetahui tujuan adanya media papan sampah siswa sebagai sarana melatih 

tanggung jawab menjaga kebersihan kelas. 

   

D. Efektifitas Media Papan Sampah Siswa 

a) Membandingkan dengan kelas yang berbeda 

Salah satu indikator keunggulan suatu media papan sampah ini adalah dapat 

membantu guru secara efektif dalam mendidik membiasakan siswa berprilaku 

tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Oleh karena itu dalam menguji 

keefektifan strategi media papan sampah  ini, maka diadakan pengamatan terhadap 

dua kelompok kelas yang berbeda. Adapun yang menjadi obyek pengamatannya 

adalah jumlah sampah yang ditemukan siswa di dalam kelas yang berbeda, yaitu: kelas 

eksperimen (1A) dan kelas non eksperimen (1C), dan diadakan selama 9 hari (hari 

efektif masuk sekolah), seperti pada grafik dibawah ini:                 
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Gambar 4:  Data Hasil Sampah Kutemukan Di    

                      Kelas Eksperimen & NonEksperimen  

Gambar 3.  Histogram Frekuensi Sampah    

                  Ditemukan di Kelas 1A dan Kelas 1C  
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Hasil analisis data diatas, memperlihatkan bahwa jumlah sampah yang 

didapat di kelas 1A = 715 dengan prosentase 29% lebih kecil, daripada jumlah sampah 

yang diperoleh kelas 1C = 1753 dengan prosentase 71%. Oleh karena itu, dapat 

dinyatakan bahwa penggunaan “media papan sampah siswa” efektif dalam melatih 

tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya.   

Perbedaan selisih jumlah sampah yang diperoleh masing-masing kelas 

berdasarkan pengamatan penulis disebabkan karena : 

1. Siswa merasa malu jika sampahnya ditemukan dan ditempel oleh siswa lain, 

sehingga ia akan berusaha membuang pada tempatnya, hal ini kadang-kadang 

dijumpai siswa berebut atau bertengkar jika sampahnya akan ditempelkan di papan 

sampah siswa. Sedangkan siswa non eksperimen tidak merasa beban atau malu, 

jika ia menemukan sampahnya sendiri, bahkan ada yang sengaja menyimpannya 

dengan tujuan ingin dianggap menemukan sampah yang banyak. 

2. Di kelas eksperimen (1A), siswa dalam menemukan sampah secara sendiri-sendiri 

(berdasarkan pada format sampah kutemukan), sedangkan di kelas non eksperimen 

(1C) berdasarkan pada pencarian sampah dalam kelas secara bersama-sama pada 

jam akhir pulang sekolah. Perbedaan cara pengumpulan sampah ini, dimungkinkan 

karena kelas 1C melibatkan semua siswa, sehingga maksimal dalam mencari 

sampahmya sedangkan kelas 1A tergantung pada motivasi masing-masing 

individu. 

Dilihat dari grafik perkembangan sampah yang ditemukan dari hari 1 

sampai hari ke 9, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Metode mengajak mengambil sampah secara bersama-sama tidak membuat 

siswa sadar bahwa membuang sampah pada tempatnya adalah tanggung jawab 

masing-masing siswa. Siswa nampaknya merasa senang bila mengambil sampah 

bersama-sama dengan teman, namun tidak merasa bahwa maksud dari wali kelas 

adalah untuk melatih siswa tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. 

Sedangkan di kelas 1A, berdasarkan hasil angket, bahwa membuang sampah pada 

tempatnya adalah tanggung jawab individu juga tanggung jawab bersama. Siswa 

senang jika mengingatkan sampah milik temannya melalui media papan sampah 

siswa, dan siswa merasa malu jika sampahnya tertempel di media papan sampah 

siswa.   Hal ini dapat dilihat pada grafik dan diagram pada gambar 6 dan gambar 8, 

nampak ada penurunan jumlah sampah yang ditemukan dan dibuang oleh siswa dari 

minggu ke 1 dan minggu ke 2. 

 

b) Data Hasil Pengamatan di Kelas Eksperimen 

Data hasil pengamatan di kelas eksperimen diambil dari tulisan tanda garis 

yang ada di format sampah kutemukan dan format sampah kubuang. Data pengisian 

tanda garis (I) ini, berlangsung selama 2 minggu atau 10 hari efektif siswa masuk 

sekolah (hari efektif belajar per-minggu 5 hari), kemudian dihitung setiap hari, lalu 

hasilnya dijumlahkan per-minggu. Adapun hasilnya dapat dilihat pada diagram di 

bawah ini: 

 

1) Data Hasil Penjumlahan Format Sampah Kutemukan 

 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 13 
 

                    
 

 

Grafik perbandingan jumlah sampah kutemukan per-individu/siswa, 

menunjukkan fluktuasi jumlah sampah yang ditemukan dan ditempel oleh siswa di 

media papan sampah siswa.  Bila dibandingkan antara minggu ke 1 dan minggu ke 

2 maka terlihat 2 kelompok sebagai berikut: 

a) Kelompok pertama adalah kelompok jumlah sampah yang ditemukan oleh 

siswa pada minggu ke 1 lebih besar dari minggu ke 2 yaitu terdapat 16 siswa 

atau sekitar 57,14% 

b) Kelompok kedua adalah kelompok jumlah sampah yang ditemukan siswa pada 

minggu ke 1 lebih sedikit daripada minggu kedua yaitu terdapat 12 siswa atau 

sekitar 42,85% 

Perbedaan tersebut diatas tidak dapat digeneralisasikan bahwa siswa 

memiliki kepedulian atau kurang memiliki kepudulian, namun disebabkan karena 

siswa berkompetisi mendapat lebih banyak sampah yang ditemukan, walaupun 

disadari oleh peneliti ada beberapa siswa yang enggan berkompetisi. 

Setelah dianalisa grafik sampah kutemukan, maka selanjutnya diadakan 

analisa perbandingan keseluruhan jumlah sampah yang sudah ditemukan oleh 

siswa antara minggu ke 1 dengan minggu ke 2, dengan tujuan untuk mengetahui 

efektifitas media papan sampah siswa berpengaruh pada kepedulian siswa dalam 

menjaga kebersihan kelas.  

Adapun analisa perbandingan tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah 

ini: 
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Gambar 5: Grafik Perbandingan Sampah Kutemukan per- Siswa 

Gambar 6: Diagram Perbandingan Jumlah Sampah Kutemukan 
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Dari gambar diagram diatas, menunjukkan perbedaan prosentase antara 

minggu ke 1 (52%) dengan minggu ke 2 (48%) selisih 2% lebih besar minggu ke 

1. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa media papan sampah cukup efektif 

digunakan sebagai satu cara menumbuhkan kepedulian siswa dalam menjaga 

kebersihan kelas. 

 

2) Hasil Penjumlahan Format Sampah  Kubuang 

                 
 

 

Grafik perbandingan jumlah sampah kubuang per-individu/siswa, 

menunjukkan fluktuasi grafik siswa membuang sampah pada tempatnya. Ini 

berarti bahwa sebagian siswa telah sadar membuang sampah pada tempatnya 

merupakan tanggung jawabnya, terlihat dari grafik yang menunjukkan minggu 

ke 1 dan minggu ke 2 mengalami penurunan. Sedangkan sebagian siswa masih 

belum menyadari bahwa membuang sampah pada tempatnya merupakan 

tanggung jawabnya, hal ini terlihat dari grafik yang menunjukkan antara 

minggu ke 1 dan minggu ke 2 mengalami kenaikan sampah kubuang. 

Setelah dianalisa grafik sampah kubuang, maka selanjutnya diadakan 

analisa perbandingan keseluruhan jumlah sampah yang sudah dibuang oleh 

pemiliknya antara minggu ke 1 dengan minggu ke 2, dengan tujuan untuk 

mengetahui efektifitas media papan sampah siswa berpengaruh pada perubahan 

prilaku tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya. Analisa 

perbandingan tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah ini: 
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Gambar 7: Grafik Perbandingan Jumlah Sampah Kubuang per-Siswa 

Gambar 8: Diagram Perbandingan Sampah kubuang 
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Dari gambar diagram diatas, menunjukkan perbedaan prosentase antara 

minggu ke 1 (56%) dengan minggu ke 2 (44%) selisih 6% lebih besar minggu 

ke 1. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa media papan sampah cukup efektif 

digunakan sebagai satu cara melatih tanggung jawab membuang sampah pada 

tempatnya. 

 

c. Perbandingan Antara Format Sampah Kutemukan Dengan Format Sampah 

Kubuang 
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                                              Gambar 9 : Perbandingan Jumlah Sampah 

 

Idealnya total skor sampah antara format sampah kutemukan dengan 

format sampah sudah kubuang terdapat kesimbangan antara jumlah sampah 

ditemukan dengan jumlah sampah dibuang. namun kenyataanya tidak sama. Hal 

ini dikarenakan;  

1). Siswa yang menemukan sampah menempelkan berdasarkan jumlah sampah 

yang ditemukan   sedangkan siswa membuang sampah tidak berdasarkan 

berapa jumlah sampah yang ia buang. Contoh  fulan 1 menemukan sampah 

milik fulan 2 sebanyak 3, maka fulan 1 menuliskan format sampah 

kutemukan 3, namun fulan 2 menuliskan 1 tanda (bukan 3) pada format 

sampah sudah kubuang, hal ini karena fulan 2 memahami bahwa bukan 

berapa jumlah sampah yang ia buang namun ia telah melaksanakan 

tugasnya membuang sampah. Ketidaksepahaman antara pemberi pesan 

dengan penerima pesan, mengakibatkan total skor antara format “sampah 

kutemukan” dengan format “sampah sudah kubuang” menjadi tidak sama 

jumlahnya. 

2). Dimungkinkan siswa sudah membuang sampah namun lupa menuliskan 

tanda garis (1) pada format “sampah kubuang”. Hal ini karena penulis 

pernah melihat dan mengingatkan siswa tersebut, menuliskan tanda garis (I)  

di format sampah dibuang. 

 

 

 

 

 

 

   Sampah 

  

kutemukan 

   Sampah    

   kubuang 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian-uraian kegiatan yang telah penulis kemukakan, maka dapat 

ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 

1. Media papan sampah siswa cukup relevan digunakan sebagai aplikasi pelajaran PKn, 

khususnya materi melaksanakan aturan di sekolah. 

2. Media papan sampah siswa, mudah dibuat, dan murah biaya pembuatannya.   

3. Siswa mengetahui dan memahami tujuan adanya media papan sampah siswa, yaitu 

sebagai sarana mengingatkan teman dan melatih tanggung jawab membuang sampah 

pada tempatnya. 

4. Media papan sampah siswa efektif digunakan dalam melatih tanggung jawab 

membuang sampah pada tempatnya. 

5. Media papan sampah siswa dapat memberikan dampak positif perubahan perilaku 

tanggung jawab membuang sampah pada tempatnya dan sikap peduli terhadap 

kebersihan kelas.  

 

B. Saran 

1. Diharapkan bagi para guru dapat melakukan kegiatan yang serupa demi kemajuan 

dan peningkatan mutu pembelajaran, terutama pelajaran PKn.   

2. Bagi Sekolah, sebagai masukan untuk dipertimbangkan media papan sampah 

siswa ini, sebagai program sekolah untuk diaplikasikan ke semua jenjang kelas. 

3. Bagi para pembaca, dipersilahkan untuk mencoba model media papan sampah 

siswa ini, yang mungkin ada manfaatnya bagi kita maupun bagi anak didik. 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Kamus besar bahasa Indonesia. 2001. DEPDIKBUD, Balai Pustaka, Edisi ketiga. 

 

Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial. Surabaya: Airlangga University Press. 

 

Arsyad, Azhar. 2007.  Media Pembelajaran. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.  

 

Suardiman, Siti Partini. 1986. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: perc. Studing. 

 

Widiastono. Tonny d. 2004. Pendidikan Manusia Indonesia. Jakarta: Buku Kompas. 

 

Sanjaya, Wina. 2007. Strategi Pembelajaran Berorienyasi Standar Proses Pendidikan. 

Jakarta: Prenada Media Group. 

 

Sutirjo, dan Mamik, Sri Istuti. 2005. Tematik – Pembelajaran Efektif dalam Kurikulum 2004. 

Malang: Bayumedia Publishing. 

 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 1 
 

ISSN : 2337-3253 
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Sulastri, ST 

Guru SD Al Hikmah Surabaya 

 

ABSTRAK 

 
Pemilihan metode pembelajaran ini dilatarbelakangi adanya ketidakpuasan siswa 

dalam memahami proses pembiasan cahaya dengan metode yang diberikan 

sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan siswa dan hasil tes 

awal yang kurang memuaskan. Tujuan metode pembelajaran ini adalah untuk membuat 

siswa lebih aktif dalam dengan membuat proses pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan, sehingga nantinya mereka terampil dan bisa berpikir kritis. 

Model pembelajaran yang digunakan adalah bermain peran, dengan bantuan 

alat berupa tongkat dan tali. Beberapa siswa diminta berbaris menyamping dan 

berjalan lurus dengan bantuan tongkat. Tali berfungsi sebagai batas media, dimana 

ketika siswa melewati tali, kecepatan berjalannya harus diubah. Hasilnya arah 

jalannya akan mengalami pembelokan. Hal inilah serupa dengan gelombang cahaya 

saat melewati medium yang berbeda kerapatannya sehingga terjadi pembiasan cahaya. 

Hasil pengamatan yang diperoleh adalah siswa menjadi lebih aktif terlibat 

dalam proses pembelajaran. Setiap siswa ingin ikut bermain peran secara bergantian. 

Siswa juga lebih mudah memahami proses pembiasan, yang ditunjukkan dengan 

peningkatan hasil tes tulis yang diberikan. 

 

Kata Kunci : Melalui pembelajaran bermedia wujudkan siswa aktif 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam setiap pengajaran IPA (sains), diharapkan berbagai metode yang di terapkan 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan sikap ilmiah siswa. Apalagi dengan 

adanya kelas ekstrakurikuler Bina Prestasi Sains di SD Al Hikmah, di mana pesertanya 

memiliki kemampuan yang lebih baik di bidang IPA dibandingkan teman-temannya.  

Salah satu materi yang paling menarik adalah cahaya. Saat mengamati terjadinya 

pembiasan cahaya melalui prisma, siswa bisa melihat bahwa cahaya yang pada mulanya lurus 

akan berbelok. Demikian pula saat mengamati pensil atau sedotan  yang dimasukkan ke 

dalam setengah gelas air, pensil  atau sedotan tadi akan terlihat patah. Kemudian muncul 

pertanyaan dari siswa, mengapa terjadi hal yang demikian. Guru pembina mengajak siswa 

membandingkan kerapatan medium yang dilalui oleh cahaya. Dari proses tersebut, siswa 

dapat menyimpulkan bahwa cahaya akan mengalami pembiasan atau berbelok jika melewati 

dua medium yang berbeda kerapatannya. 

Namun jawaban tersebut masih belum cukup bagi siswa peserta Bina Prestasi Sains. 

Pertanyaan berikutnya yang muncul dari mereka adalah: mengapa cahaya bisa berbelok saat 

melalui medium yang berbeda kerapatannya? Jika cahaya datang dari medium yang kurang 

rapat ke medium yang lebih rapat, mengapa dibelokkan mendekati garis normal dan 

sebaliknya?  



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 2 
 

Pada saat itulah, muncul ide untuk mengajak siswa berpikir kritis dengan 

melibatkannya dengan bermain peran sebagai analogi konsep pembiasan cahaya. Siswa yang 

berbaris lurus berperan sebagai muka gelombang-muka gelombang cahaya. Mereka diminta 

berjajar dan berjalan secara serentak dengan langkah biasa, kemudian mengubah 

kecepatannya saat melewati tali yang dianggap sebagai bidang batas medium.  Hal ini 

digunakan untuk menjelaskan terjadinya perbedaan kecepatan cahaya bila melalui medium 

yang berbeda kerapatannya. Dengan menggunakan analogi tersebut, kita dapat menjelaskan 

kepada siswa, jika cahaya datang dengan sudut tertentu pada dua bidang yang berbeda  

kerapatannya, cahaya akan mengalami perubahan arah atau pembiasan. 

 

B. TUJUAN 

Tujuan penggunaan metode bermain peran dalam proses pembelajaran untuk menjelaskan 

konsep pembiasan cahaya pada dua medium yang berbeda ini adalah untuk: 

 Tujuan jangka pendek: 

-  meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep pembiasan cahaya 

-  menjadikan suasana belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dengan permainan 

yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran 

 Tujuan jangka panjang: 

- meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa  

- mengajak siswa untuk lebih terampil memanfaatkan benda-benda di sekitarnya dalam 

rangka memecahkan suatu permasalahan 

 

C.  BATASAN MASALAH 

 Metode pembelajaran sains yang digunakan dibatasi untuk peserta ekstrakurikuler 

Bina Prestasi Sains kelas 5 SD dengan pertimbangan:  

- kesesuaian materi pelajaran IPA di kelas tersebut. 

- kedalaman materi dan ketersediaan waktu 

- tingkat pemahaman dan kekritisan berfikir siswa 

Namun tidak menutup kemungkinan hal ini bisa diterapkan lebih lanjut di kelas reguler secara 

lebih luas. 

 

 

BAB II 

METODOLOGI 

A. RUMUSAN MASALAH 

Masalah yang akan dibahas dalam proses belajar mengajar dengan metode dapat 

dirumuskan sebagai berikut: “ Bagaimana cahaya yang datang pada medium yang berbeda 

kerapatannya bisa dibiaskan atau dibelokkan?” 

B. DASAR TEORI 

Pembiasan merupakan peristiwa perubahan arah gelombang yang diakibatkan 

oleh perubahan kecepatan saat melewati dua medium yang berbeda. Dalam sejarah, Ibn 

Sahl (Abu Sa`d al-`Ala' ibn Sahl), seorang ahli matematika, fisika dan teknik optik disebut 

sebagai orang pertama yang menyelidiki peristiwa pembiasan pada tahun  984 M, yang 

sekarang dikenal dengan Hukum Snelllius
[1]

. Hukum Snellius menjelaskan adanya 

hubungan antara sudut datang dengan sudut bias sebagai :      

 

 atau   

 

 

Di mana v1 dan v2 adalah kecepatan masing-masing gelombang melalui medium. 
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  n1 dan n2 adalah indeks bias masing-masing medium 

  θ1 adalah sudut yang dibentuk oleh garis datang dengan garis normal  

  θ2 adalah sudut yang dibentuk oleh garis bias dengan garis normal 

Cahaya yang melewati dua bidang batas medium, tidak selalu mengalami pembiasan. 

Pembiasan hanya terjadi jika memenuhi syarat:
[2] 

- gelombang cahaya mengalami perubahan kecepatan saat melintasi bidang batas 

- gelombang cahaya mengenai bidang batas pada sudut tertentu. Pembiasan tidak terjadi 

saat gelombang cahaya datang tegak lurus terhadap bidang batas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengaruh sudut datang terhadap terjadinya pembiasan
[2] 

 

Terjadinya pembiasan atau perubahan arah rambat gelombang cahaya ini dapat 

dijelaskan dengan menggambarkan muka gelombang (wavefront) yang melintasi bidang 

batas medium. Saat gelombang cahaya datang dengan kemiringan tertentu, kemudian 

menyentuh bidang batas, muka gelombang yang lebih dulu 

sampai pada bidang batas mengalami perubahan kecepatan, 

menjadi lebih cepat atau lebih lambat, tergantung pada kerapatan 

medium yang dilaluinya. 

Sementara muka gelombang pada 

sisi yang lain, yang belum menyentuh bidang batas, 

akan merambat dengan kecepatannya semula. Akibat 

perbedaan cepat rambat gelombang tersebut, maka 

perambatan gelombang berubah arah. 

Besarnya perubahan arah tergantung pada 

indeks bias medium yang dilaluinya. Indeks bias 

didefinisikan sebagai kecepatan cahaya di ruang hampa 

dibagi dengan kecepatan cahaya melalui medium
[3]

:  

di mana n : indeks bias medium 

  

 

 c : kecepatan cahaya di ruang hampa (3 x 10
8
 m/det) 

  v : kecepatan cahaya melalui medium 

 

 Peristiwa sehari-hari yang menunjukkan terjadinya 

proses pembiasan cahaya adalah batang sedotan dalam gelas 

minuman yang tampah patah. 

 

C. ALAT DAN BAHAN 

Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk 

menjelaskan proses pembiasan dengan analogi pasukan 

berbaris ini adalah sebagai berikut: 

 1 buah tongkat kayu (2 meter) 

 Tali rafia ( + 3 m) 

A. tidak terjadi pembiasan gelombang cahaya B. terjadi pembiasan gelombang cahaya 

Gambar 2. pembiasan cahaya 

yang terjadi pada bidang 

batas antara udara dan 

kaca 

Gambar 3. Batang sedotan 

tampak patah 
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D. LANGKAH KEGIATAN 

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam bermain peran sebagai analogi 

pembiasan cahaya ini adalah sebagai berikut: 

 

 Cahaya datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat 

1. Meminta beberapa siswa yang tinggi badannya hampir sama (lebar langkahnya hampir 

sama) untuk berbaris secara berjajar sambil memegang tongkat kayu. Mereka berperan 

sebagai muka gelombang yang berjalan.  

2. Meminta dua orang siswa lain untuk memegang tali rafia, dengan arah miring di depan 

barisan siswa pertama, lurus tepat di atas permukaan tanah. Tali tersebut dianggap 

sebagai bidang batas antara dua medium yang berbeda (gambar 4) 

3. Siswa yang berperan sebagai muka gelombang (memegang tongkat) diminta berjalan 

bersama dengan kecepatan melangkah yang sama lurus ke depan. 

4.  Siapapun yang melewati tali rafia, harus berjalan dengan langkah kecil-kecil (gambar 

5). Anak petama yang melalui tali rafia, akan mengalami perubahan kecepatan lebih 

dulu, berjalan lebih cepat lambat daripada temannya yang lain, yang belum mencapai 

tali rafia.  

5. Karena kecepatan mereka berbeda, sementara mereka tertahan oleh tongkat yang 

mereka pegang, maka barisan yang tadinya berjalan lurus ke depan akan berbelok dari 

arah semula (gambar 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Siswa berbaris lurus saat bermain 

peran proses pembiasan cahaya 
Gambar 6. barisan siswa 

mengalami 

pembelokan  dari 

arah semula 

setelah melewati 

tali rafia 

Gambar 5. Siswa yang melewati tali rafia 

berjalan dengan dengan langkah 

kecil-kecil 
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 Cahaya datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat 

1. Melakukan langkah 1 – 3 sama seperti pada kegiatan sebelumnya 

2. Siapapun yang melewati tali rafia, harus berjalan dengan langkah yang lebar-lebar. 

Anak petama yang melalui tali rafia, akan mengalami perubahan kecepatan lebih 

dulu, berjalan lebih cepat cepat daripada temannya yang lain, yang belum 

mencapai tali rafia.  

3. Karena kecepatan mereka berbeda, sementara mereka tertahan oleh tongkat yang 

mereka pegang, maka barisan yang tadinya berjalan lurus ke depan akan berbelok 

dari arah semula, namun arahnya berlawanan dengan kegiatan pertama 

 

E. CARA MUDAH MENGHAFAL 

Dengan menggunakan prinsip pembiasan di atas, siswa diharapkan mampu 

menjelaskan dan memperkirakan bagaimana cahaya berbelok saat melewati bidang batas dua 

medium. Agar lebih memudahkan siswa, terutama saat mengerjakan tugas atau soal evaluasi 

dengan cepat, dibutuhkan sarana mengingat dengan menggunakan cara sebagai berikut: 

 Dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, cahaya dibiaskan 

mendekati garis normal 

 

 

 Dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, cahaya dibiaskan 

menjauhi garis normal 

 

 

 

 

BAB III 

EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN 

 

 Evaluasi proses pembelajaran dilakukan dengan memberikan pretest dan postest 

berupa beberapa butir soal tes tertulis yang diberikan masing-masing setiap awal dan akhir 

pembelajaran di kelas ekstrakerikuler Bina Prestasi Sains. Pretest dan postest ini bertujuan 
untuk membandingkan pengetahuan awal siswa dengan pemahaman yang telah didapatkan 

dari proses pembelajaran, sehingga dapat diketahui apakah proses pembelajaran tersebut 

sudah cukup efektif atau belum. Adapun hasil evaluasi tersebut dapat dilihat secara lebih 

lengkap dalam lampiran.  

Dari hasil evaluasi tersebut, dapat dilihat bahwa saat pretest untuk soal nomor 1, pada 

umumnya siswa sudah memiliki gambaran awal bahwa pembiasan cahaya merupakan 

peristiwa pembelokan cahaya, namun mereka masih belum bisa menjelaskan penyebab 

terjadinya pembelokan. Jawaban postest siswa memberikan gambaran bahwa mereka mulai 

mampu menghubungkan antara kerapatan medium dengan  terjadinya pembelokan. 

 Untuk soal nomor 2, hampir tidak ada siswa yang bisa menjawab dengan menar saat 

pretest. Namun akhirnya hampir seluruh jawaban siswa saat postest benar.  

Demikian pula untuk soal nomor 3, hanya sebagian siswa yang bisa menjawab dengan 

benar. Sedangkan saat postest, sebagian dari mereka bahkan bisa menguhubungkan kerapatan 

medium dengan kecepatan cahaya melalui medium tersebut, atau menggambarkan proses 

pembelokan cahaya dengan benar.  

Ada 3 siswa tidak bisa menjawab soal pretest nomor 4 yang menanyakan aplikasi 

prinsip pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil postest untuk soal nomor 4, 

semua siswa menjawab dengan benar. 

Renggang jadi rapat  karena  mendekat 

 

Rapat jadi renggang karena menjauh 
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Di sisi lain, tampak antusiame siswa untuk lebih aktif terlibat selama bermain peran. 

Mereka bisa bermain sambil belajar dalam proses pembelajaran, sekaligus belajar 

memanfaatkan benda di sekitarnya, dalam hal ini tongkat pramuka milik teman mereka, untuk 

memecahkan suatu masalah. Bahkan untuk memudahkan mereka mengingat, diberikan 

“jembatan” menghafal arah pembiasan cahaya. Dari evaluasi tersebut, bisa dikatakan proses 

pembelajaran tersebut cukup efektif dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi pembelajaran yang diberikan dan membuat suasana pembelajaran menjadi lebih 

menyenangkan 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah ini adalah kita bisa menganalogikan 

proses terjadinya pembiasan cahaya dengan mengajak siswa berperan sebagai gelombang 

cahaya. Mereka diminta berjajar memegang tongkat kayu dan berjalan lurus ke depan 

bersamaan, sebagaimana sifat cahaya yang merambat dengan lintasan lurus.  

Jika ada seseorang menginjak tali rafia yang telah dipasang miring, mereka diharuskan 

mengubah kecepatan mereka. Akibat perbedaan kecepatan siswa yang satu dengan yang lain, 

sementara mereka harus tetap memegang tongkat secara lurus, maka mereka mengalami 

perubahan arah. Hal semacam itu pula yang terjadi pada gelombang cahaya saat melewati 

medium yang berbeda yang menyebabkan perbedaan kecepatannya saat merambat, dan 

mengakibatkan terjadinya perubahan arah rambat atau pembiasan 

. 

B. SARAN 

Beberapa hal yang mungkin perlu disarankan bagi penggunaan  metode ini adalah: 

- Perlunya siswa lain yang memegang rafia berwarna lain, tegak lurus terhadap tali rafia 

pertama, sebagai analogi garis normal 

- Adanya kemungkinan penggunaan metode bermain peran ini di kelas 5 (reguler) dengan 

sistem kelompok tutor sebaya 

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Refractive_indices 

 

http://www.physicsclassroom.com/class/rfn 

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/geoopt/refr.html#c2 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Refractive_indices
http://www.physicsclassroom.com/class/rfn
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/geoopt/refr.html#c2
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Abstrak 

 Ketika hasil belajar  seorang anak  pada bidang studi Matematika rendah, sebagian 

orang tua merasa sedih. Paling tidak ada perasaan tidak puas karena nilai matematikanya 

tidak begitu bagus, meskipun nilai pelajaran Bahasa Indonesia atau pelajaran lain bagus. 

Sebagian besar orang menganggap pelajaran yang paling penting adalah matematika, 

sedangkan pelajaran yang lain tidak begitu penting. Data tersebut sebenarnya banyak kita 

jumpai di kehidupan sehari-hari. Sebagian orang tua  kurang memahami kecerdasan yang 

dimiliki anaknya.   

 Data di lapangan menunjukkan, orang tua akan merasa bangga kalau anaknya 

mendapat nilai 9 untuk pelajaran matematika dibandingkan pelajaran  Bahasa Indonesia  

atau yang lain. Sehingga banyak kita jumpai banyak orang tua yang memberikan kursus atau 

les tambahan pada putra putrinya  yang ada kaitannya dengan pelajaran matematika 

dibanding les teater,  les basket atau yang lain. Kadang mereka mengganggap jika seorang 

anak memperoleh  juara baca puisi atau juara bulu tangkis dianggap belum berprestasi 

dibanding jika ia memperoleh juara lomba olimpiade matematika. Karena kecerdasan  

dominan yang dimiliki anak tersebut bukan kecerdasan logic matematik. Setiap anak memiliki 

kecerdasan yang berbeda. Untuk itu sebagai guru perlu mempersiapkan pembelajaran yang 

bisa mencakup banyak kecerdasan , mengingat kecerdasan menonjol yang dimiliki setiap 

anak berbeda-beda. 

 Menurut Howard Gardner dan para koleganya di Universitas Hardvard telah 

menunjukkan, ketika orang melibatkan beberapa kecerdasan, kemampuannya meningkatkan 

pesat. Disini penulis mencoba melibatkan banyak kecerdasan pada saat pembelajaran. Dari 

hasil analisa data kualitatif dan pengamatan selama pembelajaran diperoleh bahwa dengan 

melalui bentuk kontekstual pembuatan sebuah baju sederhana ternyata dapat 

mengoptimalkan multi kecerdasan yang ada pada diri siswa. Multi kecerdasan yang 

dikembangkan pada saat pembelajaran adalah kecerdasan : Spasial, Linguistik, 

Interpersonal, Musik, Naturalis, Badan (Kinestetik), Intrapersonal, Logis matematika dan 

dikenal dengan SLIM N BIL.  

 

Kata kunci :  SLIM N BIL 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Ketika hasil belajar  seorang anak  pada bidang studi Matematika rendah, sebagian 

orang tua merasa sedih. Paling tidak ada perasaan tidak puas karena nilai matematikanya tidak 

begitu memuaskan, meskipun nilai pelajaran Bahasa Indonesia atau pelajaran lain bagus. Data 

tersebut sebenarnya banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Sebagian orang tua  kurang 

memahami kecerdasan yang dimiliki anaknya. Misalnya seorang anak yang  lebih mahir 

membuat puisi atau sebuah karangan dibanding pemahaman soal  matematikanya, maka 
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kecerdasan yang lebih menonjol pada anak tersebut adalah kecerdasan linguistik dibanding 

kecerdasan logic-matematik. 

 Data di lapangan menunjukkan, orang tua akan merasa bangga kalau anaknya 

mendapat nilai 9 untuk pelajaran matematika dibandingkan pelajaran  Bahasa Indonesia  atau 

yang lain. Sehingga banyak kita jumpai banyak orang tua yang memberikan kursus atau les 

tambahan pada putra putrinya  yang ada kaitannya dengan pelajaran matematika dibanding les 

teater,  les basket atau yang lain meskipun nilai matematikanya sudah bagus. Kadang mereka 

mengganggap jika seorang anak memperoleh  juara baca puisi atau juara bulu tangkis 

dianggap belum berprestasi dibanding jika ia memperoleh juara lomba olimpiade matematika. 

Karena kecerdasan  dominan yang dimiliki anak tersebut bukan kecerdasan logic matematik. 

Setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda. Untuk itu sebagai guru perlu mempersiapkan 

pembelajaran yang bisa mencakup banyak kecerdasan , mengingat kecerdasan menonjol yang 

dimiliki setiap anak berbeda-beda. 

 Untuk itu sebagai guru perlu mempersiapkan pembelajaran yang bisa mencakup 

banyak kecerdasan, mengingat kecerdasan menonjol yang dimiliki setiap anak berbeda-beda. 

 Oleh karena itu penulis memiliki gagasan untuk mengaplikasikan pembelajaran 

simetri lipat guna mengoptimalkan multi kecerdasan melalui pembuatan sebuah baju 

sederhana.  Gagasan ini disajikan dalam tulisan berikut dengan judul “optimalisasi multi 

kecerdasan pada pembelajaran simetri lipat melalui pembuatan sebuah baju” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasar uraian di atas maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

“ Apakah melalui pembuatan sebuah baju pada pembelajarann simetri lipat   dapat 

mengoptimalkan multi kecerdasan ? ” 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

 Kegiatan belajar mengajar pelajaran matematika yang diterapkan di Sekolah Dasar  

AL Hikmah melibatkan 1 pengajar dalam satu kelas yang terdiri dari 30 siswa. Materi 

pembelajaran yang diangkat adalah materi kelas 4 semester II tentang simetri lipat.  

 

1.3 Tujuan  

 Tujuan dari pembuatan karya tulis ini yaitu penulis ingin menjabarkan pengembangan 

(optimalisasi) multi kecerdasan dalam pembelajaran simetri lipat  melalui pembuatan sebuah 

baju sederhana pada siswa kelas 4 SD AL Hikmah Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswa 

a. Meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa terhadap pelajaran matematika. 

b. Mengoptimalkan multi kecerdasan pada pembelajaran simetri lipat. 

 

2. Bagi guru 

a. Menumbuhkan wawasan berfikir ilmiah,  meningkatkan kreatifitas dan 

profesionalisme guru dalam  melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik. 

b. Sebagai media bagi guru untuk senantiasa melakukan upaya, inovasi dan evaluasi  

dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

 

3. Bagi sekolah 

Meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan prestasi belajar siswa dan kinerja guru. 
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1.5 Definisi Operasional 

1. Optimalisasi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995 : 628 ) berasal dari 

kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses 

meninggikan atau meningkatkan. Dalam penelitian ini optimalisasi yang dimaksud 

adalah penjabaran data kualitatif pada peningkatan multi kecerdasan dalam proses 

pembelajaran simetri lipat melalui pembuatan baju sederhana. 

 

2. Pembuatan baju yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam proses pembelajaran 

simetri lipat, sebagai tahap penanaman konsep guru menggunakan pembelajaran 

kontekstual. Yaitu  siswa langsung  

 

mengaplikasikan materi simetri lipat dalam proses pembuatan pola baju sederhana  dari 

kain sisa yang sudah tidak terpakai ( kain dilipat jadi dua, pola dibuat separuh saja ).  

 

3. Untuk mengingatkan semua kecerdasan secara mudah, Quantum Teaching memberi 

nama SLIM - n – BIL yang kemudian dipadukan menjadi multi kecerdasan (8 

kecerdasan) yaitu : kecerdasan spasial-visual, kecerdasan linguistik-verbal, kecerdasan 

interpersonal, kecerdasan musikal-ritmik, kecerdasan naturalis, kecerdasan badan-

kinestetik, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan logis matematika  

4.  

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1. Media Pembelajaran 

   Menurut Bruner (1966 : 10-11) (dalam Arsyad (1997:7)) ada tiga tingkatan utama 

modus belajar, yaitu pengalaman langsung, pengalaman pictorial/gambar, dan pengalaman 

abstrak. Pengalaman langsung adalah mengerjakan, misalnya arti kata simpul dipahami 

dengan langsung membuat simpul. Pada tingkatan kedua yang diberi label iconic (artinya 

gambar atau image), kata simpul dipelajari dari gambar, lukisan, foto, atau film. Misal 

meskipun siswa belum pernah mengikat tali untuk membuat simpul mereka dapat 

mempelajari dan memahaminya dari gambar, lukisan, foto, atau film. Selanjutnya, pada 

tingkatan symbol, siswa membaca (atau mendengar) kata simpul dan mencoba 

mencocokkannya dengan simpul pada image mental atau mencocokkannya dengan 

pengalamannya membuat simpul. Ketiga tingkat pengalaman ini saling berinteraksi dalam 
upaya memperoleh pengalaman (pengetahuan, keterampilan, atau sikap) yang baru. 

Tingkatan pengalaman pemerolehan hasil belajar seperti itu digambarkan oleh Dale 

(1969)(dalam arsyad (1997:8)) sebagai suatu proses komunikasi. Materi yang ingin 

disampaikan dan diinginkan siswa dapat menguasainya disebut sebagai pesan. Guru sebagai 

sumber pesan menuangkan pesan ke dalam simbol-simbol tertentu (encoding) dan siswa 

sebagai penerima menafsirkan symbol-simbol tersebut sehingga dipahami sebagai pesan 

(decoding).  

Uraian di bawah memberikan petunjuk bahwa agar proses belajar mengajar dapat 

berhasil dengan baik, siswa sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat inderanya. 

Guru berupaya untuk menampilkan rangsangan (stimulus) yang dapat diproses dengan 

berbagai indera. Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah 

informasi semakin besar kemungkinan informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan 
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dalam ingatan. Dengan demikian, siswa diharapkan akan dapat menerima dan menyerap 

dengan mudah dan baik pesan-pesan dalam materi yang disajikan. 

  Levie (1975) (dalam Arsyad (1997:9)) yang membaca kembali hasil-hasil penelitian 

tentang belajar melalui stimulus gambar dan stimulus kata visual dan verbal menyimpulkan 

bahwa stimulus visual membuahkan hasil belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti 

mengingat, mengenali, mengingat kembali, dan menghubung-hubungkan fakta dan konsep. 

Di lain pihak, stimulus verbal memberi hasil belajar yang lebih apabila pembelajaran itu 

melibatkan ingatan yang berturut-turutan (sekuensial). Hal ini merupakan salah satu bukti 

dukungan atas konsep dual coding hypothesis (hipotesis koding ganda) dari Paivo 

(1971)(dalam Arsyad 1997:9)) Konsep itu mengatakan bahwa ada dua sistem ingatan 

manusia, satu untuk mengolah simbol-simbol verbal kemudian menyimpannya dalam bentuk 

proposisi image, dan yang lainnya untuk mengolah image nonverbal yang kemudian disimpan 

dalam bentuk proposisi verbal. 

Belajar dengan menggunakan indera ganda, pandang dan dengar berdasarkan konsep 

diatas akan memberikan keuntungan bagi siswa. Siswa akan belajar lebih banyak daripada 

jika materi pelajaran disajikan hanya dengan stimulus pandang atau hanya dengan stimulus 

dengar. Para ahli memiliki pandangan yang searah mengenai hal itu. Perbandingan 

pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang dan indera dengar sangat menonjol 

perbedaannya. Kurang lebih 90% hasil belajar seseorang diperoleh melalui indera pandang, 

dan hanya sekitar 5% diperoleh melalui indera dengar dan 5% lagi dengan indera lainnya 

(Baugh dalam Achsin, 1986)(dalam Arsyad 1997:10)). Sementara itu, Dale (1969)(dalam 

Arsyad 1997:10)) memperkirakan bahwa pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang 

berkisar 75%, melalui indera dengar sekitar 13%, dan melalui indera lainnya sekitar 12%. 

 

2.2.   Pembelajaran Inovatif 

 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. Model pembelajaran yang sesuai dengan hal di atas yang diterapkan penulis adalah 

Pembelajaran Kontekstual (CTL) 

Pembelajaran Kontekstual merupakan suatu konsep yang membantu guru mengaitkan  

mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara 

pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan nyata.  

Komponen Pembelajaran Kontekstual: 

a. Kontruktivisme  

    Dalam proses pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka melalui 

keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Siswa menjadi pusat kegiatan bukan guru.  

b. Menemukan (Inkuiri) 

    Pengetahuan yang diperoleh siswa bukan hasil dari mengingat atau  

   menghafal tetapi dari proses yang ditemukan siswa dengan bimbingan  

   guru. 

c. Bertanya (Questioning) 

    Kegiatan bertanya merupakan pembelajaran yang berbasis inkuiri untuk menggali 

informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarah pada aspek yang 

belum diketahuinya. 

d.  Masyarakat Belajar (Learning Community) 

     Pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Siswa belajar secara 

berkelompok yang anggotanya heterogen. 
5 
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e.  Pemodelan (Modeling) 

     Dalam pembelajaran ada model yang ditiru. Model bisa berupa alat peraga, contoh 

pekerjaan atau siswa yang menjelaskan sesuatu kepada ketemannya. 

f.  Refleksi (Reflection) 

    Bagaimana pengetahuan yang baru dipelajari itu dikaji ulang sehingga   

    bisa mengendap di benak siswa.   

g. Penilaian Sebenarnya 

    Menekankan pada proses pembelajaran, maka data yang terkumpul diperoleh dari kegiatan 

siswa pada saat proses pembelajaran. 

 ( Suryanti, Model-model Pembelajaran Inovatif, 2008 ) 

 

2.2  Multi Kecerdasan 

 Menurut Colin Rose ( 1999 ) mengatakan bahwa Howard Gardner dan para koleganya 

di Universitas Hardvard telah menunjukkan, ketika orang melibatkan beberapa kecerdasan, 

kemampuannya meningkatkan pesat. 

 Untuk mengingatkan semua kecerdasan secara mudah, Quantum Teaching memberi 

nama SLIM - n – BIL yang kemudian dipadukan menjadi multi kecerdasan, yaitu : 

 

Spasial – Visual ( berpikir dalam citra dan gambar )        

Melibatkan kemampuan untuk memahami hubungan ruang dan citra mental, dan secara akurat 

menjadi dunia visual. 

 Menggambar, mensketsa, mencorat-coret, visualisai, citra, grafik desain, tablel, seni, 

video, film, ilustrasi. 

Linguistik – Verbal ( berfikir dalam kata-kata )  

Mencakup kemahiran dalam berbahasa untuk berbicara, menulis, membaca, menghubungkan, 

dan menafsirkan. 

 Kata-kata, berbicara, menulis, bercerita, mendengarkan, buku, kaset, dialog, diskusi, 

puisi, lirik, mengeja, bahasa asing, surat, e-mail, pidato, makalah, esai.  

Interpersonal ( berpikir lewat berkomunikasi dengan orang lain ) 

Ini mengacu pada “keterampilan manusia” dapat dengan mudah membaca, berkomunikasi , 

dan berinteraksi dengan orang lain. 

 Memimpin, mengorganisasi, berinteraksi, berbagi, menyayangi, berbicara, sosialisi, 

manipulasi, menjadi pendamai, permainan kelompok,  teman-teman, kelompok kerja 

sama. 

Musikal-Ritmik ( berpikir dalam irama dan melodi ) 

Garder berkata, “ada beberapa peran yang dapat diambil oleh individu-individu yang 

cenderung musical, dari komposer avant-garde yang berusaha menciptakan idiom baru 

hingga pendengar yang belum berpengalaman yang mencoba memahami sajak anak-anak” ( 

Garder, 1983, h. 104 ) 

 Menyanyi, bersenandung, mengetuk-ngetuk, irama, melodi, kecepatan,   warna nada,  

alat musik, rima. 

Naturalis ( berpikir dalam acuan alam ) 

Pandangan baru dalam kecerdasan Gardner. Kecerdasan ini menyangkut pertalian seseorang 

dengan alam, yang dapat melihat hubungan dan poladalam dunia alamiah dan 

mengidentifikasi dan berinteraksi dengan proses alam. 

 Jalan-jalan di alam terbuka, berinteraksi dengan binatang, pengategorian, menatap 

bintang, meramal cuaca, simulasi, penemuan. 

Badan-kinestetis ( berpikir melalui sensasi dan gerakan fisik ). 

Merupakan kemampuan untuk mengandalikan dan menggunakan badan fisik dengan mudah 

dan cetakan. 
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 Menari, berlari, melompat, menyentuh, menciptakan, mencoba, menstimulasikan, 

merakit/membongkar, bermain drama,, permainan, indra peraba. 

 

Intrapersonal ( berpikir secara reflektif ). 

Ini mengacu pada kesadaran reflektif mengenai perasaan dan proses pemikiran diri sendiri. 

 Berpikir, meditasi, bermimpi, berdiam diri, mencanangkan tujuan, refleksi, merenung, 

membuat jurnal, menilai diri, waktu menyendiri, proyek yang dirintis sendiri, menulis, 

instropeksi. 

Logis-Matematika ( berpikir dengan penalaran ).  

Melibatkan pecahan masalah secara logis dan ilmiah dan kemampuan  

matematis. 

 Bereksperimen, bertanya, menghitung, logika deduktif dan induktif, 

mengorganisasikan, fakta, teka-teki, scenario. 

( Quantum Teaching, 2001 ) 

 

2.3 Simetri Lipat 

 Menurut ST Negoro – B. Harahap dalam Ensiklopedi Matematika menjelaskan bahwa 

simetri lipat disebut juga simetri balik, simetri garis, simetri sumbu, atau simetri cermin. 

 

        Gambar ( 1 ) adalah bangun yang simetris. Jika                               

Jika bangun di samping dilipat sepanjang 

        xy, akibatnya : 

        @   titik  A  berimpit dengan titik B 

        @   AC berimpit dengan BC 

        @   AD berimpit dengan BD 

 ( 1 )       @   garis xy disebut sumbu simetri 

 

 

 

 

  Jika suatu bangun dilipat menjadi dua sehingga lipatan yang satu  

menutup lipatan yang kedua dengan tepat, dikatakan bangun itu memiliki simetri lipat. Garis 

bekas lipatan disebut sumbu simetri. Benda-benda yang memiliki simetri lipat dinamakan 

benda yang simetris.   

 Contoh benda-benda di sekitar kita yang simetris, misalnya : baju, kupu-kupu, buku,  sapu 

tangan, jam dinding dan sebagainya. 

 Dari urairan di atas penulis akan menerapkan konsep simetri lipat melalui 

pembelajaran konteksual yaitu dengan membuat sebuah baju sederhana. Melalui kegiatan ini 

diharapkan dapat mengembangkan multi kecerdasan pada seorang anak. Misalnya pada saat 

siswa berpikir bagian mana yang perlu dijahit dan yang tidak dijahit, diharapkan kecerdasan 

logic matematik akan muncul, pada saat siswa menggunting, menjahit diharapkan kecerdasan 

kinestetis akan muncul, dan sebagainya. 

 

 

BAB III 

LAPORAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN 

 

3.1 Standart Kompetensi Matematika Kelas 4 : Geometri dan  Pengukuran 

  Standart kompetensi  : 8. Memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan 

antar bangun datar 

A 

B 

C 

x 

y 

D 
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Kompetensi Dasar Indikator Materi Pokok 

8.3Mengidentifikasi 

benda-benda dan bangun 

datar simetris 

Siswa dapat : 

1.Menyebutkan contoh benda-

benda yang simetris  

2. Membedakan bangun yang 

simetris dan bukan simetris  

3. Menyebutkan banyaknya 

simetri lipat sebuah bangun 

datar  

4. Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan simetri lipat 

 

Sifat dan unsur 

bangun ruang dan 

simetri 

 

  

3.2 Penyajian Program Pembelajaran 

Penyajian program pembelajaran ini kami bagi menjadi rencana mengajar harian yang 

dilakukan guru dan yang akan dilakukan siswa. Rencana mengajar harian yang dipakai sebagai  

standart pembelajaran di SD Al Hikmah  dengan menggunakan 4 tahapan yaitu :  

1.Apersepsi 

2.Penanaman konsep 

3. Pemahaman konsep 

4. Keterampilan 

 Pada makalah ini, persiapan mengajar harian yang digunakan adalah sebagai berikut :  

Apersepsi : 

 Guru menunjukkan bingkisan yang berisi baju wanita atasan dan bawahan. 

 Secara bergantian setiap anak mengamati (memegang)  bagian depan/belakang dan 
bagian kanan/kiri. 

 Guru bertanya, “ Seandainya kalian seorang penjahit, bagaimana cara memotong 

kain untuk membuat baju tersebut ?. Kita akan mencobanya”. 

 

Penanaman Konsep 

 Setelah siswa mengamati baju tersebut, guru mengajukan beberapa  pertanyaan :  
- Apakah bagian depan dan belakang ukurannya sama ? (tidak ) 

- Apakah bagian kanan dan kiri ukurannya sama ?    ( sama) 

 Guru bertanya, “Bagaimana caranya agar baju yang kita buat     mempunyai 
ukuran yang sama antara kanan dan kiri?” 

 Guru mengarahkan agar jawaban siswa mengarah / menjawab dengan membuat 

model separuh saja, dan kain yang akan dipakai dilipat, sehingga setelah digunting 

didapatkan hasil antara bagian kanan dan kiri sama. 

 Guru menegaskan kembali untuk membuat baju perlu digambar dahulu bentuk 
dasarnya ( dinamakan pola ). 

 Langkah-langkah memotong kain sebuah baju sebagai berikut : 
- memilih kain (kain sisa) 

- membuat pola separuh saja (pola sudah disediakan guru) 

- melipat kain 

- menggunting kain sesuai pola  

- menghubungkan bagian depan dan belakang dengan cara dijahit 
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 Guru menjelaskan bahwa kain yang dilipat menjadi dua tersebut sehingga 

keduanya saling menutupi disebut simetri lipat.  Sedangkan garis bekas lipatan 

dinamakan sumbu simetri. 

 Bersama siswa, guru menyimpulkan bahwa untuk membuat sebuah baju seorang 
penjahit menggunakan konsep simetri lipat. 

 Guru membimbing siswa membuat baju dari kain secara   kelompok ( 1 kelompok 
terdiri dari 2 anak ) sampai selesai. 

 

Sedangkan yang dilakukan siswa pada proses pembelajaran adalah sebagai berikut : 

 Siswa memilih seorang teman sebagai satu kelompok (satu anak membuat baju atasan, 

satunya lagi bawahan) 

 Menggunting pola yang sudah dibagikan guru (pola separuh), dan siswa harus berfikir 
bagaimana caranya supaya ada jarak sebagai tempat jahitan (dengan melebihkan 1cm 

untuk tempat jahitan ) 

 Memilih bahan (kain sisa atau bisa kertas yang seratnya halus sesuai selera) 

 Melipat kain (dilipat sedemikian hingga siswa harus berfikir bagaimana caranya bisa 

menghemat kain).  

 Menggunting kain sesuai pola yang sudah dibuat  

 hasilnya akan terlihat bentuk kanan dan kiri akan sama (bagian depan, belakang, atas 
dan bawah) 

 Melipat kembali dan memasukkan kertas karbon tepat pada sumbu simetri. Lalu 
menebali dengan pensil pola mana yang perlu dijahit  (dihubungkan ) dan mana yang 

tidak, antara bagian depan dengan belakang 

 Melepas kertas karbon, dan hasilnya dibuka 

 Memasukkan benang kedalam jarum jahit 

 Menjahit/menghubungkan bagian depan dengan belakang 

 Membalik hasil jahitan yang sudah jadi, agar kelihatan rapi 

 Setiap anak menjahit 2 pola, karena setiap kelompok terdapat 4 pola yaitu bagian atas 
depan, atas belakang, bawahan depan dan bawahan belakang 

 Memberi hiasan ( bisa diberi kancing, renda, ataupun gambar aksesoris dan lain-lain ) 
( Pada saat siswa bekerja diiringi musik instrumentalia ) 

 Jika sudah selesai hasil baju yang sudah jadi dikumpulkan ke depan 

Selanjutnya : 

 Guru mengambil selembar kertas berbentuk persegi panjang. Siswa diminta untuk 

memikirkan macam simetri lipat pada  kertas tersebut. 

 Siswa yang sudah menemukan, menuju ke depan dan memperagakan temuannya. 
 

 

  

        

 

 

Pemahaman Konsep 

 Guru mengambil kertas berbagai bentuk yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan 
dibagikan pada siswa 

 

 

 

 

 ( 1 )  ( 2 ) 
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 Siswa disuruh menentukan bangun-bangun yang simetris dan menemukan sumbu 

simetrinya dengan memperagakan di depan teman-temannya 

 Guru bertanya kepada siswa secara bergantian contoh benda-benda simetris dalam 
kehidupan sehari-hari 

 

Pembinaan Ketrampilan 

 Secara bergantian guru menunjukkan beberapa gambar bangun datar siswa 
menyebutkan banyaknya simetri lipatnya secara lisan 

 Siswa mengerjakan soal di buku paket halaman 95   

 Sebagai tugas di rumah guru meminta siswa membuat hiasan yang menggunakan 
konsep simetri lipat 

 

 

BAB IV 

LAPORAN HASIL 

 

 Pada penelitian ini laporan hasil berupa penjabaran dalam mengoptimalkan multi 

kecerdasan  pada  mata pelajaran matematika kelas 4 tentang simetri lipat melalui 

pembelajaran kontekstual pembuatan sebuah baju sederhana . 

 

 

Multi Kecerdasan  

 

 

Kegiatan Belajar ( yang dilakukan siswa ) 

 

Spasial-Visual 

 

 Memilih model 

 Menentukan besar-kecil ukuran baju 

 Memberi hiasan sesuai selera siswa 

 

 

Linguistik 

 

 Menjelaskan (secara lisan) bahwa bentuk antara kanan-

kiri sebuah baju itu sama, itulah penggunakan simetri lipat  

 

 Menyebutkan contoh  simetri lipat dalam kehidupan nyata 
diantaarnya kupu-kupu, baju, manusia dan sebagainya. 

Lalu siswa menjelaskan mengapa benda-benda tersebut 

merupakan benda simetris, dan menunjukkan sumbu 

simetrinya dihadapan teman-temannya secara bergantian.  
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Interpersonal 

 

 

 

 

 

 

 Bekerja sama dalam  kelompok (terdiri dari 2   anak)  
-  satu anak  membuat pola, satunya menjahit 

- satu anak membuat atasan, satunya membuat bawahan 

 Mendiskusikan hasil pekerjaan dalam kelompok tersebut 

 

Naturalis 

 

 Pada saat guru menjelaskan benda simetris, 

siswa langsung membayangkan kupu-kupu, 

baju, persegi,  lingkaran, dan sebagainya 

 

 Mengamati, memilih bahan, warna, dan mem 
buat pola baju 

 

Badan-Kinestetis 

 

 Menggambar pola 

 Menebali pola 

 Menggunting 

 Menempel 

 Memasukkan benang ke dalam jarum 

 Menjahit baju 

 

 

Intrapersonal 

 

 Berpikir pada saat mengerjakan tugas 

 Membuat model baju yang sesuai dengan  

     selera tiap siswa 

 Mengevaluasi hasil pekerjaannya 
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Logis-Matematik    

 

 Pada saat siswa melipat kain/kertas  ia harus berpikir, 
bagaimana cara melipat sedemikian hingga agar kain 

yang digunakan cukup , bila perlu masih sisa untuk 

bagian yang lain (berhemat kain) 

 

 Pada saat akan menggunting pola ia harus berpikir, 

bagaimana caranya agar pola tersebut nantinya bisa 

dijahit. Tentunya harus diberi tempat jahitan kira-kira 1 

cm dari batas pola yang sudah dibuat 

 

 Pada saat akan menggunting  ia harus berpikir, bagian 
mana yang perlu digunting dan bagian yang tidak perlu, 

karena kain yang tidak digunting  itulah sebagai sumbu 

simetri 

 

 Pada saat akan menjahit ia harus berpikir, bagian mana 
yang harus dijahit dan bagian yang tidak perlu dijahit 

karena sebagai lubang masuknya kepala, tangan dan 

badan 

 

 Pada saat akan memasang kancing ia harus berpikir, perlu 
berapa kancing dengan jarak yang sama tiap kancing pada 

jarak/panjang kain yang sudah ditentukan 

 

 

BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data kualitatif  yang diperoleh pada saat pembela, penulis 

membuat simpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran simetri lipat melalui pembuatan sebuah baju sederhana pada siswa 

kelas 4 SD A Hikmah Surabaya dapat mengoptimalkan tujuh kecerdasan, yaitu 

kecerdasan : Spasial, Linguistik, Interpersonal, Naturalis, Kinestetik, Intrapersonal 

dan Logis Matematik. 

 

2. Pada penulisan ini hanya dijabarkan tujuh kecerdasan, satu kecerdasan yaitu 

musikal-ritmik tidak dijabarkan. Penulis menganalisa musik instrumentalia yang 

mengiringi siswa  pada saat pembelajaran tersebut hanya untuk mengatasi 

kejenuhan dan  anak merasa lebih santai . Sejauh mana keoptimalan musik yang 

mengirigi siswa pada saat pembelajaran simetri lipat tersebut perlu adanya 

penelitian tersendiri. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Perlu adanya kreatifitas guru dalam rangka mengoptimalkan multi kecerdasan untuk 

setiap pokok bahasan pada pelajaran matematika. Agar kecerdasan logis matematik  

yang tidak begitu menonjol pada diri seorang anak bisa diimbangi dengan kecerdasan 
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lain yang lebih menonjol pada diri anak tersebut, sehingga kemampuannya dapat 

dikembangkan.   

 

2. Sebelum guru menentukan metode yang lebih tepat pada setiap pokok bahasan, 

sebaiknya guru mengupayakan agar dapat mengoptimalkan multi kecerdasan  ( bila 

memungkinkan sampai 8 kecerdasan ).  Sehingga kecerdasan yang dimiliki setiap 

anak dapat dioptimalkankan. Mengingat kecerdasan yang dimiliki siswa dalam satu 

kelas beragam.  
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ABSTRAK 

Pewarisan sifat merupakan materi pelajaran biologi yang tidak bisa dilihat secara 

langsung karena ukurannya yang mikroskopis, bahkan berada di dalam sel sehingga sulit 

bagi sebagian besar siswa SMP untuk membayangkan materi yang disampaikan oleh guru. 

Hal sesuai dengan Tes Kemampuan Penalaran Formal karya Kenneth G. Tobin dan William 

Caple yang menyatakan hasil bahwa sebagian siswa usia SMP masih pada tingkat penalaran 

konkrit, sehingga perlu suatu alat bantu untuk menjadikan konkrit.  

Hingga saat ini alat peraga sering yang digunakan adalah kancing genetika. Kancing 

genetika merupakan peraga yang bisa menggambarkan sampai persilangan monohibida saja 

karena hanya memiliki satu lubang sehingga tidak bisa untuk model persilangan dihibrida 

dan selanjutnya.  Selain itu kancing genetika yang beredar di pasaran menawarkan harga 

yang cukup tinggi. 

Kertas warna dan kertas bekas yang masih bisa digunakan di sekolah penulis dapat 

sebagai alternatif karena  merupakan kertas bekas yang seringkali dibuang begitu saja. 

Kertas bekas tersebut dibuat berbagai macam variasi bentuk sehingga siswa bertambah 

kreatif dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Otak kanan yang 

berhubungan dengan imajinasi, bentuk, warna akan lebih optimal saat pembelajaran ini. 

Karena selama ini pembelajaran pewarisan sifat lebih banyak menggunakan otak kiri yaitu 

angka, daftar, dll.  Adanya penggabungan kerja dari otak kiri dan kanan diharapkan hasil 

yang optimal. dan warna yang bervariasi dapat membedakan berbagai sifat yang ingin 

dideskripsikan oleh guru dan siswa. 

Hasil Post test menunjukkan bahwa kelas 9A dan 9H yang menggunakan My Genetik 

in My Family Tree mencapai nilai 92,35 dari nilai rata-rata pre test 59,8. Kelas 9H nilai 

rata-rata pre test 79,09 dan nilai rata-rata post test 89,55.  Kelas 9C dan 9G tidak 

menggunakan My Genetik in My Family Tree nilai rata-rata pre test 24,13 dan setelah post 

test mendapat nilai rata-rata 69,35. Kelas 9G nilai rata-rata pre test 41,72 dan setelah post 

test nilai rata-rata pre test 67,05. Adanya peningkatan hasil antara kelas yang mengunakan 

My Genetik in My Family Tree dengan kelas yang tidak menggunakannya menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan My Genetik in My Family Tree  ini perlu diterapkan karena 

dapat meningkatkan pemahaman siswa terbukti dengan lulusnya nilai siswa melampaui KKM 

75.  

 

Kata Kunci : My Genetik in My Family Tree  dapat meningkatkan pemahaman siswa 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Pewarisan sifat merupakan materi pelajaran biologi yang tidak bisa dilihat secara 

langsung karena ukurannya yang mikroskopis, bahkan berada di dalam sel sehingga sulit bagi 

sebagian besar siswa SMP untuk membayangkan materi yang disampaikan oleh guru. Hal 

sesuai dengan Tes Kemampuan Penalaran Formal karya Kenneth G. Tobin dan William Caple 

yang menyatakan hasil bahwa sebagian siswa usia SMP masih pada tingkat penalaran konkrit. 
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Sementara itu pewarisan sifat merupakan hal yang tidak bisa dilihat secara langsung/konkrit, 

sehingga perlu suatu alat bantu untuk menjadikan konkrit.  

Hingga saat ini alat peraga sering yang digunakan adalah kancing genetika. Kancing 

genetika merupakan peraga yang bisa menggambarkan sampai persilangan monohibida saja 

karena hanya memiliki satu lubang sehingga tidak bisa untuk model persilangan dihibrida dan 

selanjutnya.  Selain itu kancing genetika yang beredar di pasaran menawarkan harga yang 

cukup tinggi. 

Kertas warna dan kertas bekas yang masih bisa digunakan di sekolah penulis dapat 

sebagai alternatif karena  merupakan kertas bekas yang seringkali dibuang begitu saja. 

Padahal kertas warna tersebut dibeli dengan harga yang mahal dan dari penampilannya masih 

layak di pakai walaupun kadang ada coretan yang itu terjadi karena ketidaksesuaian siswa 

dengan idenya sehingga diganti lagi dengan kertas yang baru. Hal tersebut menjadikan 

keprihatinan penulis, sehingga muncul ide untuk memanfaatkannya.  

Kertas bekas tersebut dibuat berbagai macam variasi bentuk sehingga siswa bertambah 

kreatif dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Otak kanan yang 

berhubungan dengan imajinasi, bentuk, warna akan lebih optimal saat pembelajaran ini. 

Karena selama ini pembelajaran pewarisan sifat lebih banyak menggunakan otak kiri yaitu 

angka, daftar, dll.  Adanya penggabungan kerja dari otak kiri dan kanan diharapkan hasil yang 

optimal. dan warna yang bervariasi dapat membedakan berbagai sifat yang ingin 

dideskripsikan oleh guru dan siswa.  

 Penelitian ini digabungkan dengan pengetahuan siswa yang telah diajarkan pada 

pelajaran bahasa Inggris yaitu Family Tree atau pohon keluarga. Hal ini sangat mendukung 

pembelajaran pewarisan sifat karena pangkal dari pewarisan sifat adalah silsilah keluarga. 

Penggabungan ini diharapkan akan membantu pemahaman siswa dalam pembelajaran 

pewarisan sifat. 

  

B. RUMUAH MASALAH 

1. Apakah My Genetik in My Family Tree dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam 

mempelajari pewarisan sifat? 

2. Apakah pembelajaran pewarisan sifat dengan My Genetik in My Family Tree dapat 

meningkatkan sikap religius siswa kelas IX SMP Al Hikmah Surabaya 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Karya tulis ini bertujuan menjelaskan cara atau strategi meningkatkan pemahaman 

siswa kelas IX SMP Al Hikmah Surabaya dengan My Genetik in My Family Tree 

2. Meningkatkan sikap religius yaitu bersyukur pada Tuhan YME  

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Memudahkan siswa dan guru untuk  membuat alternatif alat peraga dan metode 

pembelajaran pewarisan sifat 

2. Memudahkan siswa yang membutuhkan visualisasi alat peraga dalam belajar 

3.  Memanfaatkan barang yang sudah tidak digunakan lagi sehingga menjadi lebih 

bernilai guna 

4. Meningkatkan kreativitas siswa dalam menciptakan model yang berkaitan dengan 

menggunting kertas 

5. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan religius 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori yang Melandasi Karya Inovasi Pembelajaran 

Ilmu Genetika dan pewarisan Sifat  

Ilmu genetika mempelajari gen yang tidak bisa dilihat secara langsung karena gen 

berada di dalam sel dan mempunyai ukuran mikroskopis, karena itulah sulit dibayangkan oleh 

siswa sehingga untuk memulainya harus dengan menggunakan hal yang mudah 

divisualisasikan dan menyenangkan. Tony Buzan dalam bukunya Gunakan Kepala Anda 

(2000: 155) mengemukakan bahwa mempelajari segala sesuatu tidak harus “dijejalkan” 

karena setiap orang akan mampu menjelajahi pengetahuan dengan kecepatannya sendiri, 

meminta bantuan dan pengawasan pribadi hanya apabila dia menyadari hal tersebut 

diperlukan. 

Optimalisasi Otak Kanan 

Pembelajaran di sekolah pada era sekarang terutama materi pewarisan sifat lebih 

cenderung pada penggunaan otak kiri yang berfungsi dalam hal angka, urutan, tulisan, logika, 

table yang pada akhirnya akan menghasilkan short term memory (Pasaribu & Lukman, 2005). 

Padahal materi pewarisan sifat ini merupakan materi esensial yang akan diujikan pada ujian 

Nasional, bahkan sampai di Ujian Nasional SMU. Sehingga penggunaan otak kanan yang 

menyukai gambar, warna dan variasi bentuk dan kegiatan kreatifitas lainnya akan 

meningkatkan memori jangka panjang. 

Siswa terlibat dalam kelompok dengan membuat model yang sesuai dengan kreatifitas 

mereka dalam menggambarkan suatu fenotif, misalnya rambut keriting dengan menggunakan 

gambar orang yang rambutnya keriting, biji halus dengan membuat model bagian tepi 

kertasnya lurus tidak berlekuk dll. Hal ini banyak melibatkan peran otak kanan yang berfungsi 

mengimajinasikan, kreatifitas, artistic untuk membuat bentuk dan warna model yang 

bervariasi.( Rukky Santoso, 2001) 

Demonstrasi dan Drama 

 Siswa mendemonstrasikan hasil model yang telah dibuat dan mengambil peran 

masing-masing untuk mempraktekkan persilangan monohibrida dan dihibrida, kemudian 

siswa lainnya menuliskan hasil pada LKS dan papan tulis. Hal ini memudahkan guru dan 

siswa untuk mengoreksi tingkat pemahaman dari tiap pemeran, sehingga guru langsung dapat 

membetulkan dan membimbing bila terjadi kekurang fahaman.  

Permainan peran ini juga sangat mewadahi kebutuhan belajar siswa yang memiliki 

berbagai tipe pola belajar. Bagi siswa yang memiliki pola visual akan dapat melihat dan 

memperhatikan bentuk dari model yang ditampilkan temannya serta peran temannya dalam 

suatu persilangan. Juga dengan tabel yang ditampilkan di papan tulis dal LKS. Bagi siswa 

auditory juga akan terwadahi dengan suara yang dibunyikan temannya berkaitan dengan 

simbol yang dibuat menempel pada model yang ditampilkan. Siswa Kinestetik justriu lebih 

terwadahi dengan adanya proyek pembuatan model serta dengan permainan perannya yang 

cenderung bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dan lebih pada aktifitas fisik. (Pasaribu 

& Lukman, 2005) 

 

B. Rancangan Karya Inovasi Pembelajaran  

         Tempat pengambilan data dalam karya tulis ini dilakukan dalam pembelajaran 

Biologi kelas IX di SMP Al Hikmah Surabaya.  
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Karya tulis ini menfokuskan pada kegiatan pembelajaran biologi dengan materi 

Pewarisan Sifat. Penulis berperan sebagai pengajar pada materi ini. Jadi penulis adalah 

peneliti yang terlibat menjadi pelaku dalam masalah yang diteliti. Pembelajaran yang 

mengarahkan siswa pada pemahaman materi pewarisan sifat yang tidak bisa dilihat 

langsung menjadi konkrit dengan menggunakan kreasi menggunting dari kertas bekas. 

Selanjutnya dimainkan dalam drama keluarga sehingga menjadi pembelajaran yang kreatif 

dan menyenangkan.  

Pembelajaran ini mengarahkan pada ketrampilan proses ini bertitik tolak pada 

pandangan bahwa siswa memiliki potensi, gaya belajar  dan kreatifitas  yang berbeda. Bila 

potensi ini dirangsang akan kemauan aktif akan muncul. Bila keaktifan ini digunakan 

untuk proses belajar, hasil yang optimal dapat tercapai dan tujuan dari sebuah 

pembelajaran yaitu peningkatan sikap religius pada siswa.  

Siswa yang digunakan penelitian ini adalah 4 kelas yang terdiri dari 2 kelas putri (9G 

dan 9H) dan 2 kelas putra (9A dan 9C).  

 

Prosedur Kerja 

1. Penulis mengamati kegiatan proses pembelajaran.  

2. Penulis mencatat tahap-demi tahap proses pembelajaran: mulai dari guru menerangkan, 

siswa membuat kreasi dari kertas bekas,  membagi tugas yang memerankan anggota 

keluarga dalam drama.  

3. Penulis membuat evaluasi kemudian menguji siswa dengan alat evaluasi tersebut dan 

mendata perolehan nilai  dan menganalisanya 

 

Skenario pembelajaran adalah sebagai berikut  
a. Pertemuan pertama :  

 guru memberikan apersepsi dengan melihat VCD Harun Yahya tentang Keajaiban 

Sel yang difokuskan pada Inti sel tempat  kromosom berada. 

 Guru mewawancarai salah seorang siswa tentang sifat fisiknya dan yang dimiliki 
oleh orang tuanya. Misalnya jenis rambut, hidung, mata, rambut pada jari tangan, 

keadaan gigi seri, tipe daun telinga 

 Siswa dan guru menyimpulkan tentang sifatnya yang ditemukan yaitu dominan, 
resesif dan istilah-istilah dalam materi pelajaran pewarisan sifat. 

  Guru memberikan pretes tentang istilah dalam materi pelajaran pewarisan sifat 

sebagai perbandingan nilai yang diperoleh sebelum melakukan pembelajaran. 

b. Pertemuan kedua : 

 Guru mereview materi yang telah dipelajari pada pertemuan yang lalu. 

 Siswa berkelompok membuat model dengan dua pasang bentuk yang sama yang 
terdiri dari sepasang ukuran besar dan sepasang ukuran lebih kecil.  

 Guru membimbing siswa untuk memberikan huruf pada model : model yang besar 
dengan huruf kapital dan model yang lebih kecil dengan huruf latin. 

 Siswa menunjukkan hasil kreatifitasnya di depan kelas dan mempresentasikan 

pemahamannya tentang istilah genetika meliputi : Gen, gamet, fenotip, genotip, 

homozigot, heterozigot, dominan, resesif dsb. 

 Guru mengadakan post tes untuk mengetahui pemahaman siswa setelah 
menggunakan model yang telah dibuatnya. 

c. Pertemuan ketiga : 

 Pada pertemuan ini mengenai persilangan monohibrida. Siswa memainkan 
peranannya masing-masing misalnya sebagai : ayah, ibu, anak, menantu dll di 

depan kelas dengan membawa model yang telah di buat, secara bergantian tiap 

kelompok 
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 Siswa yang lainnya menuliskan hasil persilangannya di papan tulis dan di LKS 

yang telah disediakan. 

 Guru memberikan soal latihan sekaligus mengambil penilaian terhadap latihan 
yang telah dikerjakan 

d. Pertemuan keempat : 

 Persilangan dihibrida, siswa memainkan perananya lagi dengan model dihibrida 
yang telah di buat. 

 Siswa yang lainnya menuliskan hasil persilangannya di papan tulis dan di LKS 

yang telah disediakan. 

 Guru memberikan postes sebagai pembanding dengan nilai pre test 

Tehnik Pengumpulan Data 

 a. Dokumentasi nilai 

 b. Dokumentasi kegiatan siswa 

Tehnik Analisis Data 

Menggunakan rerata 

Kriteria Keberhasilan Penelitian 

   Indikator keberhasilan bila nilai siswa mencapai KKM yaitu 75 

 

 

 

BAB III 

KARYA INOVASI PEMBELAJARAN 

A. Ide Dasar 

My Genetik merupakan istilah yang peneliti gunakan untuk menggambarkan suatu 

pewarisan sifat pada siswa maupun makhluk hidup di sekitar siswa. Misalnya sifat warna 

kulit, rambut yang terletak pada jari tangan sampai pada ruas kedua atau hanya ruas pertama, 

jenis telinga menempel atau menggantung, jenis gigi seri bercela atau rapat, warna bulu 

kucing hitam atau putih dan lain-lain. Sifat itu akan diturunkan pada generasi selanjutnya 

karena terkandung dalam gen. Penurunan sifat itu digambarkan dalam silsilah keluarga 

masing-masing individu maka disebut peneliti sebagai My Family Tree   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Warna 

Bunga 

Putih 

(Resesif) 

Gb 1, Warna 

Bunga 

Warna 

Bunga 

Merah 

(Dominan) 

Gb 2, Jenis Telinga Manusia 

Daun Telinga 

Menempel 

(Resesif) 

Daun Telinga 

Menggantung 

(Dominan) 
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Family Tree atau silsilah keluarga, bagan silsilah adalah suatu bagan yang menampilkan hubungan 

keluarga (silsilah) dalam suatu struktur pohon. Data genealogi ini dapat ditampilkan dalam berbagai 

format. Salah satu format yang sering digunakan dalam menampilkan silsilah adalah bagan dengan 

generasi yang lebih tua di bagian atas dan generasi yang lebih muda di bagian bawah. Bagan 

keturunan yang menampilkan semua keturunan dari satu individu memiliki bagian yang paling sempit 

di bagian atas.  

Pada penelitian ini pohon keluarga digambarkan benar benar seperti pohon yaitu 

bagian akar digambarkan sebagai akar keluarga/leluhur yang istilah dalam pewarisan sifat 

adalah Parental. Selanjutnya cabang pertama adalah keturunan pertama/anak yang istilah 

dalam pewarisan sifat adalah filial 1. Cabang dari filial 1 terjadi apabila filial 1 menikah maka 

akan muncul cucu istilah dalam pewarisan sifat adalah filial 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 6. Family Tree 

Filial 2 (F2) 

Filial 1 (F1) 

 

Parental (P) 

Gb 3. Jenis Gigi Seri 

Manusia 

Gigi Seri 

Bercela 

(Resesif) 

Gigi Seri 

Tidak 

Bercela 

(Dominan) 

Gb 4. Rambut pada 

ruas jari 

Rambut pada 

ruas jari ke 1 

dan 2 (Resesif) 

Rambut 

pada ruas 

jari ke 1 

(Dominan) 

Gb 5. Warna Rambut Kucing 

Warna 

Rambut 

Kucing 

Putih 

(Resesif) 

Warna 

Rambut 

Kucing Hitam 

(Dominan) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bagan
http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
http://id.wikipedia.org/wiki/Struktur_pohon
http://id.wikipedia.org/wiki/Genealogi
http://id.wikipedia.org/wiki/Silsilah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Generasi&action=edit&redlink=1
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B. Proses pembaharuan 

1. Menunjukkan letak dari gen yang berada di dalam inti sel dengan menggunakan VCD 

”Keajaiban Sel” oleh Harun Yahya dan dapat menimbulkan rasa religius terutama rasa 

syukur pada Tuhan YME 

2. Kancing genetika di gantikan dengan model yang dibuat sendiri oleh siswa 

3. Model yang dibuat oleh siswa menggunakan bahan yang tidak terpakai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Demosntrasi Drama silsilah keluarga dapat menjadikan siswa lebih faham dan ingin 

tahu sifat-sifat yang ada dalam keluarganya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb 8. Drama Persilangan Parental bunga merah dan putih 

Gb 7. Pembuatan Media 
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5. Family Tree / pohon keluarga yang telah didapatkan pada pelajaran bahasa Inggris 

dapat menambah pemahaman siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Aplikasi Praktis dalam Pembelajaran 

Perencanaan Pembelajaran 

  Langkah pertama yang dilakukan pengajar adalah tahap perencanaan pembelajaran: 

membuat perencanaan pembelajaran dan silabusnya.  Tujuannya saat pembelajaran terarah, 

runtun, dan tercapai sesuai rencana yang diskenariokan. Indikator tercapainya tujuannya 

adalah : 

1. Mendiskripsikan materi genetis yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat 

(kromosom dan gen ). 

2. Membedakan pengertian sifat dominan, sifat resesif, dan sifat intermediat. 

3. Memprediksikan hasil persilangan monohibrida dan dihibrida 

4. Menentukan rasio hasil persilangan monohibrida dan dihibrida melalui bagan. 

Rencana pembelajaran telah siap digunakan  selanjutnya menyusun tahap-tahap 

pembelajaran dan materi yang dijalankan berdasarkan perhitungan alokasi waktu. Di SMP Al 

Hikmah, pelajaran biologi dalam tiap minggu mendapat tiga pertemuan. Pertemuan pertama 

dua jam ( 80 menit), pertemuan kedua satu jam (40 menit ).  

Pelaksanaan Pembelajaran 

Proses pembelajaran dilakukan dengan strategi berikut: 

Apersepsi 

Apersepsi yang disajikan dalam rangka mengajak siswa untuk mengerti pentingnya 

materi pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari, karena itulah maka disajikan dengan 

mengambil contoh dari temannya sendiri dan kejadian pada tumbuhan maupun hewan 

disekitar yang sering ditemui siswa. Kemudian semua siswa terlibat dalam kerja kelompok 

yang membahas fenotif dirinya dan temannya. Apersepsi ini juga akan menambah 

ketertarikan siswa bahwa dirinya juga termasuk dalam pembahasan pewarisan sifat. 

Materi Pra Syarat 

 Materi ini ini memuat istilah-istilah yang harus dipahami siswa sebelum persilangan 

dilakukan. Penyampaian materi prasyarat dengan melihat VCD tentang keajaiban struktur sel 

oleh Harun Yahya. Dari VCD itu siswa akan mengetahui letak dari kromosom, bentuk gen 

yang akan menjadi focus pembahasan. VCD ini juga dijelaskan dengan penguatan dari Al 

Gb 9. Persilangan Parental bunga merah dan putih 
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Qur’an sehingga dapat menambah keyakinan dan rasa syukur siswa atas penciptaan makhluk 

hidup pada Tuhan. 

Evaluasi: 

 Evaluasi dilakukan guru pada awal sebelum materi disampaikan dan sesudah semua 

materi disampaikan dengan tujuan untuk membandingkan hasil pemahaman siswa sebelum 

PBM dan sesudahnya. Evaluasi yang diberikan berupa tes tulis (terlampir) 

 

D. Data Hasil Aplikasi Praktis Inovasi Pembelajaran 

Tabel 1. Nilai siswa kelas 9A (Menggunakan My Genetik in My Family Tree) 

 NO NAMA 

Nilai 

Pre 

Test 

Pos 

Test 

1 ARDHAN LAZUARDI FIRMANSYAH 30 80 

2 DARY FAUZY AHMAD 60 90 

3 FAREL RABBANI ANDRIAN 55 80 

4 FAUZAN SYAIKHU ISLAM 20 100 

5 FAUZI FIRMANSYAH PRAKOSO 50 85 

6 GALANG MAHASIN MUHAMMAD 100 100 

7 IRSHADI FAISAL AHDA 26 90 

8 KUKUH GEMILANG RIZKY RACHMADI 45 100 

9 LAZUARDI YUSRIL IHZA 80 80 

10 M. HARRYS MUFLIKHUN 20 87 

11 M. REZA EGA PRATAMA 88 100 

12 MEDIAN HARDIV NUGRAHA 90 85 

13 MUHAMMAD SATRIO WICAKSONO 33 85 

14 NOVIAN ABDI FIRDAUSI 90 95 

15 R. RACHMAD ANDRE VIRGANTARA P 70 100 

16 RADITYA GUSTI ANDARU 70 90 

17 RICKY AZMI ZAIN 90 100 

18 RIFQI WACHID SETIAWAN 90 100 

19 RIZKI ADAM 35 100 

20 ZULYANO RIZQULLOH 54 100 

 
Rata-rata 59.8 92.35 

 
   Tabel 2. Nilai siswa kelas 9C (Tidak menggunakan My Genetik in My Family Tree) 

NO NAMA 
Nilai 

Pre Test Pos Test 

1 ABDULLAH SYARIF ASSEGAF 35 65 

2 AGUS NASRULLOH 10 50 

3 ALIF ZULIAN RIVALDI 10 40 

4 ARYA PRADIPTA 75 100 

5 ILHAM SALIM BA'AWAD 20 100 

6 JAMES GEORGE UMBOH 10 70 

7 JANITRA PRIMANO PRAJA 10 90 

8 M. RIZKY ABDIANSYAH RAMADHAN 15 70 

9 MOCH. KHAIRULLAH FAKHRI S. 55 85 

10 MOHAMMAD FATA FATHIHUDDIN F. 85 100 
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11 MUHAMMAD AFFAN TAUFIQUL H 10 55 

12 MUHAMMAD AUSHAF WIDISTO 30 65 

13 MUHAMMAD FATHUR RIZQI 10 50 

14 MUHAMMAD GHIFARI 10 50 

15 MUHAMMAD RAKA CAHYOADI 10 90 

16 PRIM GALAWIRA ATMAJA 10 95 

17 RAHENDA TRI PRAKOSA ROSMEDI 20 80 

18 RIDHO ADITYA 10 40 

19 RIZAL DARMAWANSYAH 15 85 

20 RIZANDI CHOIRUL ANAM 10 75 

21 RIZKIPRIYANTO AZHARPRATOMO 20 45 

22 RIZKY IRAWAN BAGUS PRATAMA 15 55 

23 SYAHIR GADI 60 40 

24 ZULFIKAR ABDILLAH AKBAR 15 65 

 

Rata-rata 24.13 69.34783 

 

Tabel 3. Nilai siswa kelas 9G (Tidak menggunakan My Genetik in My Family Tree) 

NO NAMA 
Nilai 

Pre Test Pos Test 

1 ADMIRA PUSPITA ARUM 40 75 

2 ADYA GALUH WARDANI 15 35 

3 ALFY FATHNUR AZIZA 50 75 

4 ANNISA NUR PERTIWI 10 10 

5 ARIDA INTAN KUMALASARI 25 25 

6 AULIYA DZAQIYATUS SOFKA 40 70 

7 DASARINA RIZQI AMALIA 60 100 

8 EMMA HIKHMAH 50 90 

9 FILDA ADELINA NUR 90 90 

10 INAZ RAHMAWATI 50 70 

11 LATIFAH FAUZIE BALA'MASH 20 80 

12 MARSELLA TRIDARANI 30 65 

13 NABILAH ALIYYAH 30 75 

14 NADHIRA ANDRI PUTRI 15 50 

15 NATASYA AUDRINA 35 40 

16 NURFA HALENSIANA 60 85 

17 RAHMATIKA UTAMI 75 65 

18 SAFAROLANA MUKARROMAH 10 90 

19 SITI NURMEGARANU BINTANG 55 100 

20 TITTANIA SAFITRI KRISANDA 35 75 

21 WINASTITI HASTANINGTAMI 73 85 

22 ZAHROTUL IFFA 50 25 

 
Rata-rata 41.7273 67.0455 

 

Tabel 4. Nilai siswa kelas 9H (Menggunakan My Genetik in My Family Tree) 

NO NAMA 

Nilai 

Pre Test 
Pos 

Test 
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1 AMIRA WAHYUNISA 70 80 

2 AULIA SHALMAA PUTRI RENADIE 90 90 

3 AVININDA FITRI AYU PRIASTUTI 100 100 

4 BINTA ALI' TAMARA 70 100 

5 CITRA GAMA PRAMESWARI 90 100 

6 DANNISA AZZAHRA 95 80 

7 DIANDRA OCTA INDIRA 50 100 

8 DIANITA RAHMA MAULIDA 75 90 

9 DWINE FATIMAH AZZAHRA 100 80 

10 FATIHAH 'ULYA HAKIEM 80 80 

11 FEBRIANA KHARISMA FIRDAYANTI 90 90 

12 GABRIELIA FEBRIANTY SHOFIANA 100 100 

13 JIHANIAR MAHIRANISA 100 100 

14 KANYA TAMARA NADYANDIRA 90 95 

15 MELATI NISA ARMUNA 80 80 

16 NABILAH HANIFAH MUKTI 80 100 

17 NURUL FARIDA 20 75 

18 RAHMAIDHA AROFA PRADANI 90 90 

19 RAHMI KAMILIA 10 50 

20 RISKA FAUZI SANANDRA 90 100 

21 ZAHRA PUSPA DIANI 100 90 

22 ZULFA KEVALADANDRA 70 100 

 
Rata-rata 79.0909 89.5455 

 

E. Analisis Hasil Aplikasi Praktis Inovasi Pembelajaran 

 

1. Analisis Kegiatan Belajar 

Apersepsi diberikan dengan mengambil langsung contoh dari siswa dengan tujuan 

siswa lebih merasa ingin tahu dan genetika itu terjadi pada diri mereka sendiri. Adanya rasa 

ingin tahu itu guru tidak usah menyuruh siswa untuk aktif berperan dalam PBM, namun 

keaktifan akan dilakukan dengan kesadaran sendiri. 

Penyampaian materi pra syarat tentang gen dan kromosom dengan melalui VCD 

Keajaiban Sel oleh Harun Yahya ini akan memperjelas bentuk, letak dan   kerja dari materi 

genetik,  karena disajikan dengan gambar bergerak. VCD Keajaiban Sel juga dikemas dengan 

menampilkan ayat-ayat Al Qur’an yang dapat meningkatkan spiritual dari siswa sesuai 

dengan kerja otak kanan. (Rukky Santoso, 2001).  

Selama kegiatan belajar berlangsung peneliti juga mengamati dan mengambil data 

melalui quisioner tentang motivasi, ketertarikan dan kejelasan materi yang disampaikan serta 

komentar siswa khususnya sikap religius yang dirasakan siswa. Data yang diperoleh sebagai 

berikut: 

Berikut ini adalah komentar siswa yang menunjukkan sikap religius: 

Tabel 5. Komentar siswa  

No Nama Komentar 

1 AMIRA WAHYUNISA Kagum menarik dan sangat bermanfaat 

2 AULIA SHALMAA P Takjub akan kbsaran Allah, ada ayat al Quran 

3 AVININDA FITRI A Lebih brsyukur 

4 BINTA ALI' T 

Kagum, Lebih bersyukur karena ciptaan Allah itu sangat 

rumit 
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5 CITRA GAMA P Lebih bersyukur atas ciptaan Allah yang luar biasa 

6 DANNISA A Lebih bersyukur atas ciptaan Allah yang luar biasa rumit  

7 DIANDRA OCTA I Lebih bersyukur 

8 DIANITA RAHMA M 

Mnjadi bersyukur karena walaupun rumit namun kerjanya 

benar 

9 DWINE FATIMAH A 

Lebih menghargai apa yang ada pada tubuh dengan berbuat 

baik 

10 FATIHAH 'ULYA H Bagus menunjukkan kehebatan Alloh 

11 FEBRIANA K Mengagumi ciptaan Alloh yang sangat rumit 

12 GABRIELIA F 

Lebih bersyukur atas ciptakaan Alloh, detil & sempurna di 

tubuh kita 

13 JIHANIAR M 

Pengaruh pada ketakwaan adalah lebih bersukur pada 

Alloh 

14 KANYA TAMARA N 

Lebih dekat & bersukur atas ciptakaan Alloh yang sangat 

luar biasa 

15 MELATI NISA A Harus lbih bertakwa karena semua sudah diatur oleh Alloh 

16 NABILAH HANIFAH M Lebih takwa  

17 NURUL FARIDA Bertakwa,bersukur, bangga dengan ciptaan Alloh 

18 RAHMAIDHA AROFA 

Semakin brsukur dengan ciptaan Alloh, membuat semakin 

takwa 

19 RAHMI KAMILIA 

Kagum, selalu bersukur Alloh menciptakan sesuatu serumit 

itu 

20 RISKA FAUZI S Sangat ajaib,lebih bertakwa 

21 ZAHRA PUSPA D 

Menambah ketakwaan karena lebih tahu ajaibnya ciptaan 

Alloh 

22 ZULFA KEVALA Lebih bersukur,ternyata dalam tubuh itu rumit sekali 

 

Komentar di atas menunjukkan bahwa adanya pemahaman tentang teori yang 

diberikan dapat meningkatkan sikap religius siswa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang 

sangat diharapkan muncul pada kurikulum 2013. Sikap ini akan memperkuat keyakinan 

terhadap Tuhan YME pada kehidupan sehari-hari sehingga tidak hanya sebatas pemahaman 

pelajaran namun juga perbaikan sikap dalam kehidupan siswa.  

Kegiatan siswa membuat kreatifitas dari kertas bekas dengan berbagai macam bentuk 

itu akan mewadahi siswa untuk berpikir kreatif dan artistik, hal ini sangat menarik dan 

penting bagi siswa, karena biasanya mempelajari pewarisan sifat ini hanya dengan menulis di 

table dengan angka dan huruf. Adanya kegiatan membuat model ini siswa yang kinstetik bisa 

mengaplikasikan kemampuannya. Mereka juga berlatih untuk berpikir kritis dan holistik 

dengan memanfaatkan kertas bekas maka akan menyelamatkan bumi dari global warming.  

Hasil quisioner siswa 9H yang merasa pembelajaran dengan My Genetik in My Family 

Tree lebih menarik adalah 15 orang, biasa saja 2 orang dan 5 orang lainnya tidak tertarik. 

Siswa yang merasa tidak tertarik dan biasa saja kebanyakan adalah siswa yang kurang aktif 

dan lebih suka kalau dijelaskan oleh guru secara langsung. 

Grafik 1. Ketertarikan siswa 
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6 
4 

12 
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JELAS 
1= tidak jelas 
2= biasa 

 

Demonstrasi drama dengan memainkan peran sebagai ayah, ibu, anak, manatu dll 

dengan membawa model sesuai dengan perananya merupakan cara yang efektif untuk 

memperjelas pemahaman siswa karena merupakan gabungan dari berbagai pola belajar yaitu 

visual, auditory dan kinestetik.  Saat memainkan perannya maka setiap siswa dituntut kreatif 

menyusun kata-katanya sendiri, membuat gerakan yang relaxs, berdiskusi. Pola belajar ini 

dapat membuat proses belajar menjadi sangat menarik. Bila hanya berpegang pada satu pola 

saja kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk memahaminya. Pola kombinasi ini akan 

menstimulasi otak melalui panca indra untuk membangun banyak jalan agar otak dapat 

menerima informasi lebih berkesan. (Pasaribu & Lukman, 2005). Menggunakan My Genetik 

in My Family Tree di kelas 9H yang merasa lebih jelas ada 12 orang, biasa saja 4 orang dan 6 

orang merasa kurang jelas untuk memahami materinya. Data ini dapat dilihat lebih lanjut di 

grafik 2 di bawah ini. 

 

Grafik 2. Kejelasan siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa 9H merasa termotivasi dengan pembelajaran My Genetik in My Family Tree 

adalah 11 orang yang merasa biasa saja ada 8 orang dan 3 orang merasa tidak termotivasi. 

Motivasi di sini ditunjukkan dengan semangat waktu membuat model dan juga melakukan 

drama keluarga. Saat membuat model siswa mendiskusikan bahan, warna,  dan bentuk yang 

akan dibuat. Siswa mencari bahan yang sesuai dengan imajinasinya.  

 Grafik 3. Motivasi siswa  

 

 

2. Analisis Hasil Belajar  



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 14 
 

 Penilaian yang dilakukan dengan mengambil 4 kelas, 2 kelas yang mendapat 

perlakuan dengan menggunakan My Genetik in My Family Tree yaitu 9A dan 9 H. Kelas 9C 

dan 9G tidak menggunakan media ini. Hal ini bertujuan untuk membandingkan nilai keempat 

kelas tersebut. Penilaian  meliputi dua tahap yaitu sebelum menerapkan My Genetik in My 

Family Tree disebut pre test dan sesudahnya disebut post test. Alat evaluasi dibuat sama 

dengan tujuan bisa dibandingkan hasilnya.   

 

Grafik 4. Nilai Siswa 9A (Menggunakan My Genetik in My Family Tree) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilai rata-rata siswa 9A saat pre tes adalah 59,8 dan saat post test adalah 92,35. Hal ini 

sesuai dengan toeori yang disampaikan oleh Tony Busan (1999) bahwa otak merupakan pusat 

pembelajaran dan pemahaman. Pemahaman adalah sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak 

mungkin memberi pengajaran tentang pemahaman, tetapi guru dapat membantu siswa  

meningkatkan pemahaman dengan cara pemilihan metode pengajaran. Kelas 9A mengamati 

proses kehidupan tentang pewarisan sifat kemudian mengaitkan dengan konsep yang 

diberikan guru, sehingga memberikan pemahaman yang dalam tentang proses kehidupan. 

Maka dapat dikatakan bahwa anak-anak sedang berpikir dengan cara ilmiah dan cara sehari-

hari. 

Bergerak membuat keterhubungan dalam otak siswa, ditambah dengan model empat 

dimensi dilengkapi dengan warna. Warna akan menyenangkan mata, merangsang proses 

selaput otak kanan. Hal ini akan membuat imajinasi pada memori akibatnya semakin baik 

memori yang diserap. ( Buzan, 1999). Akan tetapi tidak hanya elemen gerakan saja yang 

penting. Ketika menggunakan pendekatan drama, siswa bekerja sama, berbicara, berdebat, 

semua aktivitas ini memungkinkan pengembangan gaya pembelajaran. 

  

Garfik 5. Nilai siswa 9H (Menggunakan My Genetik in My Family Tree) 
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Pre Test 

Pos Test 

 

 

Rata-rata kelas di 9 H pada pretes 59,09 dan meningkat pada saat posttest menjadi 

89,55. Pada proses pembelajaran siswa diarahkan untuk kreatif membuat model sendiri 

misalnya warna bulu kucing, bunga ataupun manusia dengan berbagai ciri yang dimilikinya 

misalnya, warna kulit, jenis rambut, jenis telinga menempel atau menggantung dan sifat 

lainnya yang bisa diamati dan dibuat modelnya. Proses pembuatan media ini akan membuat 

siswa lebih merasa memiliki dan lebih memahami karena dalam kelompok mereka bisa 

sambil mendiskusikan peran dan model yang dibuat. Proses ini dapat mengembangkan 

kemampuan otak kanan karena berkecimpung dengan aktifitas kreasi, warna, bentuk, 

dikskusi, komunikasi, berdebat dengan teman sehingga pembelajaran menyenangkan.  

Siswa 9A dan 9H belajar dengan merujuk pada pengalaman sehari-hari untuk 

menjawab pertanyaan sains. Point utama peristiwa ini adalah jika ingin membantu siswa 

belajar sains, maka pengajaran harus mempertimbangkan cara siswa belajar dan agar dapat 

melakukannya  secara efektif, membutuhkan pemahaman akan peran otak dalam proses 

belajar. 

Aktivitas berpikir dan praktik yang diterapkan di 9A dan 9H penting bagi proses 

pembelajaran. Memberi kesempatan siswa untuk berbicara lebih produktif bagi pembentukan 

makna dibandingkan mendengarkan keterangan guru yang panjang lebar. Penjelasan yang 

baik, singkat berisikan analogi yang membantu mengembangkan pemahaman siswa  akan 

mempertahankan memori jangka panjang. 

Proses bermain peran dengan drama keluarga akan menguatkan pmahaman tentang 

sains dan menguatkan keyakinan pada siswa bahwa terjadinya suatu sifat dalam keluarga 

adalah sebagai bentuk kekuasaan Tuhan yang mempertemukan gen-gen yang ada dalam tiap 

individu. 

 

Grafik 6. Nilai Siswa 9C (Tidak menggunakan My Genetik in My Family Tree) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata-rata kelas di 9C pada pretes 23,75 dan meningkat pada saat post test menjadi 

69,17. Kelas 9C tidak diterapkan My Genetik in My Family Tree tidak dapat mencapai 

keberhasilan karena dipengaruhi oleh banyak faktor sosial lingkungan misalnya topik yang 

sedang diajarkan serta pengetahuan, pengalaman, pemahaman sebelumnya tentang sesuatu. 

Hal ini akan berdampak pada motivasi sehingga dapat mempengaruhi pembelajaran. Materi 

pewarisan sifat  siswa sering berfikir sulit dilakukan, kemajuan jarang sekali berjalan mulus, 

hal yang diajarkan bisa jadi terkubur, diubah atau diabaikan. 

Grafik 7. Nilai Siswa 9G (Tidak menggunakan My Genetik in My Family Tree) 
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Rata-rata kelas di 9 G pada pretes 42,74 dan meningkat pada saat post test menjadi 

67,17.  Penyebab kegagalan dalam belajar pada kelas 9C dan G disebabkan karena :  

Presumsi (Kayakinan tanpa bukti), siswa beranggapan bahwa mereka sudah tahu bahkan jika 

sebenarnya belum tahu, oleh karena itu tidak melihat kemungkinan pembelajaran baru. 

Pengabaian: pada tahap ini banyak hal baru yang perlu dipelajari namun siswa terlalu sibuk 

dan gugup menghadapinya. Hal ini paling mempengaruhi siswa yang kurang mampu dan 

akibatnya segala sesuatu tampak membebani dan setiap materi dianggap hal baru. Penolakan: 

Pada tahap ini siswa dengan sadar memutuskan tidak mau terlibat. Hal ini terjadi ketika 

mereka berpikir bahwa pelajarannya terlalu sulit sehinggga merasa kurang mampu. 

Setiap evaluasi tentunya bertujuan untuk mengecek kelulusan siswa bila dibandingkan 

dengan nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Tahun ajaran ini nilai SKM dari mata 

pelajaran IPA adalah 75. Hasil rata-rata keempat kelas menunjukkan kenaikan antara nilai pre 

test dan post test. Rata-rata nilai pre test kelas 9A dan 9H yang belum menunjukkan hasil 

yang lulus KKM. Kelas 9C dan 9G juga memperoleh nilai rata-rata kelas yang belum lulus 

KKM.  

 Post test merupakan evaluasi yang dilakukan setelah PBM selesai, hal ini bertujuan 

mengecek pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Perbandingan yang 

digunakan juga menggunakan KKM 75. Hasil Post test menunjukkan bahwa kelas 9A dan 9H 

yang menggunakan My Genetik in My Family Tree mencapai nilai 92,35 dari nilai rata-rata 

pre test 59,8. Kelas 9H nilai rata-rata pre test 79,09 dan nilai rata-rata post test 89,55.   

Kelas 9C dan 9G tidak menggunakan My Genetik in My Family Tree nilai rata-rata pre 

test 24,13 dan setelah post test mendapat nilai rata-rata 69,35. Kelas 9G nilai rata-rata pre test 

41,72 dan setelah post test nilai rata-rata pre test 67,05. Adanya peningkatan hasil antara kelas 

yang mengunakan My Genetik in My Family Tree dengan kelas yang tidak menggunakannya 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan My Genetik in My Family Tree  ini perlu 

diterapkan karena dapat meningkatkan pemahaman siswa terbukti dengan lulusnya nilai siswa 

melampaui KKM 75. Sementara kelas yang tidak menerapkan My Genetik in My Family Tree 

,mengalami peningkatan tetapi tidak bisa lulus KKM. Peningkatan di kelas 9C dan 9G itu 

adalah hal yang wajar setelah terjadinya pembelajaran, namun masih belum bisa mencapai 

KKM 75. 

 

F. Desiminasi 

Penelitian ini telah diseminasikan pada bulan Oktober 2013 dengan melampirkan 

daftar hadir.  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Pembelajaran pewarisan sifat dengan menggunakan My Genetik in My Family Tree 

dapat meningkatkan pemahaman siswa 

2.  Komentar yang dituliskan siswa dapat mencerminkan bahwa pembelajaran pewarisan 

sifat dengan menggunakan My Genetik in My Family Tree dapat meningkatkan sikap 

riligius  

 

B. Saran 

Penggunaan bahan lainnya selain kertas juga dapat dilakukan misalnya dengan daun-

daunan yang telah kering sebagai genotif dan fenotif, sehingga dapat diterapkan di mana saja.  
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ABSTRAK 

 

Kegiatan menulis memiliki banyak keuntungan yang dapat kita petik. Dengan menulis 

kita bisa mengaktualkan khasanah baca dari diri dengan menghasilkan sesuatu yang baru 

dan berfungsi. Namun realita yang ada disekitar kita budaya tulis cukup rendah salah 

satunya di kalangan pelajar, hal ini antara lain sebabnya adalah kelemahan pembelajaran 

menulis dalam mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Untuk itu dibutuhkan kreativitas 

menemukan berbagai objek untuk dijadikan media. Syaratnya, memanfaatkan media sebagai 

kekuatan atau daya menulis membutuhkan latihan dan kreativitas guru. Cara ini bisa 

mengurangi persoalan kurangnya media pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia. Untuk 

itulah diperlukan kreativitas guru pengajar menciptakan cara menggunakan berbagai media 

yang ada. 

Salah satu strategi yang ditawarkan dalam karya tulis ini adalah peningkatan 

kemampuan menulis siswa dengan media “Aku Jatuh Cinta”. Media ini dibuat dari cuplikan-

cuplikan yang mewakili perasaan siswa yang dirasakan saat itu. Media yang menonjolkan 

perasaan siswa sebagai objek tulis ini sebagai media tempat curhat, media untuk meluangkan 

waktu luang, media yang mampu melakukan perjalanan batin siswa, media yang bisa 

mengurangi beban perasaan siswa. Media ini menginspirasi penulis tidak hanya sebagai 

guru pelajaran Bahasa Indonesia namun juga sebagai guru psikolog di sekolah menengah 

agar siswa bisa terampil menulis dan berjiwa tangguh. Dengan media ini diharapkan dapat 

meningkatkan kompetensi menulis serta mampu mengembangkan dan menata emosi yang 

dialami siswa dengan tepat. 

 

Kata Kunci  : menulis, media “Aku Jatuh Cinta”, emosi siswa, hasil menulis. 

                                                  

 

                                                       BAB I                                                                      

                                                       PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Problematik yang sering dimunculkan dalam pengajaran menulis adalah kurangnya 

siswa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini terlihat dari pilihan kata 

yang kurang tepat, kalimat yang kurang efektif, sukar mengungkapkan gagasan karena 

kesulitan memilih kata atau membuat kalimat, bahkan kurang mampu mengembangkan ide 

secara teratur dan sestematis. Di samping itu kesalahan ejaan pun sering kita jumpai. 

Kurangnya kemampuan menulis ini antara lain disebabkan kurangnya pengembangan 

pendekatan pembelajaran bahasa dan sastra, masih sedikit dikembangkan berbagai 

pendekatan pembelajaran kompetensi menulis. Yang banyak terjadi menulis sebatas 

mencatat, menyimpan, memindahkan materi ajar ke buku siswa. Menulis sebagai kegiatan 

pembelajaran yang mengeksplorasi ide siswa, menfasilitasi mereka menuangkan gagasan 

dalam berbahasa tertulis relatif kurang (A Sayuti, 2004). Kenyataan ini membenarkan 

ungkapan Taufiq Ismail, ‘Bangsa kita buta membaca, lumpuh menulis.  ” Ungkapan itu 

menyiratkan keprihatinan sastrawan ini bahwa budaya baca-tulis masyarakat Indonesia 

termasuk kalangan para pelajar masih rendah. 
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Dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, menulis adalah salah satu 

kompetensi yang ditargetkan kurikulum, maka sebagai guru yang mengajar bahasa dan 

sastra Indonesia, penulis merasa ikut perihatin dengan kondisi ini. Penulis pun ketika 

mengajar mengalami kenyataan rendahnya motivasi menulis anak didik. Problematika 

psikologis yang dihadapi banyak siswa adalah sulitnya mengeksplorasi gagasan secara 

tertulis. Sulitnya mengembangkan tema yang sudah disiapkan. Kesulitan membuat dan 

mengembangkan kerangka karangan. Kesulitan tiba-tiba menyergap ketika mereka diminta 

menyusun paragraf, teks atau komposisi secara terstruktur dan sistematis. Mereka merasa 

bahwa pikiran beku, tidak tahu apa yang hendak disusun. Atau jika tidak demikian, mereka 

mengaku memiliki ide tetapi kesulitan menuangkan dalam tulisan, kadang menentukan 

judul saja kesulitan, dari mana memulai atau kata-kata apa yang harus dipakai untuk 

mengungkapkan ide itu. Menulis dianggap sebagai kegiatan yang besar, serius, tegang dan 

resmi. Persepsi-persepsi ini menjadi masalah psikologis yang menghambat. Padahal dalam 

keseharian, para siswa tidak henti-hentinya bisa berbicara apa saja secara bebas dan tanpa 

hambatan. Mereka pun tidak kesulitan menyusun kalimat yang benar secara gramatis atau 

menghafal banyak kosa kata bahkan kosakata serapan. Andai bicara mereka sehari-hari 

tertulis tentu bisa menjadi buku.                                                                                                               

 Penulis pun ketika mengajar sering terjebak melakukan pembelajaran menulis 

dengan cara membiasakan membaca dulu untuk mengenal jenis atau bentuk tulisan di 

media cetak atau buku cerita-cerita. Tetapi ketrampilan menulis pada siswa tetap kurang 

terampil dalam menulis. Sampai akhirnya penulis terinspirasi untuk mengaitkan 

pembelajaran menulis dengan menyajikan media yang memberangkatkan perjalanan 

bathinnya sebagai media atau tempat untuk mengembangkan apa yang dirasakan. Media 

yang di buat berasal dari isi hati siswa atau sebagai cermin diri ini mampu melancarkan 

proses menulis siswa.  

Dengan ketertarikannya usia siswa SMP pada media “Aku Jatuh Cinta”  diharapkan 

bisa mengatasi rendahnya kompetensi menulis. Siswa mampu mengembangkan isi teks 

dengan perjalanan bathin dan emosinya sesuai yang dirasakan masing-masing. Diharapkan 

siswa lebih bisa menata emosinya dan memahami perasaannya lewat tulisannya. Dengan 

media ini diharapkan pula tulisan bisa dijadikan teman curhat dan ajang rekreasi bathinnya. 

Dan meningkatkan budaya baca  dan tulis siswa. Hal inilah melatarbelakangi penulis 

merancang pembelajaran menulis. 

 

   B.    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas ruang lingkup permasalahan dalam karya tulis ini adalah 

bagaimana meningkatkan ketrampilan menulis siswa kelas VII SMP Al Hikmah Surabaya 

dengan media “Aku Jatuh Cinta”? 

 

C.  Tujuan dan Manfaat 

Karya tulis ini bertujuan menjelaskan cara atau strategi meningkatkan ketrampilan menulis 

siswa kelas VII SMP Al Hikmah Surabaya dengan media “Aku Jatuh Cinta” di 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP Al Hikmah Surabaya. Bertujuan juga 

menghasilkan model pembelajaran yang efektif, media yang membangun dan menata 

emosi siswa dengan tepat dan rasa senang dalam menulis. Karya ini dengan penerapan 

media “Aku Jatuh Cinta” bertujuan pula agar kegiatan pembelajaran lebih menarik 

mendorong siswa untuk kreatif dan memudahkan siswa untuk memahami pelajaran. Selain 

itu manfaat pembelajaran dapat lebih efektif karena siswa berkreasi sendiri dengan 

emosinya untuk mendapatkan hasil proses pembelajaran.           
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

II. 1    Perjalanan Bathin  

          Wahyu Wibowo dalam buku Berani Menulis Artikel (2006: 80) mengemukakan  

pengetahuan yang dimiliki siswa yaitu kemampuan imajinatif (intuitif) antara lain, 

kemampuan menciptakan imajinasi tanpa adanya obyek nyata, kemampuan imajinasi estetis, 

permainan fantasi yang disengaja dalam membentuk kombinasi harmonis, kemampuan 

menjelaskan sesuatu yang sulit atau abstrak, kemampuan imajinasi dalam penemuan ilmiah 

yang dapat membentuk bangunan intektualitas manusia. 

 Dalam tahap ini pengajar melakukan proses pengetahuan yang dimiliki siswa. 

Pengamatan diri dari teks media yang dipilihnya dan menerbangkan pikirannya dan 

memasukkan emosi ke dalam alam bathin. Mereka bersungguh-sungguh berusaha memahami 

apa yamg terjadi dalam diri mereka. Siswa melakukan perjalanan batin. Disini siswa 

mengeluarkan luapan emosi yang tersimpan dan tersembunyi. Tanpa dipenjara atau dibatasi 

aturan apapun. Siswa diarahkan ke suasana bebas tidak terancam, membawakan siswa yang 

seolah-olah seorang penulis berada di dunia sendirian yang sangat penting untuk dikondisikan 

agar yang ingin ditampakkan keluar, yang berasal dari dalam dapat muncul secara total. Saat 

siswa mengembangkan isi teksnya guru tetap mengekspresikan, memotivasi, dan 

mengapresiasikan dengan perasaan yang dirasakan oleh para siswa.  

 

II. 2    Psikologi Remaja 

           Proses pembelajaran harus jauh dari upaya menjajalkan pengetahuan dalam otak 

anak. Penjejalan pengetahuan secara berlebihan justru akan mengganggu pemahaman dan 

melelahkan otak anak. Menjejali otak anak dengan sejumlah besar informasi dan 

pengetahuan malah akan mematikan kecerdasan. Otak adalah mata air yang seharusnya 

dialirkan secara berangsur-angsur bukan wadah yang harus langsung diisi penuh, demikian 

kata Gabriel Canyer. Bahkan Mahmud Mahdi Al Istanbuli (2006) mengatakan “Otak yang 

bagus bukanlah otak yang penuh sesak, tetapi otak yang sehat.” Oleh karena itu, pendidikan 

seharusnya merupakan upaya mengembangkan segala potensi anak, melatih pengamatan dan 

pengambilan keputusan, merangsang pemikiran dan imajinasi, memperdalam pemahaman 

dan memperluas kosentrasi. 

        Anak remaja lebih menggambarkan dirinya sesuai konteks atau situasi yang semakin 

terdiferensiasi, misalnya remaja berusaha menggambarkan dirinya menggunakan sejumlah 

karakteristik dalam hubungannya dengan keluarga, teman sebaya, bahkan hubungannya yang 

romantis dengan lawan jenisnya. Dibandingkan engan anak-anak remaja lebih mungkin 

memahami bahwa dirinya memiliki diri-diri yang berbeda-beda, sesuai dengan peran/konteks 

tertentu. Menurut Susan Harter (1986) menemukan sejumlah istilah kontradiktif yang 

digunakan remaja dalam mendiskripsikan dirinya (seperti jelek, menarik, bosan, ingin tahu, 

peduli, dan tak peduli, tertutup dan suka bersenang-senang) meningkat secara dramatis antara 

kelas tujuh dan kelas 9.  
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          Kemampuan berkomunikasi seorang individu tidaklah tumbuh begitu saja, melainkan 

sebuah proses yang harus diupayaka. Setiap manusia memiliki keunikan tersendiri dalam 

berkomunikasi dan bagaimana manusia dapat mewujudkan segala potensi yang ada dalam 

dirinya menjadi kekuatan yang besar tergantung pada sikap dan kepribadiannya (komunikasi 

non verbal) dan cara berkomunikasi (komunikasi verbal). Dengan kata lain manusia sebagai 

pelaku komunikasi harus mengembangkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, bukan 

dengan proses kekerasan maupun pemaksaan melainkan karena adanya unsur kesetaraan, 

keselarasan dan pemahaman. Komunikasi adalah filsafah air yaitu berkomunikasi sesuai 

wadah atau tempat dimana seseorang berada agar komunikasi yang dilakukan dapat efektif. 

Agar individu dapat berkomunikasi secara efektif maka kunci utamanya adalah perilaku diri.  

         McDevilt dan Ormrod (2002) 2 fenomena yang menonjol dalam perkembangan konsep 

diri pada masa remaja awal (10-14 tahun). Pertama, kebanyakan anak-anak remaja awal 

percaya bahwa dalam situasi sosial dirinya menjadi pusat perhatian dari orang lain. Aspek 

egocentris dari konsep diri remaja disebut imaginary audience, yaitu keyakinan remaja bahwa 

orang lain memiliki perhatian sangat besar terhadap dirinya sebesar perhatian mereka sendiri. 

Keyakinan agar kehadirannya diperhatikan, disadari oleh orang lain dan menjadi pusat 

perhatian. Keinginan agar kehadirannya diperhatikan disadari orang lain dan menjadi pusat 

perhatian. Fenomena penting perkembangan konsep diri remaja adalah perasaan akan adanya 

keunikan pribadi yang dimilikinya. Percaya dirinya beda dengan orang lain. Mereka berpikir 

bahwa orang-orang disekitar tidak pernah merasakan apa yang ia alami.  

      Masa remaja adalah masa refleksi batin. Anak-anak remaja mesti bergulat dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri, dalam hati, dan jiwa mereka. Kita tak bisa 

memberikan mereka jawaban. Kita hanya menghormati mereka saat menemukan jalan 

individu menuju penemuan diri. Ini adalah proses kreatif selama proses berlangsung, belajar 

mengekspresikan jati diri mereka di masa kini dan saat mendefinisikan siapa yang akan 

mereka capai di masa depan. Ekspresi kreatif membantu anak-anak remaja kita mengetahui 

jati diri mereka dan berhubungan dengan diri sendiri dengan cara yang lebih mendalam dan 

meluas.  

       Remaja hidup dengan kasih sayang dan kepedulian, mereka akan belajar cara mencintai. 

Salah satu persiapan terpenting anak remaja kita untuk masa dewasa. Kita ingin anak remaja 

bertambah dewasa dan mampu mencintai dengan murah hati dan bebas. Tahu memberikan 

cinta dan menerimanya dari pasangan seumur hidup, anak-anak, keluarga luas, dan teman-

teman lah yang memperkuat dan memelihara hubungan. Berharap hubungan cinta penting 

anak-anak remaja kita akan memuaskan dan bahwa saat mereka akan dewasa mereka merasa 

diterima, dihargai, dan dihormati oleh orang-orang terdekat mereka.Merasa diberikan 

kepuasan dan kebahagiaan terbesar dalam hidup. Supaya bisa mencintai mereka butuh 

kepedulian. Kita harus berusaha berhubungan dengan anak-anak remaja kita sehari-hari 

supaya mengerti apa yang terjadi dalam hidup mereka dan siap siaga mendukung atau 

membimbing.Kasih sayang dan  dan kepedulian kitalah yang memenuhi mereka dengan 

perasaan aman dicintai. Kita ingin anak remaja kita bertambah dewasa dengan perasaan amat 

dicintai sehingga mereka memiliki banyak cinta untuk dibagikan dengan orang-orang yang 

mereka pedulikan. 

 

II.3  Potensi Menulis 

         Banyak orang yang sedang melakukan perjalan bathin, mereka sungguh-sungguh 

berusaha memahami apa yang sedang terjadi didalam diri mereka. Menulis sebuah perjalanan 

batin. Untuk dapat mencapai efek penting efek penting itu maka pada saat awal menulis 

diperlukan semangat untuk mengeluarkanapa saja yang disimpan atau disembunyikan di 

dalam diri tanpa dikerangkeng atau dibatasi oleh aturan apa pun. Suasana bebas yang tidak 

mengancam dan seolah-olah seorang penulis berada di dunia sendirian sangat penting untuk 
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dikondisikan oleh penulis agar yang ingin ditampakkan keluar, yang berasal dari dalam, dapat 

muncul secara total. 

         Setelah proses awal yang membebaskan itu tercapai dan kemudian apa-apa yang dibatin 

dapat diperlihatkan secara konkret lewat deretan kata-kata. Langkah selanjutnya diserahkan 

sepenuhnya kepada si penulis. Apakah bahan yang digali dari dalam dirinya itu layak untuk 

diperbaiki lebih jauh untuk keperluan pengabaran kepada orang lain, atau bahan tersebut 

disimpan saja dahulu sebagai bahan dokumentasi tentang perkembangan dirinya. 

 

BAB III 

DESAIN PENELITIAN/METODOLOGI 

 

III.1    Setting Pembelajaran 

           Tempat pengambilan data dalam karya tulis ini dilakukan dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia kelas VII di SMP Al Hikmah Surabaya. Waktu pengambilan data selama 

kurang lebih satu minggu di bulan April 2014 semester genap tahun ajaran 2013/2014. 

Dalam satu minggu ada lima jam pembelajaran Bahasa Indonesia.  

Pembelajaran ini menggunakan kurikulum 2013 yang menekankan pada 5 M siswa 

yaitu mengamati, menanya, mengeksplor, mencoba, dan mengkomunikasikan.  Pertama 

kali yang dilakukan pengajar dalam tahap perencanaan pembelajaran adalah pembuatan 

atau menyiapkan media belajar. Membuat perencanaan pembelajaran dan silabusnya. 

Tujuannya saat pembelajaran terarah, runtun, dan tercapai sesuai rencana yang 

diskenariokan. Indikator tercapainya tujuan itu adalah 1) Kemampuan anak 

mengembangkan ide sesuai isi cerita, 2) Kemampuan menggunakan bahasa yang baik dan 

benar.  

 Dengan adanya rencana pembelajaran, langkah selanjutnya menyusun tahap-tahap 

pembelajaran dan materi yang dijalankan berdasarkan perhitungan alokasi waktu. Di SMP 

Al Hikmah, pola penjadwalan pelajaran bahasa dan sastra Indonesia adalah tiga pertemuan 

dalam sepekan. Pertemuan pertama dua jam ( 80 menit), pertemuan kedua dua jam juga 

(80 menit ), dan pertemuan ketiga satu jam (40 menit). Tiga tatap muka terhitung total 

selama 200 menit dalam satu minggu.   

Berdasarkan pola penjadwalan itu, maka pembelajaran direncanakan sebagai berikut: 

TAHAP PEMBELAJA

RAN 

MATERI ALOKASI 

WAKTU 

KETERAN

GAN 

I Pengantar 

menulis 
 Apersepsi 

 Penyajian Materi menulis 

20 menit Pertemuan 

pertama 

II Penugasan  Mengidentifikasi perasaan 

yang dirasakan 

 Menulis&melakukan 
perjalanan batin lewat 

mengembangkan tulisan 

150 menit 60 menit 

pertemuan 

pertama dan 

70 menit 

pertemuan 

kedua 

III Demonstrasi 

karya 
 Unjuk hasil  

 Perwakilan membaca hasil 
tulisan kedepan kelas 

20 menit Pertemuan 

ketiga 

IV Evaluasi  Kesimpulan 

 Penilaian 

10 menit Pertemuan 

ketiga 
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Karya tulis ini menfokuskan pada kegiatan pembelajaran menulis dengan 

mengembangkan media “Aku Jatuh Cinta”. Penulis sendiri berperan sebagai pengajar 

proses pembelajaran itu. Jadi penulis adalah peneliti yang terlibat menjadi pelaku dalam 

masalah yang diteliti. Pembelajaran yang mengarahkan ketrampilan menggunakan pikiran 

dan nalar dan perbuatan yang efektif dan efisien untuk capaian hasil tertentu yaitu 

kreativitas. Perlakuan yang diterapkan dalam proses belajar mengajar dengan mengunakan 

daya pikir dan kreasi secara efektif dan efesien guna mencapai tujuan.  

Pembelajaran yang mengarahkan pada ketrampilan proses ini bertitik tolak pada 

pandangan bahwa siswa memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda. Bila potensi 

ini dirangsang akan kemauan aktif akan muncul. Bila keaktifan ini digunakan untuk 

proses belajar, hasil yang optimal dapat tercapai. Pembelajaran yang menekankan 

proses perolehan siswa dalam menemukan sesuatu. Melihat dan menilai cara siswa 

mendapatkan hasil belajarnya, disamping mengetahui hasil belajar mereka yang 

sebenarnya.  

 

B. Skenario Pembelajaran 

Skenario Pembelajaran dilakukan dengan strategi berikut: 

Apersepsi 

 Tahap apersepsi ini pengajar mengajak siswa untuk mengenal diri sendiri. Peduli 

tentang perasaannya sendiri. Mengajak menggambarkan dirinya sendiri dengan 

konteks/situasi yang dialami dengan berbagai karakteristik dalam hubungan dengan 

keluarga, dengan teman sebaya bahkan dalam hubungannya dengan lawan jenis. Guru 

bercerita/curhat kepada siswa tentang perasaannya untuk memancing sebuah 

keterbukaan diri, sebuah kepercayaan. Guru bahkan mengajak siswa untuk membantu 

menemukan solusi tentang masalah yang dihadapinya. Guru berusaha membangun 

kepercayaan siswa menuangkan emosi secara ekspresif. 

  Menulis dengan apa yang dirasakannya dan diterapkan dengan detail tentang 

kehidupan mereka bisa menciptakan hubungan intim antara mereka dengan tulis 

menulis. Serta membuat mereka melihat betapa kuatnya tulisan itu dan betapa 

banyaknya wawasan tentang pengalaman sehari-hari yang mereka peroleh dari tulisan. 

Hampir semua penulis yang baik menuliskan kehidupannya sendiri. Memberi 

kelonggaran dan kefasihan menulis akan memperoleh kefasihan yang nyata dan rasa 

kebahasaan yang tinggi. Selanjutnya mereka akan mudah diajari format konvensional. 

 

Demonstrasi Karya 

Setelah siswa menyelesaikan tulisan, guru mengajak anak didik 

mendemonstrasikan karya mereka. Demonstrasi karya dilakukan untuk memotivasi 

anak didik agar sungguh-sungguh menulis. Dengan demonstrasi karya, tulisan anak 

didik diberi masukan, dikoreksi. Cara ini mengajarkan siswa bahwa kerja mereka 

diapresiasi dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh, tidak dibiarkan berlalu. Guru 

memberikan kesempatan para siswa untuk tampil kedepan kelas untuk membacakan 

hasil tulisannya. Pada momen inilah guru memberi evaluasi dengan memberi masukan, 

memberi solusi isi teks yang dibacakan, disini guru berdiri sebagai psikolog dan 

mengajak semua siswa menjadi saudara dan teman baik, dan yang paling utama 

memberi berbagai alternatif cara menulis yang bisa membuka cakrawala anak didik 

dalam memperbaiki tulisannya sendiri. Sebagai penutup, guru perlu menyampaikan 

bahwa menulis membutuhkan latihan terus-menerus. Kemampuan mempertajam ide 

dengan menulis tidak bisa dilakukan sekali dua kali, harus terus menerus dilakukan. 

Tentu masing-masing siswa dapat mengembangkan gaya tulisnya. Pengajar menghargai 
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hasil tulisan siswa dan diberikan respon positif. Pengajar tidak boleh memutuskan 

emosi siswa, sekalipun emosi tersebut perlu diperbaiki. 

Penulis mengamati kegiatan proses pembelajaran menulis mengembangkan 

perjalanan bathinnya. Kedua, penulis mencatat tahap-demi tahap proses pembelajaran: 

mulai dari guru merangsang keterbukaan diri siswa, siswa menulis kata ataupun kalimat 

sederhana tentang perasaannya, membaca dan mengilustrasikan isi teks,  sampai tulisan 

mereka jadi. Penulis menyusun laporan karya tulis ini dengan metode deskriptif-

kualitatif. Menerangkan apa yang dilakukan penulis sebagai pengajar dalam proses 

pembelajaran. 

Pembelajaran menulis sebagai fokus dapat dilakukan secara terpadu dengan 

mengembangkannya atau mengaitkannya dengan pembelajaran membaca, menyimak, 

dan berbicara.  

 

Skenario pembelajaran 1 sebagai berikut : 

a. Guru memberi waktu pada siswa untuk menjelajah diri masuk pada diri sendiri yang 

sesungguhnya merasakan apa yang dirasakan, guru membuka diri/membangun 

kepercayaan dengan apa yang dirasakannya saat itu. 

b. Guru memberi potongan kertas kecil untuk menuliskan atau mewakili apa yang 

dirasakan dalam bentuk kalimat singkat, sederhana dan padat. 

c. Guru mengajak siswa membaca tulisan masing-masing, merasakan dan meresapi 

apakah bentuk marah, kecewa, sakit hati, resah, gelisah, kangen, minta perhatian, 

bingung, senang. 

d. Setelah membaca siswa menyimak penjelasan guru tentang cara/langkah menulis 

teks deskripsi untuk mengembangkan isi teks. 

e. Siswa mulai menyusun dan mengembangkan teks tersebut. 

f. Siswa saat melakukan perjalanan bathin/kegiatan menulis sambil mendengarkan 

iringan musik klasik yang diputarkan guru. 

g. Siswa melakukan tahap koreksi tulisan sendiri untuk melakukan tahapan kelayakan 

penyajian tulisan di depan teman-temannya. 

h. Siswa mencoba membacakan teks tulisan dengan percaya diri secara bergiliran dan 

teman lainnya menyimak. 

i. Guru bersama siswa menanggapi dan menilai hasil kerja siswa. 

 

Skenario pembelajaran 2 sebagai berikut : 

1. Guru menyediakan media “Aku Jatuh Cinta” dengan berbagai macam jenis emosi 

(marah, kecewa, sakit hati, galau, resah dan lain-lain) 

2. Siswa memilih/mengidentifikasi media berdasarkan perasaan yang dirasakannya. 

3. Siswa dan guru melakukan tanya jawab secara personal dan guru berusaha 

membantu mengeksplor perasaan anak agar mampu menjelajah/membaca tentang 

perasaannya sendiri. 

4. Siswa melakukan perjalanan bathin dalam bentuk tulisan, siswa diajak curhat tentang 

perasaannya ke dalam tulisannya. 

5. Sambil menulis guru memutarkan lagu klasik untuk menguatkan hati dan 

meluncurkan ide dan kreatifnya. 

6. Siswa membaca tulisannya sendiri dan melakukan editing teks. 

7. Siswa membacakan hasil tulisannya ke depan kelas dengan percaya diri dan puas. 

8. Guru dan siswa menanggapi hasil tulisannya.   

 

C. Evaluasi Kreativitas Pembelajaran     

       Hasil tulisan siswa kemudian dinilai oleh guru dengan perangkat penilaian: 
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       Rubrik  Penilaian 

       Nama: ............................................. 

 

No Aspek DESKRIPSI SKOR 

1 Sistematika isi teks 

runtut dan paragraf saling 

terkait dgn lainnya 

Sempurna dan runtut 

Runtut tapi blm sempurna 

Tidak runtut 

3 

2 

1 

2 Kemenarikan isi teks Menarik dan sempurna 

Menarik 

Tidak menarik 

2 

1 

0 

3 Bahasa yang digunakan 

(baik dan benar) 

Baik dan Benar 

Baik, tetapi tidak benar atau  

benar, tetapi tidak baik 

Tidak baik dan tidak benar 

3 

2 

 

1 

4 Nilai-nilai di dalam teks Ada dan baik 

Ada tapi tidak baik 

Tidak ada 

2 

1 

0 

  Total Nilai Maksimal 10 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

IV.1    Deskripsi Hasil Pembelajaran 

            Hasil pembelajaran dilakukan dengan dua penilaian yang diambil yaitu penilaian 

ketrampilan menulis dan membaca.  Penilaian menulis diambil dengan tiga tahap dengan cara 

berbeda-beda, pertama dengan teknik guru memberikan tema, judul dan membatu 

mengembangkan kerangka yang disediakan, disini siswa diberikan kebebasan untuk memilih 

dan mengembangkan judul. Tapi hasil yang didapatkan sangat rendah  dan kurang maksimal, 

siswa bingung memilih judul apalagi mengebangkannya.  Dan terlihat pada siswa masih 

dituntun dan kurang mandiri apalagi mengembangkan imajinasi terlihat kurang. Dan tahap 

kedua yaitu dengan memberikan kartun (cerita bergambar) sebagai medianya. Dengan adanya 

media tersebut terlihat siswa begitu gembira, tertawa, dengan cerita yang disajikan. Dengan 

rasa antusias dan tertawa karena kelucuan cerita  telah memudahkan siswa bercerita. Hasil 

telah meningkat lebih baik. Tahap ketiga menyediakan media “Aku Jatuh Cinta” media yang 

berangkat dari perasaan masing-masing siswa dan sentuhan kepercayaan antara guru dan 

siswa terlihat tulisan lebih apresiatif lagi, kekuatan batin dalam tulisan terlihat dan terasa 

sangat hidup.   

          Penilaian membaca hasil tulisan ada tiga tahap yang dilakukan, yaitu pertama siswa 

bercerita dengan hasil tulisan yang dibuat berdasarkan tulisan atau karangan yang berdasarkan 

kerangka yang dikembangkan. Hasil yang didapatkan terlihat siswa menghafal. Tahap kedua 

adalah dengan cara siswa bercerita dengan hasil karangan dengan media cerita bergambar. 

Terlihat siswa dengan perasaan senang dan tawa saat bercerita di depan kelas. Di tahap ini 

hasil yang di dapat adalah rasa senang dan rasa percaya diri pada  saat  siswa bercerita. Dan 

tahap ketiga siswa membacakan hasil tulisan terlihat emosi siswa terbaca di nada dan 

suasananya. Pembaca dan pendengar begitu larut dalam suasana yang ada. Disini capaianya 

adalah empati dan kepedulian siswa terbangun. Pengontrolan diri pada emosi siswa tercapai.  
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Nilai yang di dapatkan dengan tiga tahapan proses menulis kelas VII-i 

NO 

NO 

INDUK NAMA SISWA 
KELAS 

NILAI 

1 

NILAI 

2 

NILAI 3 

1 90901 ABYANA MAHESWARA VII - I 8.50 9,50 10,00 

2 90902 ADINDA RAHMA PUTRI VII - I 7.00 8,00 9,50 

3 90903 ALFITRA AINIL GHURRO VII - I 7.00 8,00 9,00 

4 90904 ALIFAH KHAIRANA VII - I 6.00 7,50 8,50 

5 90905 

AMELIA PUTRI 

PRIAMBODO 
VII - I 

8.00 9,50 9,50 

6 90906 ANISAH SYAHRI VII - I 7.50 8,00 9,00 

7 90907 

ARINDU NORLITA 

TRISMANA 
VII - I 

7.00 7,00 8,00 

8 90908 

AVELYNA FERARIYA 

CLARESTA 
VII - I 

8.00 8,50 9.50 

9 90909 

AZZAHRA 

MEIDYTRIANANDINI 
VII - I 

7.00 6,00 8,50 

10 90910 

CYNTYA PUTRI EDY 

SUHARTINI 
VII - I 

8.00 7,00 9.00 

11 90911 

DARA NINGGAR 

LUTHFIA AFRISA 
VII - I 

8.50 8,50 9,50 

12 90912 

ENNY LISDAYANTI 

HASANAH 
VII - I 

8.00 9,00 9.00 

13 90913 

FELIA RAMADHANTY 

WALUYO 
VII - I 

7.00 8,00 9,00 

14 90914 

IRMADELLA INDAYANTI 

PRAKOSO 
VII - I 

7.50 8,00 9,50 

15 90915 

LINTANG RUHIL 

HIDAYAH 
VII - I 

6.50 6,50 9.00 

16 90916 

MAYA FARICHAH 

MELENIA 
VII - I 

6.50 6,50 8.50 

17 90917 

MIRZA EKA PUTRI 

GUNAWAN 
VII - I 

8.50 9,50 9.50 

18 90918 NABILA AULIA RIZKI VII - I 8.00 9,00 9.00 

19 90919 

NATHANIA DWI 

KENCANAWATI 
VII - I 

7.00 7,00 9.00 

20 90920 

NAURA THIFALDHIA 

CHRISSANDI 
VII - I 

8.00 9,00 10,00 

21 90921 

PINASTHIKA ALMIRA 

WILDANUM 
VII - I 

6.50 7,00 8,50 

22 90922 RAFIDA ANSHORI VII - I 7.00 8,00 9,50 

23 90923 

RAHMADINA NUR 

ANNISA 
VII - I 

5.50 7,50 8.00 

24 90924 RANIA AMIRAH JANNAH VII - I 7.00 8,00 10,00 

25 90925 

SABRINA AYU 

ALNAMIRA 
VII - I 

7.50 7,50 9,00 

26 90926 SHINTYA AULIA PUTRI VII - I 8.00 8,50 9.00 

27 90927 

SIFA RAHMA SARI 

GINTING 
VII - I 

8.00 8,50 9,50 
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28 90928 SOFI UBAIDA VII - I 7.50 8,50 10,00 

29 90929 SYAFA LAILY AROFAH VII - I 8.00 8,00 8,00 

30 90930 SYFAK GARTINA VII - I 6.50 7,00 8.50 

31 90931 

TATSABILA NOOR 

CHOLISOH 
VII - I 

7.50 8,00 9,50 

32 90932 

ZAKIYYAH FATHANIA 

RAMADHANA 
VII - I 

8.00 8,50 9.50 

 

 

 

KETERANGAN: 

Nilai 1 adalah nilai pemberlakuan menulis dengan teknik mengembangkan kerangka karangan 

yang disediakan. Nilai 2 nilai dengan menggunakan teknik media kartun, Dan nilai 3 adalah 

nilai dengan menggunakan media “Aku Jatuh Cinta”. 

IV.2     Analisis  Hasil Pembelajaran 

      Dalam analisis ini proses awal yang membebaskan emosi itu tercapai dan apa-apa 

yang di batin itu diperlihatkan secara kongkrit lewat deretan kata-kata.  Untuk diperbaiki atas 

kelayakannya untuk digambarkan pada orang lain. Kegiatan ini sebagai dasar untuk memicu 

motivasi siswa mudahnya menulis dan mudahnya jatuh cinta pada kegiatan menulis. Pembuka 

pelajaran yang dilakukan pengajar untuk memicu motivasi siswa agar mereka tersadar 

pentingnya belajar menulis dalam pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Membuat anak jatuh 

cinta kepada kegiatan menulis. Diharapkan sekali jatuh cinta tulisan mereka menjadi melejit, 

kata Leonhardt dalam 99 Cara Menjadikan Anak Anda Bergairah Menulis.  

   Pemakaian media “Aku Jatuh Cinta” bersifat membantu anak didik untuk curhat dalam 

bentuk tulisan yang membantu siswa mengurangi emosi yang negatif dalam jiwa. Media yang 

memunculkan rasa lega setelah melepaskan ikatan masalah dalam batin. Media yang selalu 

muncul dan sesuai dengan penggambaran psikologis remaja awal dimana masa didalamnya 

meliputi karakteristik seperti kegelisahan, kebingungan karena terjadi suatu pertentangan. 

Keinginan untuk menghayal tinggi dan diakui oleh teman-temanya atau kelompoknya. 

 Pemicu ide atau rancangan yang tersusun dalam pikiran dapat muncul di mana saja dan 

dipicu oleh apa saja yang ada disekitar kita. Pengajar menyajikan media “Aku Jatuh Cinta” 

sebuah perasaan yang dimunculkan berupa marah, resah, suka, galau, sakit hati, kangen dan 

lainnya. Jatuh cinta persepsi global yang mewakili. Perasaan inilah yang sering dirasakan 

anak didik kita diusia remaja. Media yang banyak menggambarkan/mengisahkan realita hidup 

yang ada disekitar kita. Dengan media sederhana yang disajikan akan membuat peka 

memandu pikirannya dan perasaannya untuk menuangkan gagasan menjadi teks deskriptif. 

Pemicu ide akan datang dari pengamatan ditambah perenungan mengenai situasi yang sedang 

terjadi di sekitar kami (Harefa, 2003: 26). Harefa juga berkata, pemicu ide  akan muncul 

karena yang dibutuhkan hanyalah suasana hati yang kondusif dan kebiasaan mengamati 

situasi sekitar.  

   Mengarang bisa gampang kalau punya komitmen, kesungguhan hati, determinasi atau 

tekad bulat. Mengarang bisa gampang kalau punya keyakinan dan kepercayaan diri yang 

tinggi bahwa kita “bisa”. Mengarang bisa gampang kalau punya minat dan ambisi yang kuat 

untuk membuktikan sesuatu yang kita yakini sebagai kebenaran atau sekurang-kurangnya 

lebih dekat dengan kebenara itu. Mengarang akan mudah apabila ada rasa cinta pada 

pandangan pertama. Suara-suara ini jelas mengindifikasikan anak didik tersentuh, kepekaan 
dan daya kritis mereka akan menulis. Kegundahan ini jelas positif untuk memotivasi agar 

mereka kelak bisa memberi kontribusi menulis untuk mewakili diri terhadap situasi yang 

terjadi. Pemakaian media “Aku Jatuh Cinta” bersifat membantu anak didik mengembangkan 

dan mengarahkan mereka mengalirkan ide. Media ini serupa dengan metode menerapkan 
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kerangka tulisan. Media yang dibuat berdasarkan perwakilan perasaan siswa sendiri yang 

berupa satu sampai tiga kata ini menunjukkan kalau perasaan setiap jiwa sangat luas untuk 

dikembangkan. Kemampuan siswa menulis mengalir begitu dalamnya untuk berbicara 

perasaannya lewat tulisan. Setiap jiwa meliki perasaan yang variatif dan dari perasaan ini 

terlihat jelas membutuhkan tempat untuk dicurahkan gejolaknya. Jiwa kan merasa tenang 

karena terwadahi isi hatinya. Jiwa merasa aman karena tercurahkan segala isi dan persoalan 

yang dialaminya. Tulisan sebagai media teman curhat.  

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V. 1  Simpulan 

   Ketrampilan menulis menuntut anak didik tahu ide yang ditulis dan cara menuliskannya. 

Dengan media yang disajikan akan melibatkan kepekaan emosi sangat membantu 

mempertajam ide yang ditulis. Sedangkan media “Aku Jatuh Cinta” merupakan salah satu 

cara membantu mengembangkan tulisan lewat perjalanan batinnya dan mensistematisasikan 

tulisan. Peran guru cukup vital dalam menyingkirkan beban psikologis dalam menulis, 

kemudian memotivasi dan menvasilitasi.  

Pengajar menyajikan media “Aku Jatuh Cinta” sebuah perasaan yang dimunculkan 

berupa marah, resah, suka, galau, sakit hati, kangen dan lainnya. Jatuh cinta persepsi global 

yang mewakili. Perasaan inilah yang sering dirasakan anak didik kita diusia remaja. Media 

yang banyak menggambarkan/mengisahkan realita hidup yang ada disekitar kita. Dengan 

media sederhana yang disajikan akan membuat peka memandu pikirannya dan perasaannya 

untuk menuangkan gagasan menjadi teks deskriptif. Pemicu ide akan datang dari pengamatan 

ditambah perenungan mengenai situasi yang sedang terjadi di sekitar kita. Pemicu ide  akan 

muncul karena yang dibutuhkan hanyalah suasana hati yang kondusif dan kebiasaan 

mengamati situasi sekitar.  

Mengarang bisa menjadi mudah dengan komitmen, kesungguhan hati, determinasi atau 

tekad bulat. Ada keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi bahwa  “bisa”. Disertai minat 

dan ambisi yang kuat untuk membuktikan sesuatu yang di yakini sebagai kebenaran atau 

sekurang-kurangnya lebih dekat dengan kebenaran itu. Mengarang akan mudah apabila ada 

rasa cinta pada pandangan pertama. Suara-suara ini jelas mengindentifikasikan anak didik 

tersentuh, kepekaan dan daya kritis mereka akan menulis. Kegundahan ini jelas positif untuk 

memotivasi agar mereka kelak bisa memberi kontribusi menulis untuk mewakili diri terhadap 

situasi yang terjadi. 

 Dalam menulis keterbukaan untuk mendapatkan wawasan, koreksi, masuk mutlak 

diperlukan. Untuk itu kesempatan membaca, berdiskusi, berbagi pendapat harus dicari dan 

diciptakan dalam banyak pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang tidak kalah penting, 

menulis bersifat personal. Gaya tiap orang berbeda tak ubahnya gaya berbicara tiap orang 

berbeda. Untuk itu kebebasan menuangkan ide diberikan seluas-luasnya oleh guru. 

 

V.2.   Saran 

          Hendaknya para guru mau membangun budaya tidak puas menggunakan satu metode 

tertentu saja, sehingga disarankan mengambil dari pengalamannya mengajar untuk mnenjadi 

kreatif guna menemukan dan menciptakan model pembelajaran atau alat peraga sesuai dengan 

perkembangan jiwa anak. 
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ABSTRACT 

  Reading is an essential skill for English as a Second/Foreign Language (ESL/EFL) 

students;  ... and the most important skill to master. Unfortunately, some students find it 

difficult to master. They often become frustated if they face reading texts, especially the long 

ones. As a teacher, the writer finds the same fact when she teaches reading in the classroom. 

It is quite far from she has expected since her class is considered to be the first class.  She 

teaches an upper class this year, and yet, the achievement of this class is not satisfying her. 

Some students in this class must follow remedial class since their achievement in English, 

especially reading is not good.  

  In order to help her class, she conducts a classroom action research. She tries to 

apply  Extensive Reading (ER) with the help of graded readers. She did some steps called I 

SEE HERNA (Introduce, See, Explore, Enjoy, Here and There, Evaluate, Read and Read, 

Now You Can, Achieve Good Score). The classroom action research has been done in two 

cycles. First cycle has been done in September to December 2012 and the second cycle has 

been done in January to April 2013.  

  The result is the increasing of IX J reading skill because of ER treatment. The increase 

is shown by comparing the result of National Examination and Diagnostic 2 ( the very first 

test for them). The class average increased from 7.22 to 8.55. The lowest score in Diagnostic 

2 was 3.80 and in National Examination increased to 7.40. The highest score in Diagnostic 2 

was 9.00 and in National Examination was 9. 60. Fifteen students got below 8.00 in 

Diagnostic 2 and only five students got below 8.00 in National Examination. By using The 

normalized Gain Score to analyze the improvement of this score it can be said that the gain 

<g> was 0.5. According to Gain Score,  it is categorized medium.  

  The final questionnaire shows that all of the students understood what they had read 

so far and they felt easy to read English after the treatment. Thirteen students liked fiction 

better than non fictions. Some of the reasons were because fiction was much more interesting 

and imaginating. Besides, it provided them with unpredictable story. Those students who 

loved non fiction mentioned that it was real and closer to their real life. Besides, the grammar 

is easier than fiction ones. Alhough twenty out of twenty one students thought that ER was 

enjoyable and wanted to continue their reading habit but all of the students said that ER was 

beneficial for them.  

  This classroom action research considered to be successful if the average of the class 

is 8.00 and up and 75% of the students get 8.00 and up. Thus, with the result mentioned above 

it is considered successful.  

 

 Keywords: Reading Skill,  Extensive Reading, Graded Readers, I SEE HERNA 
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CHAPTER I 

INTRODUCTION 

 

A. Background of the Study 

  Anderson (1999) claims that “Reading is an essential skill for English as a 

Second/Foreign Language (ESL/EFL) students, “ while Harmer (2007) points  out that “ 

reading is useful for language acquisition. It also has a positive effect on students’ vocabulary 

knowledge, on their spelling and on their writing.”    

  Unfortunately,  most students find it difficult to master. They are often frustated if they 

face reading texts, especially the long ones. As a teacher, the writer finds the same fact when 

she teaches reading in the classroom. She taught an upper class last year and yet the 

achievement of this class was not satisfying her. Some students in this class must follow 

remedial class since their achievement in English, especially reading was not good. 

  In order to help her class, she conducts a Classroom Action Research. She tries to 

apply  Extensive Reading (ER) since some studies show the application of ER can increase 

students achievement in reading  (Bell, 1998; Renandya, Rajan, and Jacob, 1999) and 

students’ vocabulary acquisition (Waring, 2010). 

  She begins her research by delivering a simple questionnaire on reading in order to 

know their responds in reading. The result is only eight out of twenty one students who like 

reading in English. The reasons why they like reading because it is enjoyable, interesting, and 

it can increase their vocabulary while those who do not like reading because they are lazy, 

sleepy, and reading is time consuming.  

Scope of the Study 

  The writer does the research in IX-J SMP Al Hikmah Surabaya 2012-2013. This class 

consists of  twenty one students. The ER approach is done using some steps:  Introduce, See, 

Explore, Enjoy, Here and There, Evaluate, Read and Read, Now You Can, Achieve Good 

Score ( I SEE HERNA). She hopes that their  reading skill increase by doing these steps. 

B. Objective of the Study 

 To find out whether I SEE HERNA can increase IX-J Students’ Reading Skill of 
SMP Al Hikmah Surabaya. 

C. Significance of the Study 

1. I SEE HERNA will help the students to increase their reading skill. 

2. I SEE HERNA will help the teacher in classroom teaching learning process since it has 

many advantages for mastering reading skill without consumming much time in class. 

3. I SEE HERNA can be a model for other teachers or researches who have the same 

problem dealing with the students acquisition in reading skill.  

 

CHAPTER II 

THEORY OF RELATED LITERATURE 

 

A. Reading Skill  
   Reading is viewed as an active process in which the reader’s knowledge, skills, and 

experinces are activated to construct meaning in the text.(Goodman, 1976) while Anderson 

(1999) points out that reading is an essential skill for English as a Second/Foreign 

Language (ESL/EFL) students;  ... and the most important skill to master.  
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   In line with those experts,  Harmer (2007) claims that reading is useful for 

language acquisition. The more the students read, the better they get at it. Reading has a 

positive effect on students’ vocabulary knowledge, on their spelling, and on their writing.  

B. Extensive Reading 
   Extensive Reading is the term used in English language teaching for the reading of 

a wide range of books primarily for pleasure. (Dawson, 2000) The idea is that learners are 

motivated to read because they are reading for the same reasons as they would in their own 

language, to learn more about something they are interested in, to enjoy a  good story, to 

think about the ideas and issues the book raises, to increase their general knowledge and 

awareness.  

   Mikulecky (2007 ) explains the difference between Extensive Reading and 

Intensive Reading as follow: Intensive Reading is an activity in which students (usually in 

a class group, led by the teacher) carefully read and examine together a reading passage 

assigned by the teacher. Extensive Reading, on the other hand, is an activity in which 

students read alot, in books that they choose themselves. What matters is that they are 

encouraged to read as much as possible.  

   While intensive reading plays an important role in developing an appreciation of 

the English language and selected English literature, it is by reading extensively that 

students can develop their ability to read with fluency and understanding. Furthermore, 

extensive reading is essential for practicing and applying reading skills and for developing 

all areas of language skills. Research shows that vocabulary acquisition and writing ability, 

for example, are directly related to the quantity of reading that students engage in. 

(Waring, 2010) 

   Harmer (2007) explains that the term extensive reading refers to reading which 

students do often (but not exclusively) away from the classroom. They may read novels, 

web pages, newpapers, magazines, or any other reference material. Where possible, 

extensive reading should involve reading for pleasure—what Richard Day calls joyful 

reading. This is enhanced if students have a chance to choose what they want to read, if 

they are encouraged to read by the teacher, and if some opportunity is given for them to 
share their reading experiences. Although not all students are equally keen on this kind of 

reading, we can say with certainty that the ones who read most progress fastest.  

   Intensive reading, on the other hand, refers to the detailed focus on the construction 

of reading texts which takes place usually (but not always) in classrooms. It is usually 

accompanied by study activities. We may ask students to work out what kind of text they 

are reading, tease out details of meaning, look at particular uses of grammar and 

vocabulary, and then use the information in the text to move on to other learning activities.  

C. Graded Reader(s) 

   Graded Readers are books, both fiction and non-fiction. The language in graded 

readers is controlled so that it matches the language competence of the learners reading the 

book.(Dawson, 2000) It is one of a series of books ranked by grade level, reader level, or 

another level of difficulty.  

  According to Waring, graded readers (sometimes called Readers or Basal readers) are 

books written specifically for language learners to develop their reading ability. They are 

made easy to read by simplifying the vocabulary and grammar so the learner can easily  

understand the story. Graded Readers are not children's books (although some are written 

for teenagers and children), but in general they are books for adult language learners. 
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CHAPTER III 

RESEARCH METHODOLOGY 

 

A. Planning  

1. Setting 
  The students in SMP Al Hikmah Surabaya are separated by gender. There are ten 

classes in grade IX. Four of them are Pilot International Standardized Classes or Rintisan 

Sekolah Berstandar Internasional (RSBI).  IX-J is one of them.  The RSBI students are 

usually brighter than other classes.  

  IX J consists of  twenty one students. As RSBI class,  the writer hopes that their 

achievement is good but she found some facts that some of the students’ scores in Diagnostic 

Test 1 and 2 are below 8.00 and the average of the class is also below 8.00. Those tests are the 

very first test for the 9th grade students to follow. Diagnostic Test 1 is made by the teacher 

and Diagnostic Test 2 is the previous year of National Examination. The teacher will use the 

result of those tests for mapping the students and giving continous treatment to succeed them 

in the coming National Examination.  

   On September 10th, the students must take Try Out (TO)  Reguler 1 and again,  IX-J 

students’ achievement in this TO is not satisfying, even worse than the previous ones. The 

average of the class is only 6. 83 and there are still eight students get below 8.00. 

  The complete result can be seen clearly in this table below: 

 
Table 1. The students achievement before doing ER 

 

  Based on the data above,  the writer gives treatment to them by doing classroom action 

research in the form of Extensive Reading (ER). The ER will be conducted in two cycles.  

 a. Cycle 1. 

  It begins on September 17th until December 2012 when the students get the final test 

in the odd semester.  It can be seen clearly from the timeline below. The green ones 
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represents  ER while the red ones represent no ER. It is because of Mid term test on Oct, 

Week (W) 1, a long holiday  (Oct, W4 to W5 and Nov W1), and final test (Dec W1, W2). 

 
Table 2. ER timeline in odd semester 

 b. Cycle 2.  

  It begins on January to April 2013. The green ones show ER for regular learning and 

the yellow ones show ER for intensive learning. In intensive learning process the students 

only learn four special lessons for National Examination: Bahasa, English, Math, and 

Science.  

  The red ones show no ER. On January W1 there is still holiday, while on February  

W4 and March W1 there will be a preparation time for practical and written school 

examination (Ujian Sekolah Praktik dan Tulis). On April W3 to W4 there will be National 

Examination.  

  It can be seen completely from the timeline given below. 

 
Table 3. ER timeline in even semester 

 

2.  Scenario of Learning 

a. Cycle 1 

Having analysed the result in some examinations above, the writer introduces the 

students with ER. Before doing ER, she gives the students  a simple questionnaire to 

answer. It is about their responds to reading. It will be used a starter to run this 

program. Then, she will use some steps called I SEE HERNA (Introduce, See, 

Explore, Enjoy, Here and There, Evaluate, Read and Read, Now You Can, Achieve 

Good Score)  

b. Cycle 2 
  The result of ER in the odd semester will be used as data for the next step in ER 

approach in even semester. Regular learning will be finished on Februari W4 and 

continued by Intensive learning. In intensive learning, the students only have four 

subjects: Bahasa, English, Math, and Science everyday.  

  The students will be grouped by their performance. Grade IX  will be separated 

into four or five groups since the learning is not based on the former class anymore. It 
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is based on a group. In this case, the writer will need a help from other teachers to help 

the students in running ER well.  

3. Data Collection Technique 

  The writer will observe the class both in cycle 1 and cycle 2.  She will use a journal 

to write the result of the observation. The data are in the form of students report both of 

written and oral. In the odd semester, the writer will record the students reading 

achievements in some examinations held on October-December 2012. In even semester, 

she will record their reading achievement in some external TOs until its main goal, 

National Examination 2013. At the end of the period, she will give another questionnaire 

to get the data whether ER is really affected to them or not.  

4. Data Analysis  

  Those data achievement are documented and will be analysed based on the lowest 

and upper score, average score, compared to the entry data before the treatment. She 

analyzes the achievement in National Examination and Diagnostic 2 since the main goal 

is increasing IX-J students’ reading skill so that it will help them in facing National 

Examination.  

5. Success Criteria 

This classroom action research is considered to be successful if 75 % of IX-J students can 

reach the score 8.00 and up.  And, the average of the class is 8.00 and up. 

B. Learning Process 

1. Cycle 1 

Introduce 

 Before introducing ER, the writer gave a simple questionnaire about reading to the 

students. She used this as a starter data to hold ER. Then, she introduced ER by presenting  

the slides of ER and gave explanation to the students on September 17th or the third week 

(W3).   

 The title of the presentation is DEAR (Drop Everything And Read), another name for 

ER.  She took it from Extensive Reading Foundation. The slides are about the definition of 

ER, the difference between Intensive and Extensive Reading, why it is so important for 
them to take part in this program, its goal,  and the way how ER will be conducted. 

 Besides, she introduced  them with graded readers--the books usually used for ER—

which she had brought from the library.  

Pict 1. Slide of ER presentation 
 

 Pict 2. The writer introduces Graded 

Readers 

See  

 Then, she showed the graded readers to the students, delivered them  and asked them 

to see and search them.  She explained about them further. Most of the students did not 

know about ER and graded readers. So, they were very enthusiastics. They took a glance at 
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the book: the title, the author, the back cover of the books containing information about the 

book itself. 

 

Explore   

 The students explored the books further. Some questions arised such as how to find 

out the books they like, how if they do not know the vocabulary, etc. She patiently 

answered all of the questions.  After that, she asked the students’ responds concerning the 

books. Some of them said that the activity would be challenging, and yet, some others felt 

a little doubt to begin since they were afraid of the language. She convinced them to try 

first. Finally, they decided to read one book for two weeks and wrote a simple report about 

it in a form of summary. The report  must be submitted on Fridays.  

 Having finished exploring the books, they went to the library and found the books they 

liked. She had told the librarians about this research before and asked them to help  the 

students if they needed it.  Then, they explored the books by themselves. The writer found 

some of the students needed a help to choose a single book but some others were very 

confident to choose the books and eager to read them. Here, she only functioned herself as 

the facilitator for her students. 

 The library is a wealthy resources for ER. There were about 102 titles from Penguin 

readers , 32 titles of Oxford bookworm, 100 titles of Footprint,   59 titles of Dominoes 

Oxford,   50 titles of Penguin active readers,  63 titles of Cambridge English leader and so 

on. They are divided into many themes  such as fiction, biography, detective story, 

folklore, adventure, science fiction, etc. Besides, there are also non fiction ones such as 

history, science, culture, and so on. Different publisher has different type of grading the 

books.

Pict 3. The grades are at the back 

cover of the book 

 

  

Pict 4. Exploring Graded Readers

Enjoy 

 

 Having explored the books and decided which books they had chosen, the students 

enjoyed reading them. They borrowed and enjoyed reading them until the time was up. The 

writer said that they could continue their reading at their leisure time, either at school or  at 

home. Again, she told the students that the key to be successful in reading is enjoy.  

 ER provided a wonderful experience for the readers  since they decided what they read 

and how they accomplish the reading. And for the students if they enjoyed reading,  that 

would be very easy for them to make a simple report. She reminded that they must write 

down a summary about what they had read and must be collected on Friday next  two 

weeks. 
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Here and There 

   As the writer hoped, the students not only read the books at school while having 

break time, waiting for the driver to go home,  but also at home. She really hoped that they 

read extensively outside the classroom as much as possible,  here and there. By doing this, 

reading became  a good habit for them as what Waring said in his booklet of ER: Once the 

learners have the reading habit, they can take this with them all their lives and continue to 

improve their second language in the absence of teachers and classes.  

 

Evaluate 

        Having read the books for two weeks, the students collected their first works on 

September 28th.  There were eighteen out of  twenty one students met the deadline. Some 

of them made good summaries, some other made fair ones. Only one student found 

difficulty in this project since her choice of book was too difficult in her stage. One student 

made an outstanding work since she loved reading novels.  

 The writer discussed some obstacles they had when they did ER. From this discussion 

she knew what to do next.  The pictures below showed the former result of ER was in the 

form of summary. Because of evaluation, the report change into simpler one. 

  
Pict 5. The first students report in the 

form of summary  

  
Pict 6.  The newer students report  

with teacher’s comment on it

 

Read and Read 

        Having evaluated the ER, the writer asked the students to continue their reading. They 

found another book to read. A problem happened when they must collect the second work. 

Some students who failed in certain subjects must take remedial class, some others must 

follow "Quality Assurance (QA)" treatment but ER must go on. For the students who were 

free from remedial and QA, she kept asking them to read and read.  

 Waring and other experts in ER always reminded the teacher who conducts ER was a 

model for the students. So, the writer became an active reader. When she asked them to 

read, she also read the books. That is why she put her name in the students list report to 
show her students that she also joined and enjoyed the activity of ER.   

 

Now You Can 

 It is a fact that not all of the students love reading. So, the writer must give additional 

treatment for them.  There were three students who faced this problems. All of them were  
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good at English but they were not keen on reading. They were always late to hand the 

works in.  

 On the other hand, there were three students whose English were not good enough but 

they were enthusiastic enough to read.  Their reading score were not satisfying although 

they had studied before the exam.  

 For those students, the writer made a schedule to meet, talk, and tried to give solution. 

She was sure that they could if they wanted to. She always said to them: Now You Can 

 

Achieve Good Score 

   Having read alot, the writer hoped that they got a new habit. As Harmer (2007)  said 

the more they read the better their understanding the text will be. Although there was not a 

direct test for ER but the writer measured their improvement by following their report. In 

some occasions, she asked them to present the report orally or asked them to read aloud in 

front of the class.  

  By doing this,  she hoped they will achieve a good score for their reading in some 

examinations. And they did.  

 

2. Cycle 2 

 The writer refreshed about ER on January 15th, 2012. Having evaluated from the 

result in the odd semester, she realized that she must give additional tool for the students. 

Then, she gave them reading rate and examples of it. This is a tool to help them in 

increasing the way they read without neglecting their understanding.  

 
Pict 7. How to figure out students reading rate         Pict 8. Progress chart of reading rate 

 

 

 In this semester, ER was quite different from the one in the odd semester since there 

was only a month left for regular class. The ER was concentrated in Narrative text since it 

was the only lesson left in this semester. So, the students’ reports were in the form of 

speaking and writing. She did this since it will help them to prepare for practical test. 
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CHAPTER IV 

RESULT AND DISCUSSION 

 

A. Students Report 

 As suggested by Bell (1998) that students reading should be carefully monitored, the writer 

used journal to keep the students progress. She also made a list of students book report to 

record their progress. The tables below are part of it. 

 
Table 4. Journal for recording ER activity 

 

 

 
 

Table 5. Example of list of book borrowing sheet to record students report 

 

1. Cycle 1 
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  The students were very enthusiastics when the presentation given since ER was quite 

new to them. They gave some questions to the writer. There was an agreement about the 

number of books they must read: one book in two weeks. They must collect a simple 

summary of it.  

  There were  eighteen out of  twenty one students collected their first work on 

September, 28th 2012.  The two absent students did not come for some reasons. One of 

them  was hospitalized because of her sickness and the other had a problem in her 

teenage, she did not want to go to school.  Fourteen out of eighteen summaries  were 

fictions. The students seem prefer fiction to non fiction ones. The result was vary. Some 

students made good summaries, some other made fair ones. Seven students did not make 

the dead line. A student found difficulty in making summary since her choice of book is 

too difficult. One student made a very excellent work for she loves the book, the novel 

she read.  

  The students who did not collect the work got a special treatment from the writer. She 

asked them to rewrite but until the second work collected, they still have not collected it 

yet. Then, she kept recording their absence in collecting the works. The students face 

mid-term test on this month. It is too early to see the result of ER but in this mid term test 

their English result is improved. The writer was very enthusiastics to encourage the 

students to read and read.  

  The second work was collected on October 12th 2012. Some problems arised since 

there was a post middle test activity. There were only thirteen students collecting the 

work on time.  Some of the students got remedial class on other subjects and some others 

must follow Standar Mutu Siswa (SMS) or Quality Assurance treatment, a kind of 

treatment for the students of SMP Al Hikmah Surabaya to have a good quality as alumni 

of SMP Al Hikmah Surabaya. Another problem was making summary was so difficult for 

some students that the writer tried hard to find the solution.  

   Having read some sources on Extensive Reading,  she finally found a new way to 

help them. The students still must make a report but it was not summary. It was a very 

simple report. There were only two questions: what is the book about and what is the best 
part of it. Besides, the students were asked whether they would tell a friend to read it or 

not and they must give reasons. The writer needed to ask about the latest question since 

this question can lead other students to read.  

  The students felt easier to do this. So, she and the students made agreement that 

they must read one book in a week and made a simple report with those questions above. 

This result was in line with what Waring said that research has shown that a learner 

should  ideally be reading about a book a week at her level of difficulty. This will provide 

the learner with enough repetitions of new language so they are not lost from memory. Of 

course, reading more is more beneficial for language development.  Reading less than this 

means the learner will not be revisiting language patterns and vocabulary frequently 

enough to maintain the new language in memory.  

  This amount of reading should take about 90-120 minutes per week, or about 15 

minutes per day. Beginning level Graded Readers have a lot of picture support and larger 

print, whereas more difficult books have more words per page and fewer pictures, so less 

time will be needed for beginning level books. So, before asking for the third work, the 

teacher asked those who did not collect their works to collect them before using the new 

form of report. The result was seven students accomplished this work.  

  The result of the third work on November, 9th 2012 was eighteen students made the 

third report though seven of them were a little bit late. Three students did not make the 

report. The teacher asked them to meet and had discussion about it. She wrote in her 

journal that some of the reasons are forget and the other was still in her long holiday.  
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  Since there is a New Year of Islam Holiday on Thurday and cuti bersama on Friday, 

the fourth report was taken on Wednesday November, 14th 2012. The fourth work was 

done by eighteen students. They met the deadline while three of them did not. Some of 

them were sick and some others forgot. 

  The fifth report was collected on November 30th 2012. All of the students met the 

deadline. In this month the students got TO Regular 2. The writer was curious to see the 

result so far. It was improved.  In the fourth week of November the writer did not ask the 

students to collect the report since they must prepare for the final exam. Although there 

was no report but she kept telling the students to continue their good habit, reading. And, 

the final exam result was increased.  

  The whole result can be seen in the table below. 

 

 
Table 6. The progress of ER students report  

 

 We can see that there was always a number of students did not make the work yet 

or handed it late, and yet, in the last period all of the students could make it well.   

 The table shows that most of the students prefered fiction to non fiction. Fiction is 

much more interesting for them. Another reason why they liked fiction better than non 

fiction was because they read for recreation, they wanted to enjoy their leisure time.  

They did not want to think hard, and yet, those who loved non fiction mentioned that they 

loved it since the fact such as National Geography was much more interesting, more 

challenging, and closer to their real life than the imaginative ones.  

 Whatever their choice, the writer appreciated it and encouraged them to read. 

Sometimes she told them to try to read something different from their former reading. By 

doing this, she hoped that their students got the habit of reading although she did not 

teach them anymore.  

 

2. Cycle 2 

  The writer asked the students to make report in a form of Narrative Text Organizer. 

It was a simple form of making a narrative text.  They handed in their works on January 

23rd, 2012. There were twenty out of twenty one students collected the works. One 

student was absent. After they made writing report they must present it in front of the 

class orally. This practise would help them to prepare for the practical test in this even 

semester.
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Pict 9. Narrative Text Organizer 

 

 

  Pict 10. Giving report orally 

 Pict 11. Acting out the story

 They faced the practical test on February 18th, 2012. The students must present what 

they had read in front of the teacher orally for about 10 – 15 minutes. Some students use 

the mind mapping, some others use summary.  

 
Pict 12 Mind mapping for practical test of English 

 

 Having finished with the test, they followed intensive class. In this phase, the writer 

did not ask them to make any report again but they still read the book and filled in the 

check list of reading. The writer encouraged them to do this since it could release their 

mental condition because of  abundance of examinations they must face before the real  

National Examination. And they did on 22 nd of March and 28th of March 2013. 

 

B. Students Result in Some Examinations  

1. Cycle 1 

In odd semester, the students got three kinds of examinations after the ER treatment. In 

table 7 below, it is clearly stated that the average of the class in Diagnostic 1 was 7.68 and 

Diagnostic 2  was 7.22. Their achievement in TO Regular was worse than the previous 
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ones. It was only 6.83.  Those happened before ER treatment. After treatment of ER, their 

average  had increased. They got 8.28 in middle test (UTS); 8. 32 in TO Regular2, and 

8.50 in final test (UAS).  The whole result described in the table below. 

 
Table 7. IX J achievement in some examinations in odd semester 

 

Cycle 2. 

      The students must take external try out in the even semester. They followed MKKS 

(Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Surabaya) TO. This TO was followed by all 

students in Surabaya. IX-J average was 7.35.  Two students were absent because of 

sickness . Their average increased gradually. One student was absent in MKKS 2. They 

could reach their average was 7.78.  

      Beside external TO, the teacher hold a prediction test before National Examination. 

Their average was 8.46. In the real National examination the students average could 

reach 8.55. In short, the students achievement in reading skill had increased. It can be 

seen in table 8 below.  
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Table 8. IX J achievement in some examination in even semester 

 

C. Analysis of Result 

1. Cycle 1 

     Table 6 shows that there was an increase in reading skill achievement . The increase 

is in class average from 7.68 in diagnostic 1 to 8.50 in final test (UAS). It is about 0.82. 

There were 12 students got below 8,00 in diagnostic 1 while in final test (UAS) there 

were only 2 students got below 8.00.  The lowest score was 5.80 in diagnostic 1 and it 

was also the lowest score in final test (UAS). The highest had increased from 9.00 in 

diagnostic 1  to 9.60 in final test (UAS).  Since the lowest score was still the same, the 

writer still had the work to do.  

2. Cycle 2 

  In this even semester, the students must take external try outs. From table 8 can be 

seen that two students were absent in MKKS 1 and it affected in the class average. The 

result had increased in MKKS 2. One student was absent. Then, in Prediction test the 

result was 8. 46 with the lowest score 6.80 and the highest was 9.80. Finally, the 

achievement of IX-J had increased in National Examination. The average was 8. 55 

with the lowest score 7.40 but the highest was 9. 60. Five students got the score below 

8.00. The progress of their achievement can be seen below. 

 
Pict 13. Graph of IX J achievement in some examinations 
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  Finally, the writer tried to compare their achievement between Diagnostic 1 and 

Prediction test. Those tests were teacher made. Then, the result in Diagnostic 2 will be 

compared to National Examination 2013. Those tests were government made.  

  The average had increased 0.78 from 7.68 to 8.46 in teacher made tests. Twelve 

students got below 8.00 in Diagnostic 1 and only four students got below 8.00 in 

Prediction Test.  

  There is an increase point 1. 33 from 7.22 to 8.55 in National Examination.  Fifteen 

students got below 8.00 in Diagnostic 2 and only five students got below 8.00 in 

National Examination. This is in line with what the writer expected by doing this 

research that the class average must be 8,00 or more and 75 % students in IX-J get 8,00 

or more for their reading skill.   

  The whole comparison  can be clearly seen in the table 9 and 10 below.  

Table 9. The comparison of 

achievement in diagnostic 1 

and Prediction Test (Teacher 

made Test) 

 

Table 10. The comparison of 

achievement in diagnostic 2 and 

National Examination (Standardized 

Test) 
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 Besides, the writer delivered a questionnaire to find out students respond 

through ER activity had been done. The result can be seen in the table below. 

 
Table 11. The result of final questionnaire 

 

  From the table we know that  all of the students understood what they had read, 

felt easy in reading English books. Of course, it suit with their own level of 

difficulty. Thirteen students liked fiction better than non fiction since they are 

more interesting, imaginating and offering unpredictable stories. While those who 

loved non fiction mentioned that it is more real story and the grammar is easier. 

Twenty students enjoyed the activity of ER and only one students did not, all of 

them said that ER was beneficial for them. Twenty of them wanted to continue 

their good habit in reading. 

 

CHAPTER V 

CONCLUSION AND SUGGESTION 

 

A. Conclusion 

 This Extensive Reading approach using some steps called I SEE HERNA can 

give some advantages for the students after more than seven months treatment. Some 

results from this research can be concluded as follow.  

1. There is an increasing in Reading skill of IX-J because of the treatment of ER. The 

increase is shown by comparing the result of National Examination and Diagnostic 

2. The class average increased from 7.22 to 8.55. The lowest score in Diagnostic 2 

was 3.80 and in National Examination increased to 7.40. The highest score in 

Diagnostic 2 was 9.00 and in National Examination was 9. 60. Fifteen students got 

below 8.00 in Diagnostic 2 and only five students got below 8.00 in National 

Examination. This classroom action research considered successful if the average 

of the class is 8.00 or more and 75% of the students got 8.00 or more. Thus, with 

the result mentioned above it is considered successful.  

  In order to know whether ER was really affected in this increasing the writer 

delivered a final questionnaire. It is founded that all of the students understood 

what they had read so far and they felt easy to read English after the treatment. 

Thirteen students liked fiction better than non fictions. Some of the reasons were 

because fiction was much more interesting and imaginating. Besides, it provided 

them with unpredictable story. Those students who loved non fiction mentioned 

that it was real and closer to their real life. Besides, the grammar is easier than 

fiction ones. Twenty out of twenty one students thought that ER was enjoyable and 
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wanted to continue their reading habit but all of the students said that ER was 

beneficial for them.  

 

 

B. Suggestion 

1. Because of the advantages of ER, the writer suggests that the teachers can do this 

approach to increase their students reading skill. It does not take much time in 

class but will get many advantages. 

2. Before doing the ER, the teachers should make sure that they are active readers 

since they are models for their students.  

3. The students must enjoy in following this activity. Thus, make sure that ER does 

not give any burden for the students. Otherwise, they do not like reading anymore.  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan permainan KBS-

Permai dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. KBS-Permai merupakan media 

pembelajaran berupa Kuartet Berkarakter Sistem Pernafasan Manusia. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas dengan 2 siklus dan subyek 26 peserta kelas VIII-J SMP Al 

Hikmah Surabaya. Pengumpulan data penelitian diambil melalui observasi, tes, angket, dan 

dokumentasi. Data hasil validasi perangkat pembelajaran dianalisis secara deskriptif. Skor 

hasil belajar dianalisis menggunakan gain ternormalisasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa skor peserta didik mengalami peningkatan dari skor rata-rata 45, 15 menjadi 92,46 

pada siklus I dan 95 pada siklus II dengan gain ternormalisasi = 0,86  pada siklus I dan 0,91 

pada siklus II yang termasuk berkategori tinggi. Ketuntasan peserta didik ditinjau dari hasil 

belajar pada siklus I sebesar 92,25% dan siklus II sebesar 100%. Respon peserta didik dapat 

dikategorikan baik, dan setuju pembelajaran KBS-Permai diterapkan pada materi lain. 

Kesimpulannya pembelajaran KBS-Permai berpengaruh secara signifikan meningkatkan 

hasil belajar peserta didik kelas VIII-J . 

 

Kata Kunci: KBS-Permai, IPA Biologi, hasil belajar 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelas VIII-J SMP Al Hikmah tahun pelajaran 2014-2015 merupakan kelas yang unik. 

Kelas VIII-J didesain sebagai kelas olimpiade, yakni merupakan kelas yang terdiri dari 

kumpulan peserta didik yang berbakat di bidang Matematika, Biologi, Fisika, IPS, Bahasa 

Inggris dan Karya Ilmiah. Seleksi peserta didik yang masuk kelas VIII-J dilakukan di akhir 

kelas 7 dengan menggunakan tes sesuai bidang minat dan bakatnya. Oleh karena itu 

peserta didik yang terkumpul di kelas VIII-J bukanlah peserta didik terbaik kelas 8 SMP Al 

Hikmah, namun hanyalah kumpulan peserta didik yang berbakat di salah satu bidang 

sehingga memungkinkan ada peserta didik yang kemampuan akademisnya biasa-biasa saja 

masuk kelas VIII-J.  

Berdasarkan hasil uji pendahuluan dapat diketahui bahwa tidak semua peserta didik 

kelas VIII-J menyukai pelajaran IPA terutama yang terkait dengan materi Biologi. Hanya 

47% peserta didik yang menganggap materi Biologi menyenangkan, sedangkan 23% 

peserta didik menganggap materi Biologi membosankan, sisanya 30% menganggap biasa 

saja. Hal ini berdampak pada sikap belajar mereka. Masih terdapat beberapa peserta didik 

yang ramai saat pembelajaran, kurang bersemangat dan antusias mengikuti pembelajaran 

sehingga belum optimal hasil belajarnya. 

Selain materi pembelajaran, metode pembelajaran turut mempengaruhi motivasi 

peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.  30% peserta didik kelas VIII-J menyukai 

metode ceramah karena metode ini dianggap paling mudah untuk menanamkan suatu 
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konsep namun 53% lainnya lebih menyukai metode game karena dianggap metode yang 

paling menyenangkan sehingga pembelajaran menjadi tidak membosankan. Oleh karena 

itu pada penelitian ini akan dikembangkan metode pembelajaran yang mengajak peserta 

didik untuk belajar sambil bermain (game edukatif) melalui permainan Kuartet Berkarakter 

Sistem Pernafasan Manusia (KBS-Permai).Permainan KBS-Permai dapat dijadikan sebagai 

alternatif metode pembelajaran yang menyenangkan, yang dapat membuat peserta didik 

mengingat materi yang terdapat di dalam kuartet (Saptawulan, 2012).  

“KBS-Permai” merupakan media pembelajaran berupa 1 set kartu kuartet yang berisi 

materi Sistem Pernafasan Manusia. Keunggulan kartu KBS-Permai adalah pada kartu 

selain berisi gambar-gambar yang menarik juga informasi penting terkait dengan gambar 

dan kata-kata hikmah yang dapat membentuk karakter peserta didik. Keunggulan inilah 

yang tidak dimiliki oleh kartu kuartet pada umumnya. KBS-Permai didesain dan dirancang 

agar peserta didik dapat memahami konsep Sistem Pernafasan Manusia sambil bermain 

sekaligus membentuk pribadi yang berakhlaq mulia. 

Sesuai dengan  Pasal 3  Undang-Undang  Nomor 20  Tahun 2003 tentang Sistem  

Pendidikan  Nasional menegaskan  bahwa  pendidikan  nasional berfungsi  

mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban  bangsa  yang  

bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk  

mengembangkan  potensi  peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif dan 

mandiri. Oleh karena itu, pada kurikulum 2013, tidak hanya aspek kognitif dan 

keterampilan saja yang ditingkatkan, namun aspek sikap spiritual dan sosial menjadi suatu 

hal yang diperhatikan,  sehingga diharapkan selama proses pembelajaran peserta didik juga 

dikenalkan pendidikan berkarakter.  

Pembentukan karakter di kelas VIII-J masih perlu ditingkatkan, belum semua anak 

tumbuh menjadi peserta didik yang berakahlaq mulia, sehingga pembentukan karakter 

hendaknya senantiasa dilakukan di dalam setiap pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang di atas, permainan KBS-Permai diharapkan dapat 

dijadikan alternatif media pembelajaran yang menyenangkan dan mampu menyisipkan 

nilai-nilai akhlaq mulia sehingga dapat turut membentuk karakter peserta didik VIII-J. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

Apakah pemanfaatan media kartu kuartet berkarakter pada materi sistem pernafasan 

manusia dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut: 

Mengetahui dan mendeskripsikan pemanfaatan media kartu kuartet berkarakter pada 

materi sistem pernafasan manusia dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk masukan dalam pengambilan kebijakan 

yang terkait dengan peningkatan mutu pembelajaran IPA di SMP Al Hikmah 

Surabaya. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan profesionalisme guru IPA di 

SMP Al Hikmah Surabaya. 

3. Sebagai alternatif metode bagi pengajar IPA dalam upaya menciptakan kondisi  

pembelajaran yang lebih menyenangkan karena sehingga memudahkan peserta didik 

untuk memahami pelajaran. 
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4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan untuk 

penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengembangan pembelajaran IPA 

 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Media Pembelajaran 

Salah satu alasan peserta didik kurang bersemangat mengikuti pembelajaran adalah 

karena metode pembelajaran bersifat monoton, krang bervariasi. Oleh karena itu 

dibutuhkan media pembelajaran untuk membangkitkan motivasi peserta didk dalam 

mengikuti proses belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan Hamalik (dalam  Arsyad,  

2007), yang menyatakan bahwa pemakaian  media  pembelajaran  dalam  proses  belajar  

mengajar  dapat  membangkitkan keinginan  dan  minat  yang  baru,  membangkitkan  

motivasi  dan  rangsangan  kegiatan pembelajaran. 

Menurut  Usman (2008) pembelajaran  yang  efektif  dapat  dilakukan  dengan cara  

meningkatkan  kemampuan  siswa  untuk menyimak  pelajaran  dengan  melibatkan  

siswa secara aktif, berupaya menarik minat dan perhatian dengan melibatkan siswa secara 

aktif,  berupaya  menarik  minat  dan  perhatian siswa  terhadap  pelajaran,  

membangkitkan motivasi belajar, pelayanan individu (pembelajaran privat) dan 

penggunaan media dalam pembelajaran. 

Sedangkan Sudjana  (2001) menyampaikan bahwa media  yang  efektif  adalah  

media  yang  sifatnya praktis,  siswa  mudah  dalam  menggunakannya,  dapat  

mengembangkan  kreativitas  guru dan  siswa,  dapat  mengembangkan  mutu SDM, 

murah, dan menjadi fasilitas utama dalam  proses  belajar  mengajar. 

Menurut  Trianto (2009)  Media  pembelajaran  adalah  sebagai penyampai  pesan  

(the  carriers  of  messages)  dari beberapa  sumber  saluran  ke  penerima  pesan  (the 

receiver  of  the  messages),  media  pembelajaran  tidak hanya  meliputi  media  

komunikasi  elektronik  yang kompleks  tetapi  juga  bentuk  sederhana,  seperti  slide, 

foto, diagram buatan guru, objek nyata, dan kunjungan kelas  (arti  luas).  Oleh  karena  

itu  banyak  penelitian yang  menawarkan  media  pembelajaran  dalam  bentuk kartu;  

antara  lain  media  kartu  kuartet,  media  kartu domino,  media flash  card,  media  kartu  

hitung,   

Hal  tersebut  selaras  dengan  pendapat  Setyorini (2012) yang menyatakan bahwa 

pemilihan penggunaan media kartu kuartet yang digunakan sebagai permainan dapat  

menunjang  proses  pembelajaran,  dimana  media ini berupaya untuk menyeimbangkan 

otak kanan dan otak kiri yaitu pemahaman konsep dan menumbuhkan kreativitas  siswa,  

agar  siswa  dapat  mengembangkan pengetahuan, berinteraksi dengan teman, kemudian 

perkembangan sosial, emosional, fisik dan motorik, bahasa dan kognisinya juga dapat 

berkembang dengan baik. 

 

2.2 Belajar Menyenangkan Melalui Permainan KBS-Permai 

Salah satu membuat peserta didik tertarik dengan materi yang guru ajarkan adalah 

dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Terlebih lagi terhadap materi 

yang bersifat hapalan, jika disampaikan dengan metode ceramah akan membosankan. 

Das Salirawati (2008) menjelaskan bahwa pembelajaran menyenangkan juga berarti 

pembelajaran yang interaktif dan menarik, sehingga peserta didik dapat memusatkan 

perhatian terhadap pembelajaran yang sedang dijalaninya. Senada dengan hal tersebut, 

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) juga mengungkapkan tentang konsep 

PAKEM yaitu Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. Oleh karena itu 

diharapkan guru menciptakan strategi dan metode pembelajaran yang kreatif agar 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 4 
 

pembelajaran berlangsung dengan aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Terlebih lagi 

dalam pembelajaran IPA yang memiliki muatan konsep yang cukup padat, terutama IPA 

Biologi yang bersifat hapalan, permainan KBS-Permai dapat dijadikan alternatif metode 

pembelajaran yang menyenangkan.  

Menurut Saptawulan (2012), metode bermain kuartet mampu melibatkan seluruh 

modalitas belajar peserta didik yakni visual, audio, dan kinestetik. Peserta didik akan 

belajar dengan optimal karena keterlibatan berbagai indera saat bermain kuartet cukup 

tinggi.   Berikut ini adalah kelebihan belajar sambil bermain antara lain menyenangkan; 

peserta didik belajar tanpa gangguan emosi negatif dan bergairah; tiada tekanan karena 

proses bermain terjadi secara terbuka dan spontan, berusaha untuk menang sehingga 

peserta didik termotivasi dan hal ini dapat memberi dampak kepada peningkatan hasil 

belajar; dan dapat mengingat konsep secara tidak langsung 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Setting Penelitian  
Subyek penelitian ini adalah 26 peserta didik kelas VIII-J SMP Al Hikmah Surabaya 

tahun pelajaran 2014/2015. Kelas VIII-J merupakan kelas yang terdiri dari kumpulan 

peserta didik putri yang berbakat di salah satu bidang Matematika, Fisika, Biologi, IPS, 

Bahasa Inggris atau Karya Ilmiah. Oleh karena itu tidak semua peserta didik 8J tertarik 

dengan pelajaran IPA terutama IPA Biologi. IPA Biologi bagi sebagian anak dianggap 

menyenangkan, sedangkan bagi sebagian yang lain dianggap membosankan, sehingga 

diperlukan metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik kelas VIII-J 

terlibat aktif dalam proses belajar dan mengajar. 

Penelitian ini dilaksanakan selama semester genap tahun pelajaran 2014/2015 dari 

bulan Januari sampai Maret 2015 di SMP Al Hikmah Surabaya, Kebonsari Elveka V 

Surabaya.  

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

digunakan adalah pendekatan penelitian tindakan kelas melalui proses pengkajian dengan 

beberapa siklus. Setiap siklus terdiri atas beberapa tahapan yaitu: perencanaan, tindakan, 

observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan proses pengkajian dengan dua siklus. 

Tahapan-tahapan prosedur penelitian disajikan dengan gambar 1 “actionresearch 

spiral “ berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. The ‘action research spiral’ (based on Kemmis and McTaggart 1988:14) 

Siklus I 

a. Perencanaan 
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Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi: 

1. Penyusunan desain pembelajaran yang mencakup penentuan jenis dan topik yang 

akan dijadikan proyek kelompok, penemuan kelompok, dan kegiatan 

pembelajaran dalam kelompok maupun kelas. 

2. Membuat instrumen penelitian dan menyusun RPP. 

3. Sosialisasi kepada peserta didik mengenai pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dengan menggunakan media pembelajaran KBS-Permai. 

b. Tindakan 

Pada tahap ini RPP yang telah disusun diterapkan dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas ini adalah permainan dengan media 

pembelajaran KBS-Permai. 

c. Observasi 

Selama kegiatan pembelajaran, peneliti juga melakukan observasi. Observasi 

yang dilaksanakan berupa monitoring dan mendokumentasikan segala aktivitas peserta 

didik di kelas. 

d. Refleksi 

Pada akhir siklus dilakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran 

berdasarkan hasil dari kegiatan pada tahapan tindakan dan observasi. Hasil dari 

kegiatan pada tahapan tindakan dan observasi yang dianalisis sebagai bahan untuk 

merefleksi apakah pembelajaran yang dilaksanakan sebelumnya sesuai dengan yang 

direncanakan dan diharapkan. 

 

Siklus II 

Hasil refleksi pada siklus I kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan siklus 

yang kedua . Tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada siklus ini meliputi: 

a. Perencanaan 

1. Menyusun RPP 

2. Mempersiapkan instrumen yang sama dengan siklus I. 

b. Tindakan 

Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun. Proses 

pembelajaran yang dilaksanakan di kelas VIII-J SMP Al Hikmah Surabaya  adalah 

pembelajaran IPA dengan media pembelajaran KBS-Permai 

c. Observasi 

Peneliti juga melakukan observasi dengan mengamati dan mencatat segala 

aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran. 

d. Refleksi 

Pada tahap ini peneliti membandingkan hasil pada siklus II dengan hasil pada  

 

Siklus I. 

3.2 Skenario Pembelajaran 

  Penelitian diawali dengan melakukan identifikasi masalah di kelas VIII-J terhadap 

pembelajaran IPA Biologi. Peneliti melakukan wawancara dan menyebarkan angket ke 

seluruh peserta didik VIII-J tentang materi IPA Biologi secara umum dan metode 

pembelajaran yang mereka sukai. 

  Berdasarkan hasil angket dapat diketahui tidak sampai separuh peserta didik yang 

menganggap materi IPA Biologi menyenangkan, selebihnya menganggap biasa saja dan 

membosankan. Menindaklanjuti hal ini peneliti juga menanyakan metode pembelajaran 

IPA Biologi yang mereka sukai. Sebagian besar peserta didik VIII-J menyatakan bahwa 

mereka menyukai pembelajaran yang dilakukan dengan game, sisanya dengan metode 

ceramah, praktikum dan presentasi.  
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  Berdasarkan kenyataan di atas, peneliti mengembangkan media pembelajaran KBS-

Permai, yang pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk game atau permainan. Adapun 

bentuk kartu KBS-Permai dan bagian-bagiannya tampak pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun aturan permainan KBS-Permai adalah sebagai berikut. 

1. Peserta didik bermain dalam kelompok yang terdiri dari 5-6 orang 

2. Menentukan giliran bermain (siapa yang bermain pertama, kedua, dst) 

3. Mengocok kartu, lagi dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 4 kartu. Meletakkan 

sisa kartu di tengah 

4. Orang pertama (sebut A) meminta kartu ke orang tertentu, mencoba untuk melengkapi 

kartu yang dia punya contoh : 

a. “Saya minta PERTUKARAN O2 DAN CO2 ke B…” (atau C, atau D, boleh siapa 

saja yang A pikir pemain tersebut mempunyai kartu yang dimaksud) 

b. Jika B memiliki kartu dengan judul yang diminta A, maka B harus menjawab “ada, 

saya punya…(1/2/3, sebutkan jumlah kartu yang dia punya untuk judul yang 

diminta)” 

c. A harus menebak sub judul PERTUKARAN O2 DAN CO2 manakah yang dipegang 

oleh B dengan cara melihat 3 sub judul lain pada kartu yang dipegangnya, yang 

tidak berwarna, misalnya “Difusi…” 

d. Jika tebakan A benar, maka B harus memberikan kartu kepada A, dan A boleh 

meminta sub judul lain kepada B bila B masih mempunyai kartu dengan judul 

tersebut, atau meminta judul kartu yang sama kepada anggota yang lain 

e. Jika yang diminta A tidak dipunyai oleh pemain lain atau A salah menebak, maka 

giliran berpindah kepada pemain lain, dan A mengambil satu kartu di tengah. 

5. Bila ada pemain yang sudah mengumpulkan lengkap 4 kartu dalam 1 judul (kuartet), 

maka dia harus meletakkan kartu tersebut di bawah, dan memperoleh poin 1. 

6. Pemenangnya adalah orang yang berhasil mengumpulkan judul/poin terbanyak. 

Selama permainan berlangsung peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya kepada 

guru jika ditemukan konsep yang kurang dipahami atau membuka buku paket IPA untuk 

mempelajari konsep lebih mendalam atau guru menjelaskan beberapa konsep esensial 

kepada peserta didik setelah selesai bermain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERTUKARAN O2 DAN CO2 

Di Alveolus 

Difusi 

 

Jika kamu tak mau membantu sesama maka kamu 

tak benar-benar hidup, kamu hanya bernafas 

 

 21 

Perbedaan tekanan 
 

tempat terjadinya pertukaran gas antara 
darah dengan udara bebas 

Judul 

Sub Judul 

Gambar Sub Judul 

Keterangan Sub Judul 

Kata –kata Hikmah 

Gambar 1. Bagian – bagian Kartu KBS-Permai 

 

Nomor Kartu 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data  
Data-data dalam penelitian ini diambil melalui observasi, tes, angket, dan 

dokumentasi. Selama implementasi pembelajaran yang dikembangkan berlangsung, 

peneliti yang dibantu dua observer mencatat segala informasi dengan menggunakan lembar 

observasi.  

 

3.4 Teknik Analisis Data  

Analisis data yang sudah didokumentasikan dilakukan dengan mencari rata-rata skor, 

pencapaian  skor  terendah,  tertinggi,  angka  ketuntasan. Untuk menganalisis peningkatan 

skor sebelum perlakuan dengan hasil pada siklus 1 dan 2 digunakan gain-score 

ternormalisasi, dengan rumus sebagai berikut (Hake, 1999): 

 

    
           

         
 

dengan: 

      = rata-rata postest 

      = rata-rata pretest 

Tingkat perolehan gain-score ternormalisasi dikategorikan ke dalam tiga kategori 

(Hake, 1999), yaitu: 

g-tinggi dengan (<g>) > 0,7 

g – sedang dengan 0,3 ≤ (<g>) ≤ 0,7 

g –rendah dengan (<g>) <0,3 

 

3.5 Kriteria Keberhasilan Tindakan 

Penelitian ini dianggap berhasil jika kentuntasan minimal kelas VIII – J mencapai 75% 

dengan skor Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) adalah 80  

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Umum Pembelajaran KBS-Permai 

Pada saat pembelajaran IPA berlangsung, tidak semua anak tampak mengikuti 

dengan antusias. Masih ada beberapa anak yang kurang bersemangat, padahal kelas VIII–

J merupakan kelas olimpiade yang diharapkan mampu mencetak prestasi. Berikut ini 

adalah hasil angket tentang pendapat siswa dalam pembelajaran IPA khususnya materi 

Biologi yang disajikan dalam bentuk diagram. 
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Gambar 4.1 Pendapat Peserta Didik Terhadap Pembelajaran IPA Biologi 

 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui terdapat 23% peserta didik kelas VIII-J 

menganggap materi IPA Biologi membosankan dan 30% menganggap biasa saja. Hal ini 

berdampak pada sikap belajar mereka di kelas. Tidak semua anak mengikuti 

pembelajaran dengan antusias, sehingga hasil belajarnya kurang optimal.  

Berikut ini pendapat peserta didik VIII-J terhadap metode pembelajaran IPA Biologi 

yang disajikan dalam bentuk diagram. 

  
Gambar 4.2 Metode yang Disukai Peserta Didik VIII-J Saat Pembelajaran IPA 

Biologi 

 

Berdasarkan gambar 4.2 masih terdapat 30% peserta didik yang menyukai metode 

ceramah, karena metode ini yang dianggap paling mudah untuk memahami pembelajaran. 

Melalui metode ceramah, guru menerangkan materi sehingga bagi sebagian anak lebih 

mudah dipahami. 53% menyukai metode game atau permainan, karena metode ini 

dianggap yang paling menyenangkan dalam belajar, tanpa disadari mereka bermain 

sambil belajar. 

Menindaklanjuti hasil temuan di atas, maka dipilihlah metode game dalam 

pembelajaran IPA Biologi melalui permainan Kwartet Berkarakter Sistem Pernafasan 

Manusia (KBS Permai). Peneliti mendesain kartu KBS-Permai yang berisikan judul, sub 

judul, gambar yang terkait dengan sub judul, keterangan yang terkait dengan sub judul 

dan kata-kata hikmah yang membentuk karakter siswa. Kelebihan kartu KBS-Permai 

yang tidak dimiliki kartu kuartet pada umumnya adalah adanya kata-kata hikmah yang 

diharapkan dapat memotivasi siswa membentuk pribadi yang religus dan berakhlaq 

mulia. Berikut ini adalah gambar salah satu bentuk kuartet dengan judul Organ 

Pernafasan (1). 
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Gambar 4.3 Contoh kartu KBS - Permai 

Pembelajaran dengan metode permainan KBS Permai, dilakukan selama 4 Tatap 

Muka dengan waktu 6 x 40 menit. Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang 

telah dilakukan 

 

Pertemuan Pertama (1 x 40 menit) 

Guru memberikan pre-test berupa soal uraian singkat dan meminta peserta didik untuk 

menuliskan hikmah belajar materi Sistem Pernafasan. Pre test dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan awal peserta didik. 

  

Pertemuan Kedua (1 x 40 menit) 

1. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan 

memperkenalkan permainan KBS-Permai beserta aturan mainnya. 

2. Tujuan pembelajaran disesuaikan dengan indikator yang dibuat, mengacu kepada 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

3. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok yang bersifat heterogen. 

4. Kegiatan pembelajaran berlangsung melalui permainan KBS-Permai.  

5. Selama permainan berlangsung, guru berkeliling mengamati jalannya permainan, dan 

memberi penjelasan jika ada pertanyaan. 

 

Pertemuan Ketiga (2 x 40 menit) 

Setelah melakukan kegiatan pendahuluan, peserta didik diberi kesempatan untuk 

bermain KBS-Permai kembali selama 1 jam pertama bersama kelompoknya. Setelah 

bermain, guru meminta peserta didik untuk mengamati isi dari kartu KBS-Permai, mulai 

dari judul, sub judul, gambar dan keterangan yang terkait dengan sub judul serta kata-kata 

hikmah yang terdapat pada setiap kartu. Peserta didik diminta mengkaitkan kuartet yang 

terbentuk, sehingga menemukan konsep materi Sistem Pernafasan Manusia. Jika terdapat 

konsep yang kurang dipahami, peserta didik dapat bertanya kepada guru. Di akhir 

pembelajaran, guru mengadakan postest sebagai bahan evaluasi siklus I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGAN PERNAFASAN (1) 

Hidung Laring 

Faring Trakea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Sempurnakanlah wudhu dan 

bersungguh2lah dalam menyedot air dalam 

hidung (dan menghembuskannya) kecuali 

jika kamu berpuasa (HR. Ibnu Majah)  
Sesungguhnya Alloh menerima taubat seorang 

hamba sebelum nyawa sampai di kerongkongan 

 

ORGAN PERNAFASAN (1) 

Faring Laring 

Hidung Trakea 

percabangan saluran pernapasan dan saluran 
pencernaan 

 

6 
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Pertemuan keempat 

Pertemuan ini merupakan siklus II. Setelah melakukan evaluasi dan refleksi, 

permainan KBS-Permai dilanjutkan kembali dengan tambahan penekanan pada konsep-

konsep yang masih kurang dipahami peserta didik. Peserta didik bermain KBS-Permai 

lalu mengamati isi dari kartu-kartu KBS-Permai. Di akhir pembelajaran, diberikan tes 

yang setara dengan soal Ujian Tengah Semester Genap (UTS). 

 

4.2 Perbandingan Skor Pre test, Siklus I dan Siklus II 

Sebelum dilakukan pembelajaran melalui permainan KBS-Permai, telah diketahui 

kemampuan awal peserta didik terhadap materi Sistem Pernafasan pada Manusia. Lalu 

dibandingkan dengan skor yang diperoleh pada siklus I dan II. Berikut adalah diagram 

peningkatan skor peserta didik kelas VIII-J setelah pembelajaran KBS-Permai. 

 
Gambar 4.4 Peningkatan Skor Peserta Didik VIII-J pada Saat Pretes, Postes Siklus 

I dan Siklus II 
Adapun perbandingan rata-rata skor peserta didik kelas VIII-J pada saat pretes, postes 

siklus I dan siklus II disajikan pada diagram 4.5. 

 
Gambar 4.5 Perbandingan Rata-Rata Skor Pretes, Skor Siklus I dan Skor Siklus II 

 

Secara umum hasil belajar peserta didik  setelah menggunakan pembelajaran KBS-

Permai  mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata skor  yang disajikan 
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pada Gambar 4.5. Rata-rata peserta didik mengalami peningkatan skor pada siklus I dan 

Siklus II. 

 

Tabel 4.1 Perbandingan Skor Pretest, Siklus I dan Siklus II 

Nama 
Skor 

Pretes 

Skor 

Siklus 

1 

Gain 

Score 

<g1> 

Skor 

Siklus 

2 

Gain 

Score 

<g2> 

Siswa-1 40 98 0,97 100 1,00 

Siswa-2 45 100 1,00 90 0,82 

Siswa-3 50 82 0,64 90 0,80 

Siswa-4 50 95 0,90 100 1,00 

Siswa-5 37 78 0,65 100 1,00 

Siswa-6 40 85 0,75 90 0,83 

Siswa-7 45 88 0,78 100 1,00 

Siswa-8 45 100 1,00 90 0,82 

Siswa-9 60 90 0,75 100 1,00 

Siswa-10 20 95 0,94 90 0,88 

Siswa-11 15 90 0,88 80 0,76 

Siswa-12 40 100 1,00 90 0,83 

Siswa-13 72 90 0,64 100 1,00 

Siswa-14 68 100 1,00 100 1,00 

Siswa-15 64 100 1,00 100 1,00 

Siswa-16 63 95 0,86 80 0,46 

Siswa-17 25 90 0,87 100 1,00 

Siswa-18 70 100 1,00 100 1,00 

Siswa-19 42 100 1,00 100 1,00 

Siswa-20 30 100 1,00 100 1,00 

Siswa-21 55 80 0,56 100 1,00 

Siswa-22 37 60 0,37 90 0,84 

Siswa-23 30 100 1,00 90 0,86 

Siswa-24 53 100 1,00 100 1,00 

Siswa-25 30 90 0,86 100 1,00 

Siswa-26 48 98 0,96 90 0,81 

rata-rata 45,15 92,46 0,86 95 0,91 

ketuntasan 0% 92,25%   100%   

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa seluruh siswa mengalami peningkatan 

hasil belajar meskipun dengan skor yang berbeda-beda. Rata-rata skor pretest adalah 45, 

15 dan rata-rata skor posttest pada siklus I adalah 92,46 dan siklus II adalah 95. Selisih 

(gain) rata-rata skor postest siklus I dan pretest dengan menggunakan skor gain 

ternormalisasi didapatkan <g> = 0,86 yang artinya berada dalam kategori tinggi dan 

selisih (gain) rata-rata skor postest siklus II dan pretest diperoleh <g> = 0,91 yang artinya 

juga berada dalam kategori tinggi. Adapun angka ketuntasan pada siklus I mencapai 

92,25% sedangkan pada siklus II mencapai 100% dengan KKM 80.  

Selain mengukur hasil belajar peserta didik kelas VIII-J, pada penelitian ini juga 

dilakukan penilaian KI-1, yakni aspek religius yang terkait dengan karakter peserta didik. 

Berikut ini adalah perbandingan penilain KI-1 sebelum dan sesudah pembelajaran KBS-

Permai disajikan dalam Gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Nilai Rata-Rata KI-1 Pretes dan Postes 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa melalui bermain KBS-Permai, 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dan juga mengokohkan karakter yang 

telah ada pada peserta didik. Melalui bermain KBS-Permai, peserta didik tidak sekadar 

bermain, tapi secara tak langsung juga belajar.  

Berikut ini merupakan kelebihan yang dimiliki metode bermain KBS-Permai. 

1. Mengenal konsep; Peserta didik belajar mengenal konsep Sistem Pernafasan Manusia 

yang tertera pada kartu KBS-Permai 

2. Mengasah keterampilan bersosialisasi; Permainan KBS-Permai dilakukan oleh 5 - 6 

orang, sehingga mengasah keterampilan bersosialisasi pemainnya. 

3. Menjalin kedekatan; Permainan KBS-Permai mampu membuat senang pemainnya. 

Tertawa, bercengkerama bersama akan menjalin kedekatan pemainnya. Terlebih lagi 

jika dilakukan di luar jam sekolah, saat berkumpul dengan teman di lingkungan 

rumah, permainan kuartet bisa menjadi aktivitas alternatif. Kuartet dapat dimainkan 

semua orang, baik adik, orangtua, kakak, dan lainnya. Secara tidak langsung 

permainan ini menjalin ikatan antar anggota keluarga. Semua kalangan juga bisa 

mengenal konsep yang ada di dalam kartu 

4. Belajar mengikuti aturan: Dalam setiap permainan tentulah ada aturan yang harus 

dipatuhi para pemainnya untuk menjaga permainan berlangsung dengan lancar. 

Dengan memahami dan mematuhi aturan yang berlaku pada permainan itu, maka 

anak sekaligus belajar disiplin dan jujur, ini berarti membina karakter peserta didik. 

5. Belajar sportif; Dalam permainan selalu ada pihak yang kalah dan menang. Melalui 

permainan KBS-Permai ini pemain belajar sportif menerima kekalahan dan mampu 

menyikapi kemenangan dengan tidak sombong. 

6. Mengasah kemampuan kognitif; Permainan KBS-Permai membutuhkan strategi 

mengalahkan lawah sehingga mengasah kemampuan kognitifnya. Pemain diajak 

untuk menganalisa, berpikir, memutuskan kepada siapa meminta kartu, mengingat-

ingat siapakah yang memegang kartu yang diinginkan. Meski diajak berpikir, peserta 

didik tetap merasa rileks karena berpikir sambil bermain. Apalagi jika dimainkan 

berulang-ulang, lama kelamaan peserta didik akan mengingat konsep yang ada di 

kartu. 

 

4.3. Respon Peserta Didik Terhadap Proses Pembelajaran KBS-Permai 

Angket digunakan untuk mengetahui respon peserta didik terhadap pembelajaran 

KBS-Permai. Peserta didik diminta untuk mengisi angket instrumen secara mandiri 

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan penilaian mereka sendiri dan tidak 

mempengaruhi hasil belajarnya. Dalam pengisian angket ini tidak diperlukan 
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pengamatan, karena hanya meminta pendapat peserta didik tentang proses pembelajaran 

yang digunakan. Hasil respon peserta didik ditunjukkan oleh  Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Respon Peserta Didik Terhadap Pembelajaran KBS-Permai 

 

No Pertanyaan Ya 
Biasa 

Saja 
Tidak 

1 
Selama mengikuti pembelajaran denganstrategi 

ini saya merasa senang 
63% 30% 7% 

2 

Media  yang digunakan dalam pembelajaran dapat 

membantu saya mempelajari konsep sistem 

pernafasan 

67% 23% 10% 

3 

Media  yang digunakan dalam pembelajaran dapat 

membantu saya mempelajari akhlaq seorang 

muslim 

37% 63% 0% 

4 
Selama pembelajaran, kesempatan bersosialisasi 

dengan teman menjadi lebih banyak 
73% 27% 0% 

5 

Saya setuju jika kegiatan belajar mengajar 

berikutnya menggunakan cara seperti yang kita 

lakukan kemarin 

67% 33% 0% 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa respon peserta didik terhadap pembelajaran adalah 

baik. Sebagian besar peserta didik menyatakan bahwa pembelajaran yang digunakan dapat 

membantu peserta didik mempelajari konsep sistem pernafasan dan melatih keterampilan 

bersosialisasi. Terdapat peserta didik yang kurang senang terhadap pembelajaran ini karena 

peserta didik tersebut lebih menyukai metode presentasi, namun meskipun demikian, 

peserta didik ini mengalami peningkatan hasil belajar di siklus I dan siklus II. 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh simpulan bahwa 

pemanfaatan media kartu kuartet berkarakter pada materi sistem pernafasan manusia 

(KBS-Permai) dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dari skor rata-rata 45, 15 

menjadi 92,46 pada siklus I dan 95 pada siklus II dengan gain ternormalisasi 0,86 pada 

siklus I dan 0,91 pada siklus II. 92,25% hasil belajar peserta didik tuntas pada siklus I 

sedangkan pada siklus II mencapai ketuntasan 100% .  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.  

1. Mengingat penelitian hanya dilakukan pada materi sistem pernafasan pada manusia, 

efektifitas perangkat pembelajaran KBS-Permai untuk meningkatkan hasil belajar 

tidak dapat disimpulkan dari penelitian ini saja, namun perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut yang serupa pada bahan kajian lain. 

2. Respon siswa terhadap pembelajaran KBS-Permai ini positif, oleh karena itu 

pembelajaran KBS-Permai ini perlu diterapkan pada materi lain yang memiliki 

karakteristik yang sama. 

3. Ciri khas pembelajaran KBS-Permai adalah pada desain kartunya, oleh karena itu jika 

ingin menerapkan pembelajaran KBS-Permai ini guru perlu merancang konsep yang 

hendak diajarkan dan kata-kata hikmah yang sesuai dengan materi.  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini merupakan penilitian tindakan kelas untuk  membantu kesulitan guru 

dan siswa dalam proses belajar mengajar materi sistem indera. Penelitian ini secara spesifik 

memiliki tujuan untuk mendiskripsikan peningkatan aktifitas siswa dalam pembelajaran 

dengan menggunakan Strategi Pembelajaran Think-Pair-Share dan Mendiskripsikan hasil 

belajar siswa setelah melakukan kegiatan belajar mengajar pada pokok bahasan sistem 

indera yang dikembangkan berdasarkan Strategi Pembelajaran Think-Pair-Share. 

Strategi think-pair-share dapat membantu menstrukturkan diskusi siswa dalam 

mengikuti proses yang telah ditentukan sehingga membatasi kesempatan pikirannya melantur 

dan tingkah lakunya menyimpang karena harus melapor hasil pemikiranyya ke 

mitranya/temanya. Thin-pair-share juga dapat meningkatkan partisipasi siswa dan 

meningkatkan banyaknya informasi yang dapat diingat siswa dan meningkatkan lamanya 

”Time On Task” dalam kelas dan kualitas kontribusi siswa dalam diskusi kelas. Siswa dapat 

mengembangkan kecakapan hidup sosialnya. 

Hasil penelitian ini adalah: 1) Strategi TPS (think-pair-share) dapat meningkatkan 

partisipasi aktif siswa selama pembelajaran. Pada pertemuan pertama sebesar 68.9% 

menjadi 85% pada pertemuan kedua. Ini berarti bahwa 85% siswa terlibat aktif selama 

pembelajaran sistem peredaran darah. 2) Strategi TPS dengan bimbingan terstruktur dari 

guru dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan partisipasi aktif siswa selama 

pembelajaran membawa dampak positif terhadap ketuntasan belajar siswa, hal ini dapat 

dilihat capaian ketuntasan pada akhir pembelajaran sebesar 97%. Ini berarti daya serap 

siswa terhadap materi ini sangat optimal, 33 dari 34 mendapat nila >80. Jika dikonversi 

dengan daftar KKM menunjukkan tuntas belajar, sedangkan 1 siswa perlu mendapat 

pendampingan khusus. 

 

Kata kunci : think-pair-share, aktivitas siswa, diskusi 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan analisis hasil belajar IPA pokok bahasan sistem peredaran darah 

tahun yang lalu (2014) menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa kelas 8 SMP Al 

Hikmah tanpa remidi sangat rendah sekali yaitu berkisar antara 50-60%. Berdasar 

pengamatan guru menunjukkan bahwa partisipasi aktif siswa juga masih rendah, hal ini 

ditunjukkan dengan aktivitas siswa pada saat pembelajaran yang cenderung terlalu banyak 

mendengarkan, didominasi juga dengan menyalin catatan dari slide yang dibuat guru, ada 

juga sebagian kecil berbicara sendiri, menggambar yang tidak berhubungan dengan bab 

yang diajarkan  dan beberapa aktivitas lainnya. Aktivitas ini bisa disebabkan oleh 

kejenuhan siswa karena strategi belajar yang digunakan guru tidak banyak melibatkan 
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mereka. Bisa juga karena strategi yang digunakan tidak sesuai dengan tingkat kesulitan 

konsep yang harus dikuasai oleh siswa. Pokok bahasan sistem transportasi terdiri dari 

konsep-konsep penyusun organ peredaran darah dan penyakit yang berhubungan dengan 

sistem peredaran darah manusia yang merupakan pengetahuan yang harus dikuasai oleh 

siswa. Konsep-konsep tersebut mempunyai fungsi tertentu yang saling berhubungan. 

Banyaknya konsep yang harus dikuasai siswa merupakan suatu beban bagi siswa untuk 

memahami definisi konsep tersebut. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dibutuhkan model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan pemahaman, aplikasi konsep sains serta meningkatkan keterlibatan siswa 

dalam menemukan konsep khususnya pada pokok bahasan sistem transportasi makhluk 

hidup. Menurut Syah (2004), mengatakan bahwa salah satu model pembelajaran yang 

dapat memberikan kesempatan siswa untuk menerapkan pengorganisasian pengetahuan, 

ketrampilan proses dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan keterlibatan siswa 

dalam pembelajaran adalah dengan pembelajaran kooperatif.  

Menurut Adib (2010), menyatakan bahwa penerapan pembelajaran koperatif 

dengan strategi think-pair-share sangat efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, 

hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil belajar siswa serta meningkatnya 

aspek afektif dan psikomotorik siswa pada setiap siklus. Hal senada disampaikan oleh 

Sa’dijah (2006), bahwa strategi think-pair-share  (TPS) dapat meningkatkan keterlibatan 

siswa dalam seluruh proses pembelajaran yang pada akhirnya akan meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap konsep yang dipelajari. 

Strategi pembelajaran thik-pair-share yang selanjutnya disebut TPS sangat cocok 

untuk membantu siswa dalam memahami pengetahuan yang meliputi konsep pada sistem 

peredaran darah manusia dan meningkatkan peran aktif siswa dalam pembelajaran. 

Strategi pembelajaran TPS memiliki sintak-sintak sehingga siswa diarahkan untuk 

menemukan dan mamahami konsep secara mandiri dan terlibat secara penuh dalam 

pembelajaran melalui bimbingan guru. Penemuan konsep secara mandiri akan lebih 

bermakna dan mudah diingat oleh siswa dari pada siswa mengetahui definisi konsep dari 

guru. 

Lie (2008) menyatakan kelebihan strategi belajat think-pair-share dapat meningkatkan 

partisipasi siswa dalam pembelajarandan Memberikan lebih kesempatan untuk kontribusi 

masing-masing anggota kelompok. 

Berdasarkan  penelitian yang menunjukkan keunggulan strategi think-pair-share 

tersebut, maka penulis memilih strategi pembelajaran think-pair-share (TPS) untuk 

memperbaiki keterlibatan siswa, pemahaman siswa dalam proses pembelajaran, kinerja 

guru dan meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk itu dilakukan penelitian tindakan kelas 

yang berjudul : “Peningkatkan Partisipasi Siswa Dalam Pembelajaran IPA Melalui 

Strategi “TPS”. 

 

B. Rumusan Penelitian 

Dari uraian pada latar belakang masalah, maka dapat diuraikan pertanyaan peneltian yaitu: 

Bagaimana Efektifitas Peningkatkan Partisipasi Siswa Dalam Pembelajaran IPA Melalui 

Strategi “TPS”?  Secara terperinci pertanyaan penelitian dijabarkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana aktifitas siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan Strategi 

Pembelajaran TPS? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa setelah melakukan kegiatan belajar mengajar pada 

pokok bahasan sistem peredaran darah yang dikembangkan berdasarkan Strategi 

Pembelajaran TPS?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan dalam pertanyaan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Mendiskripsikan peningkatan aktifitas siswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan Strategi Pembelajaran TPS. 

2. Mendiskripsikan hasil belajar siswa setelah melakukan kegiatan belajar mengajar pada 

pokok bahasan sistem indera yang dikembangkan berdasarkan Strategi Pembelajaran 

TPS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini ialah : 

1. Tersedianya perangkat pembelajaran (LKS, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan 

Media berupa power point presentation) 

2. Strategi Pembelajaran TPS dapat dijadikan sebagai contoh dalam menyusun dan 

mengembangkan model pembelajaran IPA terutama pokok bahasan sistem peredaran 

darah pada manusia 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan 

kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif 

memiliki ciri-ciri (Rahayu, 1998): 

 untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa belajar dalam kelompok secara bekerja 

sama 

 kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah 

 jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang heterogen ras, suku, budaya, dan jenis 

kelamin, maka diupayakan agar tiap kelompok terdapat keheterogenan tersebut. 

 penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. 

1. Tujuan Pembelajaran Kooperatif 

 Hasil belajar akademik, yaitu untuk meningkatkan kinerja siswa dalm tugas-tugas 

akademik. Pembelajaran model ini dianggap unggul dalam membantu siswa dalam 

memahami konsep-konsep yang sulit. 

 Penerimaan terhadap keragaman, yaitu agar siswa menerima teman-temannya yang 

mempunyai berbagai macam latar belakang. 

 Pengembangan keterampilan sosial, yaitu untuk mengembangkan keterampilan sosial 

siswa diantaranya: berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, 

memancing teman untuk bertanya, mau mengungkapkan ide, dan bekerja dalam 

kelompok. 

 

2. Fase  Model Pembelajaran Kooperatif : 

Fase Indikator Aktivitas Guru 

1 Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang 

ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa 

2 Menyajikan informasi Guru menyajikan informasi kepada siswa dengan 

jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan 

3 Mengorganisasikan siswa 

ke dalam kelompok-

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana 

caranya membentuk kelompok belajar dan 
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Fase Indikator Aktivitas Guru 

kelompok belajar membantu setiap kelompok agar melakukan 

transisi efisien 

4 Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar 

pada saat mengerjakan tugas 

5 Evaluasi Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi 

yang telah dipelajari atau masing-masing 

kelompok mempresentasikan hasil kerjanya 

6 Memberikan penghargaan Guru mencari cara untuk menghargai upaya atau 

hasil belajar siswa baik individu maupun 

kelompok. 

(Suprijono, 1998) 

B. Strategi TPS (Think-Pair-Share) 

1. Pengertian 

Think Pair Share adalah suatu metode pembelajaran kooperatif yang memberi siswa 

waktu untuk berfikir dan merespon serta saling bantu satu sama lain. Metode ini 

memperkenalkan ide “waktu berfikir atau waktu tunggu” yang menjadi faktor kuat dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam merespon pertanyaan. Pembelajaran Kooperatif 

model Think-Pair-Share ini relatif lebih sederhana karena tidak menyita waktu yang lama 

untuk mangatur tempat duduk ataupun mengelompokkan siswa. Pembelajaran ini melatih 

siswa untuk berani berpendapat dan menghargai pendapat teman. Think Pair Share (TPS) 

adalah strategi diskusi kooperatif yang dikembangkan oleh Frank Lyman dan kawan-

kawannya dari Universitas Maryland pada tahun 1981. TPS mampu mengubah asumsi 

bahwa metode resitasi dan diskusi perlu diselenggarakan dalam setting kelompk kelas 

secara keseluruhan.   

Think Pair Share memberikan kepada siswa waktu untuk berpikir dan merespon 

serta saling bantu satu sama lain . Think Pair Share memiliki prosedur yang secara 

eksplisit untuk memberi siswa waktu untuk berpikir, menjawab, saling membantu satu 

sama lain. Dengan demikian diharapkan siswa mampu bekerja sama, saling membutuhkan, 

dan saling bergantung pada kelompok kecil secara kooperatif (Susilo, 2005). 

2. Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Think Pair Share 

Susilo (2005, menyebutkan tahapan demi tahapan yang dilakukan pada pelaksanaan 

Think-Pair-Share, antara lain: 

Tahap satu, think (berpikir). 

Pada tahap ini guru memberikan pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran. Proses 

TPS dimulai pada saat ini, yaitu guru mengemukakan pertanyaan yang menggalakkan 

berpikir ke seluruh kelas. Pertanyaan ini hendaknya berupa pertanyaan terbuka yang 

memungkinkan dijawab dengan berbagai macam jawaban. 

 

Tahap dua, pair (berpasangan). 

Pada tahap ini siswa berpikir secara individu. Guru meminta kepada siswa untuk 

berpasangan dan mulai memikirkan pertanyaan atau masalah yang diberikan guru tadi 

dalam waktu tertentu. Lamanya waktu ditetapkan oleh guru berdasarkan pemahaman guru 

terhadap siswanya, sifat pertanyaanya, dan skedul pembelajaran. Siswa disarankan untuk 

menulis jawaban atau pemecahan masalah hasil pemikirannya. 

 

Tahap tiga, share (berbagi). 

Pada tahap ini siswa secara individu mewakili kelompok atau berdua maju bersama untuk 

melaporkan hasil diskusinya ke seluruh kelas. Pada tahap terakhir ini siswa seluruh kelas 
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akan memperoleh keuntungan dalam bentuk mendengarkan berbagai ungkapan mengenai 

konsep yang sama dinyatakan dengan cara yang berbeda oleh individu yang berbeda 

 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran Think-Pair- Share adalah: (1) guru 

membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberikan tugas kepada semua 

kelompok, (2) setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendiri, (3) siswa 

berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan berdiskusi dengan 

pasangannya, (4) kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok berempat. Siswa 

mempunyai kesempatan untuk membagikan hasil kerjanya kepada kelompok berempat. 

Think-Pair-Share memiliki prosedur ynag ditetapkan secara eksplisit untuk memberi siswa 

waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu  satu sama lain 

(Nurhadi, 2003). Sebagai contoh, guru baru saja menyajikan suatu topik atau siswa baru 

saja selesai membaca suatu tugas, selanjutnya guru meminta siswa untuk memikirkan 

permasalahan yang ada dalam topik/bacaan tersebut 

 

3. Alasan-Alasan Penggunaan Think Pair Share 

Ada beberapa alasan mengapa TPS perlu digunakan, antara lain: 

1) TPS membantu menstrukturkan diskusi. Siswa mengikuti proses yang telah 

ditentukan sehingga membatasi kesempatan pikirannya melantur dan tingkah 

lakunya menyimpang karena harus melapor hasil pemikiranyya ke 

mitranya/temanya. 

2) TPS meningkatkan partisipasi siswa dan meningkatkan banyaknya informasi yang 

dapat diingat siswa. 

3) TPS meningkatkan lamanya ”Time On Task” dalam kelas dan kualitas kontribusi 

siswa dalam diskusi kelas. 

4) Siswa dapat mengembangkan kecakapan hidup sosialnya. 

 

4. Keunggulan-Keunggulan Think Pair Share 

Keunggulan-Keunggulan Think Pair Share, antara lain: 

1) TPS mudah diterapkan diberbagai jenjang pendidikan dan dalam setiap kesempatan. 

2) Menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas respon siswa. 

3) Siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep dalam mata pelajaran. 

4) Siswa lebih memahami tentang konsep topik pelajaran selama diskusi. 

5) Siswa dapat belajar dari siswa lain. 

6) Setiap siswa dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk berbagi atau 

menyampaikan idenya. 

 

C. Sistem Peredaran Darah Manusia 

Sistem peredaran darah pada tubuh manusia berfungsi untuk mengangkut nutrisi, 

oksigen, karbondioksida serta sisa metabolisme. Proses ini berlangsung terus menerus 

selama kehidupan manusia. Darah merupakan jaringan yang tersusun atas plasma, sel 

darah merah, sel darah putih, dan keping-keping darah. Kurang lebih 55% bagian dari 

darah adalah plasma. 

1. Darah 

a. Darah Merah (Eritrosit) 

Eritrosit berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung (bikonkaf). Sel darah 

merah tidak memiliki inti sel. Eritrosit berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-

paru ke sel-sel di seluruh tubuh. Oleh karena itu, jenis sel darah ini yang paling banyak 

terdapat dalam darah. Satu milimeter kubik darah (lebih kurang sekitar satu tetes) terdiri 

atas lima juta lebih sel darah merah.  Warna merah pada darah disebabkan adanya 
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hemoglobin (Hb) dalam sel darah merah. Hemoglobin atau zat warna darah merupakan 

suatu protein yang mengandung unsur besi. Fungsi hemoglobin mengikat oksigen dan 

membentuk oksihemoglobin. Oksigen diangkut dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh 

sel tubuh. Hemoglobin yang mengikat oksigen (oksihemoglobin) berwarna merah cerah, 

sedangkan hemoglobin yang masih mengikat karbondioksida berwarna merah tua 

keunguan. 

b. Sel Darah Putih (Leukosit) 

Berbeda dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau 

bersifat amuboid dan mempunyai inti sel. Jumlah sel darah putih juga tidak sebanyak 

jumlah sel darah merah. Setiap satu milimeter kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel 

darah putih. Fungsi utama sel darah putih adalah melawan penyakit yang masuk ke dalam 

tubuh dan membentuk antibodi. Peningkatan jumlah leukosit merupakan petunjuk adanya 

infeksi. Jika jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 sel per cc darah, maka disebut sebagai 

kondisi leukopeni. Jika jumlah leukosit melebihi normal (di atas 9.000 sel per cc), maka 

disebut leukositosis. Berdasarkan ada atau tidaknya butir-butir kasar (granula) dalam 

sitoplasma, leukosit dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Granulosit 

merupakan kelompok sel darah putih yang mempunyai granula dalam sitoplasmanya. 

Sebaliknya, agranulosit tidak mempunyai granula. Leukosit jenis granulosit terdiri atas 

eosinofil, basofil, dan netrofil. Agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit. 

c. Keping Darah (Trombosit)  

Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak 

berinti sel dan bergranula. Jumlah sel keping darah atau trombosit pada orang dewasa 

sekitar 200.000 – 500.000 sel per cc. Umur dari keping darah sangat singkat, yaitu 5 

sampai dengan 9 hari. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau 

tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protein yang disebut protrombin 

(calon trombin) menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam 

darah. Trombin akan mengubah fibrinogen (protein darah) menjadi benang-benang fibrin. 

Benang-benang fibrin ini akan membentuk jaring-jaring di sekitar sel-sel darah, sehingga 

luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. 

 

d. Plasma Darah  

Plasma darah merupakan cairan darah yang sebagian besar terdiri atas air (92%). Selain 

itu, dalam plasma darah juga terdapat protein plasma yang terdiri atas albumin, fibrinogen, 

dan globulin. Zat-zat lain yang terlarut dalam plasma darah antara lain sari makanan, 

mineral, hormon, antibodi, dan zat sisa metabolisme (urea dan karbondioksida). 

 

2. Organ Peredaran Darah 

a. Jantung 

Organ dalam tubuh yang berdetak pada daerah dada adalah jantung. Jantung 

merupakan salah satu organ peredaran darah yang penting bagi tubuh manusia. Seperti 

pompa, jantung berfungsi memompa darah, sehingga darah dapat diedarkan ke seluruh 

tubuh. Meskipun kerja jantung sangat berat, tetapi jantung kamu bukanlah organ yang 

ukurannya sangat besar. Besar jantung manusia kira-kira sebesar sekepalan tangan.  

Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi (atrium) kiri, serambi kanan, bilik 

(ventrikel) kiri, dan bilik kanan. Serambi jantung berada di sebelah atas, sedangkan bilik 

jantung di sebelah bawah. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat dua buah katup yang 

disebut bikuspidalis. Antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat tiga buah katup yang 

disebut trikuspidalis. Katup-katup tersebut berfungsi menjaga agar darah dari bilik tidak 

kembali ke serambi. Dinding jantung di bagian bilik kiri lebih tebal karena bilik kiri 

berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Saat berdenyut, setiap ruang jantung 
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mengendur dan terisi darah. Selanjutnya, otot-otot jantung berkontraksi dan memompa 

darah keluar ruang jantung. Kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara 

bersamaan, begitu juga kedua bilik akan mengendur dan berkontraksi secara bersama-

sama. 

b. Pembuluh Darah 

Pembuluh darah dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi (arteri) dan 

pembuluh balik (vena). Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar  

jantung, sedangkan vena mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Arteri berisi darah 

yang mengandung banyak oksigen, kecuali arteri paru-paru. Vena berisi darah yang 

mengandung sedikit oksigen, kecuali yang berasal dari paru-paru. Ujung arteri dan vena 

bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler. 

Pembuluh kapiler menghubungkan arteri dan vena dengan sel-sel tubuh (Zubaidah, 2014). 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Penggunaan strategi pembelajaran think-pair-share yang mengedepankan 

keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dan penghargaan kepada karya siswa 

dengan langkah-langkah pembelajaran sebagai berikut: (1) guru membagi siswa dalam 

kelompok berempat dan memberikan tugas kepada semua kelompok, (2) setiap siswa 

memikirkan dan mengerjakan tugas tersebut sendiri, (3) siswa berpasangan dengan salah 

satu rekan dalam kelompok dan berdiskusi dengan pasangannya, (4) kedua pasangan 

bertemu kembali dalam kelompok berempat; (5) Memberikan penghargaan, dapat 

meningkatkakan keterlibatan siswa dalam mengkonstruksi konsep selama proses belajar 

mengajar serta mengkatkan hasil belajar siswa kelas 9-E pada pokok bahasan sistem 

indera dengan indikasi meningkatnya ketuntasan belajar siswa mencapai > 80%.  

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subyek dalam penelitian ini 

adalah siswa siswa kelas 8-D SMP Al Hikmah Surabaya dengan jumlah siswa 34 orang 

jenis kelamin laki-laki, dengan tingkat kemampuan yang heterogen serta usia berkisar 13-

14 tahun. Tema bahasan tentang sistem peredaran manusia, mata pelajaran IPA Semester 

Genap. 

 

B. Skenario Penelitian 

1. Pengembangan Perangkat 

Perangkat pembelajaran dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), strategi pembelajaran thik-pair-share dan lembar 

kerja siswa (LKS). RPP dan LKS dikembangkan sesuai dengan kekhususan materi, 

kondisi siswa serta lingkungan sekolah yang ada. Buku yang digunakan adalah 

“Belajar Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas VIII”, Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia 2014. 

2. Pelaksaan Pembelajaran 

Pelaksanaan tindakan pembelajaran akan dilakukan dua kali pertemuan, pertemuan 

pertama dengan durasi 3 x 40 menit dan pertemuan II dengan durasi 2 x 40 menit. 

Materi yang akan dipelajari adalah sistem peredaran darah manusia yang meliputi 

organ penyusun dan fungsi masing-masing, serta gangguan yang sering terjadi pada 

peredaran darah manusia. Pelaksanaan pembelajaran dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Pemberian Pretest  
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Pada awal pembelajaran sebelum guru menerapkan strategi pembelajaran thik-

pair-share. Pretest ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan awal siswa 

dan mereka dapat mengikuti pelajaran dengan baik serta untuk mengetahui apakah 

diantara tujuan pembelajaran ada yang dikuasai oleh siswa 

b) Penerapan strategi pembelajaran Thik-Pair-Share 

Dengan langkah sebagai berikut :  

1) Tahap satu Think (berpikir); guru memberikan ilustrasi pembuka tentang 

hakekat transportasi yang terjadi pada tubuh manusia. Penjelasan tersebut 

diharapkan akan menimbulkan pertanyaan terbuka yang kemudian akan 

dibahas oleh para siswa pada tahap selanjutnya. Guru berusaha menggiring 

pertanyaan tersebut kepada organ-organ penyusun dan fungsi sistem perdaran 

darah manusia. Siswa diminta untuk berfikir menemukan alternatif 

penyelesaian yang ada pada lembar kerja siswa. 

2) Tahap kedua Pair (berpasangan) 

Pada tahap ini siswa diminta untuk berpasangan 3-4 orang per pasangan, 

dengan harapan akan terjadi kontribusi aktif pada saat aktivitas ini. Aktivitas 

ini diharapkan didominasi oleh kegiatan diskusi antar peserta, tema yang 

menjadi diskusi adalah permasalahan yang ada di dalam LKS yang telah 

dipikirkan pada saat tahap pertama yang telah dilalui. Untuk memudahkan 

dalam penyampaian hasil diskusi, masing-masing pasangan diminta untuk 

membuat semacam poster yang isinya berbagai macam tulisan hasil diskusi 

jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam LKS. 

3) Tahap ketiga Share (berbagi) 

Pada tahap ini guru akan menunjuk beberapa pasangan untuk 

mempresentasikan (sharing) hasil diskusinya di depan peserta lain. Siswa 

lainnya diberi kesempatan untuk bertanya, berpendapat, memberi tambahan 

informasi atas apa yang disampaikan oleh kelompok yang ada di depan 

mereka. Guru membimbing agar aktivitas diskusi tetap berjalan lancar sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 

 

c) Pengamatan aktifitas siswa 

Pengamatan yang dilakukan terhadap aktivitas siswa dalam pembelajaran 

dengan menggunakan strategi pembelajaran thik-pair-share antara lain 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru/siswa, membaca (buku ajar siswa 

dan LKS), diskusi antar siswa, menyampaikan hasil belajar, dan merangkum 

pelajaran. Pengamatan ini dilakukan mulai membuka pelajaran sampai pelajaran 

berakhir. Pengamatan dilakukan kepada 12 siswa sebagai sampel yang mewakili 

aktivitas seluruh siswa dalam satu kelas. Pengamatan dilakukan secara 

menyeluruh terhadap siswa yang telah dipilih ini dengan menggunakan lembar 

observasi aktivitas siswa pada lampiran 1. 

d) Pemberian Postest 

Pada akhir pelajaran diberikan postest bertujuan untuk mengetahui hasil 

belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran thik-pair-share. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang akan diperoleh selama melakukan tindakan adalah berupa : 

a. Data hasil observasi terhadap aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran, dengan 

menggunakan lembar observasi sebagaimana terlampir pada lampiran 1. Kemudian 

data tersebut direkap untuk dilakukan penarikan kesimpulan 
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b. Data hasil belajar siswa berupa nilai pre tes dan post test. Data ini digunakan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

 

D. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah stastistik deskriptif, yaitu 

memaparkan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh, untuk mengetahui hasil 

pembelajaran. Data yang dianalisis dengan statistik deskriptif adalah ketuntasan hasil 

belajar siswa dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : 

 

 

 

 

Data hasil observasi aktivitas siswa dianalisis dengan menggunakan statistik diskriptif 

juga, untuk mengetahui aktivitas siswa yang dominan selama kegiatan pembelajaran. Data 

dihitung dengan cara sebagai berikut: 

 

 

 

 

E. Kriteria Keberhasilan 

Keberhasilan dari penerapan strategi pembelajaran think-pair-share adalah jika 

ketuntasan klasikal minimal mencapai 80 % dengan Kriteria ketuntasan individu minimal 

untuk mata pelajaran IPA sebesar 80 (Daftar SK KKM SMP Al Hikmah Surabaya Tahun 

2014). Jika 80 % siswa mendapat skor 80 atau lebih maka model ini berhasil 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8-D SMP Al Hikmah Surabaya. Meningkatnya 

peran aktif siswa dalam pembelajaran  diperlihatkan dengan dominasi aktivitas diskusi 

(membaca buku, diskusi, presentasi, dan merangkum) yang mencapai 75 % lebih 

merupakan indikator pendukung keberhasilan model ini. Berarti 75 % siswa terlibat aktif 

diskusi selama PBM berlangsung. 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa 

Observasi dilakukan selama kegiatan pembelajaran dengan mencatat aktivitas 

yang paling dominan tiap 3 menit berulang selama proses pembelajaran berlangsung. 

Untuk pertemuan I durasi 3 x 40 menit dan pertemuan ke II 2 x 40 menit. 

 

Tabel 4.1 : Data Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Pertemuan I 

No. 
Nama 

Siswa 

Aktivitas siswa 

1 2 3 4 5 6 

1 Siswa 1 7 3 9 7 4 0 

2 Siswa 2 7 4 10 4 3 2 

3 Siswa 3 7 4 10 4 2 3 

4 Siswa 4 8 4 5 9 4 0 

5 Siswa 5 9 4 7 7 3 0 

6 Siswa 6 11 3 6 6 4 0 

7 Siswa 7 10 4 8 5 3 0 

8 Siswa 8 8 4 8 4 3 3 

9 Siswa 9 6 8 7 5 4 0 

Jumlah siswa yang telah mencapai skor > 80  

Jumlah siswa keseluruhan 
X 100 

Frekuensi aktivitas yang muncul  
Jumlah observasi yang direncakan 

X 100 
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10 Siswa 10 10 4 6 6 4 0 

11 Siswa 11 12 3 6 5 4 0 

12 Siswa 12 10 5 8 4 3 0 

Rerata 8.8 4.2 7.5 5.5 3.4 0.7 

Persentase 29.2 13.9 25.0 18.3 11.4 2.2 

 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa persentase aktivitas siswa selama 

pembelajaran pada pertemuan I pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 

1. Memperhatikan penjelasan guru/siswa sebesar 29.2 % 

2. Membaca buku ajar sebesar 13.9 % 

3. Diskusi antar siswa sebesar 25 % 

4. Menyampaiakan hasil belajar (Presentasi) sebesar 18.3 % 

5. Merangkum pelajaran sebesar 11.4 % 

6. Aktivitas yang tidak relevan sebesar 2.2 % 

 

Tabel 4.2 : Data hasil Observasi Aktivitas Siswa Pada Pertemuan II 

No. 
Nama 

Siswa 

Aktivitas siswa 

1 2 3 4 5 6 

1 Siswa 1 4 4 11 7 4 0 

2 Siswa 2 4 5 14 4 3 0 

3 Siswa 3 4 5 15 4 2 0 

4 Siswa 4 6 4 7 8 5 0 

5 Siswa 5 4 5 11 7 3 0 

6 Siswa 6 5 6 9 6 4 0 

7 Siswa 7 4 6 12 5 3 0 

8 Siswa 8 4 5 14 4 3 0 

9 Siswa 9 4 6 11 5 4 0 

10 Siswa 10 4 6 10 6 4 0 

11 Siswa 11 4 4 13 5 4 0 

12 Siswa 12 6 3 14 4 3 0 

Rerata 4.4 4.9 11.8 5.4 3.5 0.0 

Persentase 14.7 16.4 39.2 18.1 11.7 0.0 

 

Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa persentase aktivitas siswa selama 

pembelajaran pada pertemuan II adalah sebagai berikut: 

1. Memperhatikan penjelasan guru/siswa sebesar 14.7 % 

2. Membaca buku ajar sebesar 16.4 % 

3. Diskusi antar siswa sebesar 39.2 % 

4. Menyampaikan hasil belajar (Presentasi) sebesar 18.1 % 

5. Merangkum pelajaran sebesar 11.7 % 

6. Aktivitas yang tidak relevan sebesar 0.0 % 

Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan perbandingan aktivitas siswa pada 

pertemuan I dan II. 
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Grafik 4.1 Perbandingan aktivitas siswa antara pertemuan I dan II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Data Hasil Nilai Siswa 

Berikut ini adalah data hasil nilai sebelum dan seudah dilakukan pembelajaran 

selama 2 kali tatap muka 

 

Tabel 4.3 Nilai Pretes dan Postes Siswa 

No. Nama 
Pre-

Test 
Post-Test 

1 Siswa 1 80 85 

2 Siswa 2 75 90 

3 Siswa 3 70 85 

4 Siswa 4 70 90 

5 Siswa 5 95 80 

6 Siswa 6 90 100 

7 Siswa 7 75 80 

8 Siswa 8 80 80 

9 Siswa 9 75 90 

10 Siswa 10 90 80 

11 Siswa 11 60 100 

12 Siswa 12 90 90 

13 Siswa 13 80 95 

14 Siswa 14 75 90 

15 Siswa 15 80 90 

16 Siswa 16 85 80 

17 Siswa 17 90 80 

18 Siswa 18 90 90 

19 Siswa 19 70 75 

20 Siswa 20 90 85 

21 Siswa 21 70 95 

22 Siswa 22 70 80 

23 Siswa 23 75 85 

Pert. 1 

Pert. 2 
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No. Nama 
Pre-

Test 
Post-Test 

24 Siswa 24 90 90 

25 Siswa 25 80 80 

26 Siswa 26 80 90 

27 Siswa 27 80 85 

28 Siswa 28 85 80 

29 Siswa 29 70 80 

30 Siswa 30 85 80 

31 Siswa 31 85 85 

32 Siswa 32 70 95 

33 Siswa 33 90 90 

34 Siswa 34 80 85 

Berikut adalah tabel yang menujukkan perbandingan ketuntasan siswa pada pertemuan 1 

dan 2. 

 

Tabel 4.2 Ketuntasan Siswa Pada Pertemuan I dan II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pembahasan 

Pada pertemuan awal guru membuka dengan menjelaskan bahwa pada 

pembelajaran kali ini akan menggunakan strategi baru yang lebih banyak melibatkan 

aktivitas siswa, sehingga partisipasi aktif siswa sangat diharapkan. Pada tahap think 

(bepikir), guru memberikan penjelasan tentang sistem transportasi secara umum dan 

kemudian diarahkan kepada sistem transportasi pada pada manusia, dan lebih spesifik 

pada peredaran darah manusia. Pada tahap ini siswa diminta mencermati permasalahan-

permasalahan yang sudah tertuang dalam lembar kerja. Semua siswa diminta untuk 

berpikir secara mandiri terlebih dahulu tentang alternatif solusi yang akan ditawarkan pada 

saat mereka ketemu dengan kelompok berbagi mereka. Untuk mempermudah 

mengorganisasi siswa, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan komposisi 4 

siswa sebagai kelompok pada tahap berikutnya yaitu tahap pair (bebagi).  

 

 

 

 

 

Siswa Tuntas, 
Pert. 1, 23 

Siswa Tuntas, 
Pert. 2, 33 

Siswa Tidak 
Tuntas, Pert. 

1, 13 

Siswa Tidak 
Tuntas, Pert. 

2, 1 

Siswa Tuntas 

Siswa Tidak Tuntas 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Aktivitas siswa pada tahap pair (berpasangan) 

 

Tahap pair (berpasangan) siswa dipasangkan dengan 4 siswa untuk mencari 

alternatif penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh kelompok 

tersebut dengan cara berdiskusi, membaca buku, curah gagasan sampai pada satu 

kesimpulan yang disepakati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Aktivitas siswa pada tahap share (berbagi) 

 

Tahap selanjutnya adalah share (berbagi), pada tahap ini masing-masing 

kelompok diberi kesempatan untuk melaporkan hasil diskusinya di depan siswa satu kelas. 

Siswa lain diberi kesempatan untuk menanggapi, bertanya atau menyanggah apa yang 

telah disampaikan apabila ada yang kurang tepat. Guru memberi bimbingan dan umpan 

balik jika ada permasalahan yang tidak terpecahkan pada saat itu. 

Pada tabel 4.1 menunjukkan bawah pada pertemuan I, partisipasi aktif siswa yang 

meiputi; membaca, diskusi, merangkum, menyampaikan hasil selama pembelajaran sudah 

cukup besar yaitu 68.9% jika dibanding dengan pembelajaran dengan strategi ceramah dan 

mencatat. Tetapi aktivitas mendengarkan searah (partisipasi pasif) masih tergolong besar 

yaitu 29.2%, ini disebabkan karena siswa lebih fokus memperhatikan penjelasan tahapan-

tahapan yang harus dilakukan dalam pembelajaran dengan menggunakan strategi TPS ini. 

Selain itu masih dijumpai aktivitas yang tidak relevan sebesar 2.2% misalnya sibuk 

menggambar yang tidak berhubungan dengan materi, melamun dan kurang fokus, hal ini 

dikarenakan belum dipahaminya secara menyuluruh peran masing-masing anggota dalam 

satu kelompok ketika mengikuti proses diskusi. 

Pada tabel 4.2 menunjukkan peningkatan partisipasi aktif siswa pada pertemuan II 

yaitu sebesar 85%. Sedangkan aktivitas mendengar penjelasan (partisipasi pasif) sebesar 

15%, mengalami penurunan dibanding pada pertemuan I. Ini desebabkan oleh tingkat 

pemahaman siswa terhadap strategi yang digunakan sudah baik sehingga tidak perlu ada 

penjelasan detail, proses pembelajaran berjalan lancar sehingga waktu efektif mereka lebih 

banyak digunakan berinteraksi aktif dua arah. Aktivitas yang tidak relevan selama 

kegiatan pembelajaran sudah tidak dijumpai, karena siswa semakin memahami peran 
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masing-masing pada proses diskusi ini, semua memiliki kontribusi yang sama dan saling 

menunjang. 

Ketuntasan pada nilai pretes sebesar 62% menunjukkan bahwa terdapat 23 dari 34 

siswa yang mendapatkan nilai > 80, sedangkan 13 siswa lainnya mendapat nilai < 80, jika 

dikonversikan dengan daftar kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran IPA masih jauh 

dari KKM.Setelah siswa mengalami pembelajaran dengan menggunakan strategi belajar 

TPS, capaian ketuntasan belajar siswa sebesar 97%, ini berarti bahwa terdapat 33 siswa 

yang memperoleh nilai >80 dan 1 siswa yang mendapat <80. Jika dikonversikan dengan 

daftar kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran IPA, sudah mencapai di atas KKM yang 

telah ditentukan.   

Strategi TPS berdampak positif meningkatkan hasil belajar siswa melalui 

peningkatan partisipasi aktif siswa selama pembelajaran, siswa termotivasi untuk terlibat 

lebih jauh dalam pembelajaran karena mereka diberi kesempatan yang leluasa untuk 

mengungkapkan pendapat, gagasan dan masukan atas apa yang mereka ketahui. Secara 

tidak langsung percaya diri mereka juga meningkat dan berimbas pada penguasaan konsep 

yang sedang mereka pelajari. 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari data hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Strategi TPS (think-pair-share) dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa selama 

pembelajaran. Pada pertemuan pertama sebesar 68.9% menjadi 85% pada pertemuan 

kedua. Ini berarti bahwa 85% siswa terlibat aktif selama pembelajaran sistem 

peredaran darah. 

2. Meningkatnya partisipasi aktif siswa selama pembelajaran membawa dampak positif 

terhadap ketuntasan belajar siswa, hal ini dapat dilihat capaian ketuntasan pada akhir 

pembelajaran sebesar 97%. Ini berarti daya serap siswa terhadap materi ini sangat 

optimal, 33 dari 34 mendapat nila >80. Jika dikonversi dengan daftar KKM 

menunjukkan tuntas belajar, sedangkan 1 siswa perlu mendapat pendampingan 

khusus. 

 

B. Saran 

Agar strategi ini dapat digunakan di kelas dan materi lain makan perlu dilakukan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Perlu dikaji terlebih dahulu karakteristik materinya apabila ingin menggunakan 

strategi ini. 

2. Perlu diadakan kuisioner respon siswa terhadap pemakaian strategi TPS, untuk 

mengetahui seberapa optimal TPS membantu siswa dalam memahami suatu materi. 

3. Guru hendaknya mampu menggunakan metode mengajar dengan baik yang 

memungkinkan berkembangnya potensi siswa. Metode mengajar yang baik tidak saja 

menciptakan situasi kelas yang hidup, tetapi juga mempermudah siswa dalam 

mencapai tujuan belajar yang telah ditentukan. 

4. Guru hendaknya mampu menjadi motivator sekaligus menjadi fasilitator bagi siswa-

siswanya. Hal ini akan merangsang identifikasi pada diri siswa yang sekaligus dapat 

menemukan jati diri siswa yang pada akhirnya dapat mempercepat pemahaman siswa 

dalam belajar. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Merancang suatu media dan model pembelajaran 

konsep reaksi respirasi seluler untuk visualisasi reaksi respirasi seluler melalui simbol bola 

pimpong, (2) Memudahkan visualisasi konsep reaksi respirasi seluler melalui penggunaan 

bola pimpong sebagai simbol, (3) Memvisualisasikan konsep reaksi respirasi seluler dengan 

merancang mekanisme perjalanan bola pimpong menggunakan rambu-rambu yang sesuai, (4) 

Meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi respirasi seluler dengan memanfaatkan 

simbol bola pimpong, dan (5) Mengembangkan model pembelajaran respirasi seluler yang 

menarik dan menyenangkan. 

Prosedur yang dilakukan adalah membuat media untuk visualisasi reaksi respirasi 

seluler dengan menggunakan bola pimpong sebagai simbol atom-atom dan molekul yang 

terlibat selama reaksi respirasi seluler serta menggunakan sistim rambu-rambu sebagai tanda 

adanya proses reaksi kimia yang terjadi pada titik tersebut. Media tersebut kemudian 

digunakan untuk proses pembelajaran di kelas XII IPA 1 dan XII IPA 2 sebagai upaya untuk 

meningkatkan pemahaman terhadap reaksi respirasi seluler 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa bola pimpong sebagai media visualisasi 

reaksi respirasi seluler mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas XII IPA1 yang 

mencapai kriteria ketuntasan minimal dari 30% menjadi  63,3% dan kelas XII IPA 2 dari 20,7 

% menjadi 75,86%. Hasil uji t (uji beda) antara hasil belajar sebelum dan sesudah perlakuan 

menunjukkan bahwa ada beda yang sangat signifikan (taraf sigifikansi 95%) antara hasil 

belajar siswa kelas XII IPA 1 dan XII IPA 2 sebelum dan sesudah mendapat perlakuan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar materi reaksi 

respirasi seluler siswa kelas XII IPA 1 dan XII IPA 2 SMA Al Hikmah Surabaya dengan 

pemanfaatan media pembelajaran menggunakan visualisasi bola pimpong meningkat 

sebanyak 33,3 % pada kelas XII IPA 1 dan 55,16% pada kelas XII IPA 2. Di samping itu ada 

perbedaan yang sangat signifikan antara hasil belajar materi reaksi respirasi seluler sebelum 

dan sesudah menggunakan media visualisasi dengan bola pimpong. 

 

Kata Kunci : Bola pimpong, Media Visualisasi, Reaksi respirasi seluler 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 yang diterbitkan tahun 2005, di dalamnya 

terdapat kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh Guru yaitu kompetensi profesional, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik. Kompetensi 

profesional yang harus dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran adalah 

perencanaan pembelajaran untuk penyusunan perangkat pembelajaran. Penyusunan perangkat 

pembelajaran, menjadi bagian penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu proses 

pembelajaran (Praswoto, 2012).  

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus, dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi 
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penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, penyiapan media dan sumber belajar, 

penyusunan skenario pembelajaran dan perangkat penilaian pembelajaran, (Permendikbud 

No.65 th 2013). 

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan pada kurikulum 2013 diselenggarakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. Untuk mencapai keadaan tersebut maka diperlukan media pembelajaran yang inovatif 

dan kretaif untuk merangsang minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran serta 

meningkatkan motivasi belajar yang diharapkan kondisi tersebut dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan 

perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dalam proses 

pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari sumber (guru) menuju 

penerima (siswa). Menurut Hamalik yang di kutip Azhar Arsyad (2002: 15) mengemukakan 

bahwa “Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, 

proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi lebih 

menarik dan interaktif, dan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 

Menurut Ahmadi (2001), proses pembelajaran inovatif bisa mengadaptasi model 

pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan adalah suasana belajar-mengajar yang 

tidak membosankan sehingga peserta didik memusatkan perhatiannya secara penuh pada 

belajar sehingga waktu tercurah secara komprehensif. Learning is fun merupakan kunci yang 

diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika peserta didik sudah menanamkan hal ini di 

pikirannya, tidak akan ada lagi peserta didik yang pasif di kelas, perasaan tertekan dengan 

tenggang waktu tugas, kemungkinan kegagalan, keterbatasan pilihan, dan tentu saja rasa 

bosan.  

Salah satu kompetensi dasar (KD) yang harus dikuasai oleh peserta didik kelas XII 

adalah memahami peran enzim dalam proses metabolisme dan menyajikan data tentang 

proses metabolisme. Dalam materi tersebut, peserta didik mempelajari tentang tahapan reaksi 

respirasi seluler meliputi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus krebs, dan transpor 

elektron. Tahapan reaksi-reaksi respirasi seluler tersebut sangat abstrak dan membutuhkan 

analisis yang dalam serta kemampuan berfikir abstrak. Apabila materi ini disampaikan dengan 

teknik ceramah saja tanpa dibantu dengan media pembelajaran yang bersifat nyata maka 

peserta didik akan kesulitan dalam memahami konsep materi tersebut yang pada akhirnya 

mengakibatkan hasil belajar peserta didik kurang memuaskan. Untuk itu diperlukan media 

pembelajaran yang bersifat nyata yang menggambarkan proses reaksi respirasi seluler 

tersebut.  

Hasil observasi peneliti terhadap hasil pembelajaran pada materi respirasi sel di kelas 

XII IPA1 dan XII IPA2 adalah sebagai berikut: untuk kelas XII IPA 1 peserta didik yang 

mendapatkan nilai 75 ke atas sebanyak 30%, yang memperoleh nilai 65 – 74 sebanyak 

23,33%, dan peserta didik yang nilainya kurang dari 64 sebanyak 46,7%. Sedangkan untuk 

kelas XII IPA 2 peserta didik yang mendapatkan nilai 75 ke atas sebanyak 20,7%, yang 

memperoleh nilai 65 – 74 sebanyak 27,6%, dan peserta didik yang nilainya kurang dari 64 

sebanyak 51,72%. Melihat hasil pembelajaran yang kurang memuaskan maka peneliti 

melakukan kajian dan ditemukan data bahwa peserta didik yang memperoleh nilai tinggi 

adalah peserta didik yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Sedangkan 

peserta didik yang memiliki nilai rendah belum dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

secara abstrak. Abstraksi yang dimaksud adalah kemampuan berpikir yang tidak terbatas pada 
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hal-hal aktual serta pengalaman yang benar-benar terjadi tetapi kemampuan berpikir yang 

lebih fleksibel dan kompleks (Papalia, et all, 2001). 

Berdasarkan temuan terhadap karakteristik peserta didik yang memiliki daya berfikir 

abstrak yang rendah maka peneliti mencoba menemukan cara pengkajian materi respirasi sel 

yang lebih konkret dan disampaikan dengan teknik simulasi yang menarik melalui pembauatn 

media pembelajaran. Media pembelajaran tersebut digunakan sebagai jembatan untuk 

menjadikan proses reaksi respirasi seluler yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret, atraktif 

dan menyenagkan dengan tetap mengedepankan aspek keilmiahan dari media tersebut. 

Untuk itu dirancang suatu media pembelajaran yang dapat mengajak peserta didik 

memvisualisasikan konsep respirasi seluler secara konkret. Salah satunya adalah dengan 

membuat model 3 dimensi dari reaksi respirasi seluler menggunakan bola pimpong sebagai 

simbol dari atom-atom yang terlibat dalam reaksi tersebut, magnet untuk ikatan antar atom, 

dan simbol rambu-rambu sebagai  tanda tahapan reaksi yang terjadi. Ketiga bahan tersebut 

dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan sutau seri rangkaian reaksi seluler dari 

tahap awal sampai tahap akhir. Bola pimpong diberi warna yang berbeda-beda sesuai jenis 

atom yang terlibat dalam reaksi tersebut, atom-atom yang melakukan ikatan selama proses 

reaksi tersebut dibantu dengan magnet yang ditempelkan pada setiap bola pimpong. 

Kemudian untuk tahapan reaksi yang terjadi diberi tanda berupa simbol rambu-rambu khusus 

yang dirancang sesuai jenis reaksi yang dibutuhkan. Diharapkan dengan media ini peserta 

didik dapat memahami proses reaksi respirasi seluler secara nyata dan akan meningkatkan 

hasil belajarnya. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis mencoba merancang 

alternatif proses pembelajaran respirasi seluler dengan memanfaatkan bola pimpong, magnet, 

dan simbol rambu-rambu untuk menggambarkan proses respirasi seluler lebih konkret 

sehingga diharapkan proses pembelajaran materi respirasi seluler menjadi lebih bermakna dan 

menyenangkan. Selanjutnya peserta didik memiliki pemahaman yang lebih terhadap konsep 

tersebut dan meningkatkan hasil belajarnya.  

 

B. Ruang lingkup 

1. Untuk menjelaskan konsep reaksi respirasi seluler digunakan media pembelajaran 

powerpoint sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami konsep tersebut.  

2. Untuk visualisasi konsep tentang tahapan reaksi respirasi seluler, atom-atom yang 

terlibat selama reaksi respirasi seluler, serta senyawa yang dihasilkan, digunakan bola 

pimpong yang dimodifikasi dengan magnet sebagai lokasi adanya ikatan kimia serta 

simbol rambu-rambu untuk tahapan reaksi yang terjadi sehingga dapat menggambarkan 

proses reaksi respirasi seluler secara konkret. 

3. Untuk penerapan konsep reaksi respirasi seluler dilakukan dengan simulasi reaksi 

respirasi seluler menggunakan model bola pimpong sesuai dengan simbol rambu-rambu 

yang ditemui.  

 

C. Tujuan 

1. Merancang suatu media dan model pembelajaran konsep reaksi respirasi seluler untuk 

visualisasi reaksi respirasi seluler melalui simbol bola pimpong. 

2. Memudahkan visualisasi konsep reaksi respirasi seluler melalui penggunaan bola 

pimpong sebagai simbol. 

3. Memvisualisasikan konsep reaksi respirasi seluler dengan merancang mekanisme 

perjalanan bola pimpong menggunakan rambu-rambu yang sesuai. 

4. Meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi respirasi seluler dengan 

memanfaatkan simbol bola pimpong. 
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5. Mengembangkan model pembelajaran respirasi seluler yang menarik dan 

menyenangkan. 

 

D. Kajian teori 

1. Pengembangan Perangkat Pembelajaran 

Kurikululm di era 2000-an yakni KBK ( Kurikululm Berbasis Kompetensi) 2004, 

KTSP (Kurikululm Tingkat Satuan Pendidikan), dan kurikululm 2013 adalah kurikulum yang 

berbasis kompetensi (competency based) dengan pembelajaran yang konstruktivistik. 

Keterlaksanaan kurikulum  competency based sangat bergantung pada kemmpuan guru dalam 

mengembangkan perangkat pembelajaran yakni pengembangan silabus, RPP, buku ajar, 

sumber dan media pembelajaran, model pembelajaran, dan instrumen asesmen. Perangkat 

pembelajaran tersebut perlu diimplementasikan dalam praktik pembelajaran sehari-hari di 

satuan pendidikan (Akbar, 2013). 

Silabus pada dasarnya merupakan garis besar program pembelajaran. Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses 

mendefinisikan silabus adalah rencana pembelajaran pada satu dan atau kelompok mata 

pelajaran/ tema tertentu yang mencakup identitas mata pelajaran, identitas sekolah, 

kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber belajar. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dari Standar 

Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap 

tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana 

pelaksanaan pembelajaran. 

Siapakah atau pihak manakah yang berwenang menyusun dan mengembangkan 

silabus? Penyusunan dan pengembangan silabus sangat bergantung pada sistem pendidikan 

yang berlaku. Pada sisitem pengelolaan pendidikan yang tersentralisasi seperti di Indonesia, 

penyusunan silabus pada umumnya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini 

departemen yang mengurusi pendidikan. Pada sistem pengelolaan yang desentralistik 

penyusunan silabus dilakukan oleh sekolah atau guru yang mengajar disekolah tertentu. 

Pada Kurikululm Tingkat Satuan Pendidikan (2006), pengembangan silabus, 

pembelajaran, dan penilaian diserahkan kepada satuan pendidikan, sedangkan pada kurikulum 

2013 yang juga berbasis pada kompetensi, penyusunan silabus (minimal) sangat mungkin 

disusun oleh pemerintah pusat, namun pengembangannya perlu diseduaikan dengan kondisi 

lingkungan belajar daerah atau satuan pendidikan setempat (Akbar, 2013). 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2013 tentang Standar 

Proses menyatakan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan 

pembe;ajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus 

untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi 

Dasar (KD). Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara 

lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan 

KD atau sub tema yang dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. 

Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan 

penutup. Langkah-langkah pembelajaran di dalam kegiatan pendahuluan tercakup kegiatan 

yang berupa penyiapan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses 

pembelajaran, pemberian motivasi belajar siswa secara kontekstua sesuai manfaat dan aplikasi 

materi ajar dalam kehidupan seharai-hari, pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, penjelasan tujuan pembelajaran 
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atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan penyampaian cakupan materi dan penjelasan 

uraian kegiatan sesuai silabus. 

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan 

mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan atau tematik terpadu, saintifik, inkuiri, 

penyingkapan (discovery), pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan 

masalah (project based learning) disesuikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang 

pendidikan. 

Kegiatan penutup di dalamnya guru bersama siswa baik secara individual maupun 

kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran 

dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama-sama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung, memberikan 

umpan balik terhadap proses dan hasil pembeljaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam 

bentuk pemberian tugas baik individu atau kelompok, serta menginformasikan rencana 

kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 

 

B. Pengembangan Bahan Ajar 

Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan kurikulum tahun 

2013 memberikan ruang gerak yang luas kepada guru pada setiap satuan pendidikan dalam 

mengembangkan rencana pembelajaran. Salah satu komponen rencana pembelajaran yang 

memegang peranan penting dari keseluruhan isi kurikulum adalah materi ajar. Pendidik harus 

mampu memilih dan menyiapkan materi ajar sesuai prinsip pengembangannya agar peserta 

didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan.  

Pendidik perlu mengorganisasikan materi ajar yang telah dikembangkan ke dalam 

bahan ajar untuk memudahkan pendidik dalam menyajikan materi ajar dalam proses 

pembelajaran dan memudahkan peserta didik untuk mempelajarinya. Kemampuan guru dalam 

mengembangkan bahan ajar terkait dengan kompetensi pedagogic dan kompetensi 

professional seperti yang tercantum dalam lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi akademik dan Kompetensi Guru. Guru sebagai pendidik 

professional diharapkan memiliki kemampuan mengembangkan bahan ajar sesuai dengan 

mekanisme yang ada dengan memperhatikan karakteristik dan lingkungan sosial peserta 

didik. 

Petunjuk penulisan pengembangan bahan ajar yang diterbitkan oleh Direktorat 

Pembinaan SMA Tahun 2010 menyatakan bahwa bahan ajar segala bentuk bahan berupa 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk 

 

C. Pengembangan media pembelajaran 
Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi dari 

sumber (guru) menuju penerima (siswa). Menurut Hamalik yang di kutip Azhar Arsyad 

(2002: 15) mengemukakan bahwa “Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psokologis terhadap 

siswa". 

Media pembelajaran, menurut Kemp dan Dayton dalam bukunya Azhar Arsyad(2002: 9) 

menyatakan bahwa “ Media pembelajaran dapat memnuhi tiga fungsi utama apabila media itu 

digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, 

yaitu: (1) Memotivasi minat atau tindakan, (2) Menyampikan informasi, (3) Memberi 

instruksi. 
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Manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa 

sehingga kegiatan pembelajaran lebih afektif dan efisien. Secara lebih rinci, media 

pembelajaran mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

1. Memperjelas penyajian suatu pesan agar tidak terlalu bersifat Verbalistis. 

2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera seperti: 

a. Obyek yang terlalu besar, dapat digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, 

film, gambar video, atau model. 

b. Obyek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film slide,gambar video atau 

gambar. 

c. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantudengan timelapse, 

highspeed photografi atau slow motionplayback video. 

d. Kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu dapatditampilkan lagi melalui 

rekaman film, video, atau foto. 

e. Obyek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model,diagram, dll. 

f. Konsep yang terlalu luas dapat divisualkan dalam bentuk film,slide, gambar atau 

video. 

2. Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi 

sikap pasif siswa. Dalam hal ini media pembelajaran berguna untuk: 

a. Menimbulkan gairah belajar. 

b. Memungkinkan interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan dan  kenyataan.  

c. Memungkinkan siswa belajar sendiri menurut minat dankemampuannya. 

3. Efisiensi dalam waktu dan tenaga 

Dengan media tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu 

dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara 

berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih 

mudah memahami pelajaran. 

4. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana dan kapan saja 

Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan 

kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung 

seorang guru.Perlu kita sadari waktu belajar di sekolah sangat terbatas dan waktu 

terbanyak justru di luar lingkungan sekolah. 

5. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif 

Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak mamiliki waktu untuk 

memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan 

belajar siswa, pembentukan kepribadian, dan memotivasi belajar. 

 

D. Pembelajaran Inovatif, Kreatif, dan Efektif 

Setiap manusia secara normal pasti memiliki ketertarikan dan rasa ingin tahu yang 

tinggi terhadap sesuatu yang baru. Demikian juga anak didik, jika dalam pembelajaran 

disuguhi sesuatu yang baru pasti akan timbul semacam energi baru dalam mengikuti 

pelajaran. Dengan kata lain, sesuatu yang baru mampu bertindak seperti magnet yang menarik 

minat dan motivasi anak didik untuk mengikutinya.  

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran dengan memperkenalkan sesuatu yang 

berbeda yang belum dialami dari sebelumnya. Sesuatu yang baru tidak identik dengan sesuatu 

yang mahal. Apa yang nampaknya sepele, bisa saja mampu membuat pembelajaran lebih 

hidup hanya karena sang guru mampu melakukan inovasi.  

Kreatif adalah cara berpikir yang mengajak kita keluar dan melepaskan diri dari pola 

umum yang sudah terpateri dalam ingatan. Pembelajaran kreatif adalah pembela-jaran yang 

mengajak anak didik untuk mampu mengeluarkan daya pikir dan daya karsanya untuk 

menciptakan sesuatu yang di luar pemikiran orang kebanyakan.  
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Untuk dapat menciptakan pembelajaran inovatif maupun kreatif diperlukan tiga sifat 

dasar yang harus dimiliki anak didik maupun guru, yaitu peka, kritis, dan kreatif terhadap 

fenomena yang ada di sekitarnya. Peka artinya orang lain tidak dapat melihat keterkaitannya 

dengan konsep yang ada dalam otak, tetapi kita mampu menangkapnya sebagai fenomena 

yang dapat dijelaskan dengan konsep yang kita miliki. Kritis artinya fenomena yang 

tertangkap oleh mata kita mampu diolah dalam pikiran hingga memunculkan berbagai 

pertanyaan yang menggelitik kita untuk mencari jawabannya. Kreatif artinya dengan 

kepiawaian pola pikir kita didasari pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep 

tertentu lalu kita berusaha menjelaskan atau bahkan menciptakan suatu aktivitas yang mampu 

menjelaskan fenomena tersebut kepada diri sendiri atau orang lain.  

Guru yang kreatif dan inovatif adalah guru yang mampu mengembangkan kegiatan 

yang beragam di dalam dan di luar kelas, membuat alat bantu / media sederha-na yang dapat 

dibuat sendiri oleh anak didiknya. Demikian pula anak didik yang kreatif dan inovatif mampu 

merancang sesuatu, menulis dan mengarang, dan membuat refleksi terhadap semua kegiatan 

yang dilakukannya. 

Efektif memiliki makna tepat guna, artinya sesuatu yang memiliki efek / pengaruh 

terhadap yang akan dicapai / dituju. Pembelajaran efektif artinya pembelajaran yang mampu 

mencapai kompetensi yang telah dirumuskan, pembelajaran dimana anak didik memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran dikatakan efektif jika terjadi perubahan 

pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.  

Adapun ciri-ciri pembelajaran efektif diantaranya tercapainya tujuan yang diharap-

kan, anak didik menguasai keterampilan yang ditargetkan. Belajar dan mengajar akan efektif 

jika anak didik aktif dan semua aktivitas pembelajaran berpusat pada anak didik. Hal ini 

karena pembelajaran yang berpusat pada anak didik akan mampu menimbulkan minatnya dan 

secara tidak langsung mereka memahami konsep dan kaitannya dengan aspek-aspek 

kehidupan. 

 

E. Materi Metabolisme 

Materi metabolisme pada struktur kurikulum tahun 2013 terdapat pada kelas XII 

semester pertama dimana di dalamnya terdapat 4 Kompetensi Dasar yang harus dikuasai oleh 

siswa mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pada ranah 

sikap, kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa yaitu, mengagumi pola pikir ilmiah 

dalam kemampuan mengamati bioproses, dan berperilaku ilmiah, teliti, tekun,  jujur, sesuai 

data dan fakta, disiplin, tanggungjawab, peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan 

santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong 

dan bekerjasama. 

Kompetensi dasar yang harus dikuasi siswa pada ranah pengetahuan adalah 

memahami peran enzim dalam proses metabolisme dan menyajikan data tentang proses 

metabolisme berdasarkan hasil investigasi dan studi literatur untuk memahami proses 

pembentukan energi pada makhluk hidup. Sedangkan pada ranah keterampilan kompetensi 

dasar yang harus dikuasai oleh siswa adalah melaksanakan percobaan dan menyusun laporan 

hasil percobaan tentang cara kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob secara tertulis 

dengan berbagai media. 

Reaksi-reaksi kimia yang dilakukan oleh sel secara normal hanya dapat terjadi pada 

temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan temperatur yang ada di dalam sel. Dengan 

alasan ini maka setiap reaksi membutuhkan tambahan khusus dalam kereaktifan senyawa 

kimia. Kebutuhan ini sangat penting karena ia dapat menjadikan sel dapat mengontrol setiap 

reaksi. Kontrol tersebut dilakukan oleh protein-protein yang terspesialisasi yang disebut 

enzim yang masing-masing enzim tersebut hanya mampu mempercepat atau mengkatalis 

reaksi-reaksi tertentu saja.  
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Enzim dalam mengkatalis suatu reaksi biasanya dalam bentuk rangkaian reaksi-reaksi, 

sehingga produk dari satu reaksi menjadi bahan awal bagi reaksi berikutnya. Jalinan reaksi 

yang panjang ini saling terhubung satu sama lain membentuk suatu jejaring reaksi yang saling 

terhubung yang menjadikan sel tetap survive, tumbuh, dan bereproduksi. 

Dua reaksi kimia yang saling berlawanan arah terjadi di dalam sel: (1) jalur reaksi 

katabolik yang memecah bahan makanan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil, dengan 

demikian sel mampu menghasilkan energi yang dibutuhkannya dan menghasilkan molekul-

molekul kecil yang dibutuhkan oleh sel sebagai unit-unit pembangun senyawa lainnya, dan 

(2) reaksi anabolik atau biosintetik yang merupakan jalur yang menggunakan energi yang 

dimanfaatkan oleh katabolisme untuk menjalankan pembuatan molekul-molekul lain yang 

membentuk sel. Kedua jalur reaksi ini secara bersama-sama disebut sebagai metabolisme sel 

(Albert, Bruce dkk. 2002). Jalur katabolisme melalui 4 reaksi utama yaitu reaksi glikolisis, 

reaksi dekarboksilasi oksidatif, reaksi siklus krebs, dan reaksi transfer elektron. 

Glikolisis merupakan proses pengubahan molekul sumber energi, yaitu glukosa yang 

mempunyai 6 atom C manjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu asam piruvat yang 

mempunyai 3 atom C. Reaksi ini berlangsung di dalam sitosol (sitoplasma). Reaksi glikolisis 

mempunyai sembilan tahapan reaksi yang dikatalisis oleh enzim tertentu, tetapi disini tidak 

akan dibahas enzim-enzim yang berperan dalam proses glikolisis ini. Dari sembilan tahapan 

reaksi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua fase, yaitu fase investasi energi, yaitu dari 

tahap 1 sampai tahap 4, dan fase pembelanjaan energi, yaitu dari tahap 5 sampai tahap 9. 

 
Gambar 1.1 Bagan Reaksi Glikolisis 

 

Berdasarkan gambar di atas maka reaksi glikolisis dapat diuraikan sebagai berikut: 

Pertama-tama, glukosa mendapat tambahan satu gugus fosfat dari satu molekul ATP, yang 

kemudian berubah menjadi ADP, membentuk glukosa 6-fosfat. Setelah itu, glukosa 6-fosfat 

diubah oleh enzim menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat. Satu molekul ATP yang lain 

http://metabolismelink.freehostia.com/glikolisis.htm
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memberikan satu gugus fosfatnya kepada fruktosa 6-fosfat, yang membuat ATP tersebut 

menjadi ADP dan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Kemudian, fruktosa 1,6-

difosfat dipecah menjadi dua senyawa yang saling isomer satu sama lain, yaitu dihidroksi 

aseton fosfat dan PGAL (fosfogliseraldehid atau gliseraldehid 3-fosfat). Tahapan-tahapan 

reaksi diatas itulah yang disebut dengan fase investasi energi.  

Selanjutnya, dihidroksi aseton fosfat dan PGAL masing-masing mengalami oksidasi 

dan mereduksi NAD+, sehingga terbentuk NADH, dan mengalami penambahan molekul 

fosfat anorganik (Pi) sehingga terbentuk 1,3-difosfogliserat. Kemudian masing-masing 1,3-

difosfogliserat melepaskan satu gugus fosfatnya dan berubah menjadi 3-fosfogliserat, dimana 

gugus fosfat yang dilepas oleh masing-masing 1,3-difosfogliserat dipindahkan ke dua molekul 

ADP dan membentuk dua molekul ATP. Setelah itu, 3-fosfogliserat mengalami isomerisasi 

menjadi 2-fosfogliserat. Setelah menjadi 2-fosfogliserat, sebuah molekul air dari masing-

masing 2-fosfogliserat dipisahkan, menghasilkan fosfoenolpiruvat. Terakhir, masing-masing 

fosfoenolpiruvat melepaskan gugus fosfat terakhirnya, yang kemudian diterima oleh dua 

molekul ADP untuk membentuk ATP, dan berubah menjadi asam piruvat.  

Setiap pemecahan 1 molekul glukosa pada reaksi glikolisis akan menghasilkan produk 

kotor berupa 2 molekul asam piruvat, 2 molekul NADH, 4 molekul ATP, dan 2 molekul air. 

Akan tetapi, pada awal reaksi ini telah digunakan 2 molekul ATP, sehingga hasil bersih reaksi 

ini adalah 2 molekul asam piruvat (C3H4O3), 2 molekul NADH, 2 molekul ATP, dan 2 

molekul air. Perlu dicatat, pencantuman air sebagai hasil glikolisis bersifat opsional, karena 

ada sumber lain yang tidak mencantumkan air sebagai hasil glikolisis. 

Setelah melalui reaksi glikolisis, jika terdapat molekul oksigen yang cukup maka asam 

piruvat akan menjalani tahapan reaksi selanjutnya, yaitu siklus Krebs yang bertempat di 

matriks mitokondria. Jika tidak terdapat molekul oksigen yang cukup maka asam piruvat akan 

menjalani reaksi fermentasi. Akan tetapi, asam piruvat yang mandapat molekul oksigen yang 

cukup dan akan meneruskan tahapan reaksi tidak dapat begitu saja masuk ke dalam siklus 

Krebs, karena asam piruvat memiliki atom C terlalu banyak, yaitu 3 buah. Persyaratan 

molekul yang dapat menjalani siklus Krebs adalah molekul tersebut harus mempunyai dua 

atom C (2 C). Karena itu, asam piruvat akan menjalani reaksi dekarboksilasi oksidatif. 

Dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi yang mengubah asam piruvat yang beratom 3 C 

menjadi senyawa baru yang beratom C dua buah, yaitu asetil koenzim-A (asetil ko-A). Reaksi 

dekarboksilasi oksidatif ini (disingkat DO) sering juga disebut sebagai tahap persiapan untuk 

masuk ke siklus Krebs. Reaksi DO ini mengambil tempat di intermembran mitokondria. 

Gambar 1.2 Bagan Reaksi Dekarboksilasi Oksidatif 
 

Pertama-tama, molekul asam cuka yang dihasilkan reaksi glikolisis akan melepaskan 

satu gugus karboksilnya yang sudah teroksidasi sempurna dan mengandung sedikit energi, 

yaitu dalam bentuk molekul CO2. Setelah itu, 2 atom karbon yang tersisa dari piruvat akan 

dioksidasi menjadi asetat (bentuk ionisasi asam asetat). Selanjutnya, asetat akan mendapat 

transfer elektron dari NAD
+
 yang tereduksi menjadi NADH. Kemudian, koenzim A (suatu 

senyawa yang mengandung sulfur yang berasal dari vitamin B) diikat oleh asetat dengan 

ikatan yang tidak stabil dan membentuk gugus asetil yang sangat reaktif, yaitu asetil 

http://metabolismelink.freehostia.com/fermentasi.htm
http://metabolismelink.freehostia.com/do.htm
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koenzim-A, yang siap memberikan asetatnya ke dalam siklus Krebs untuk proses oksidasi 

lebih lanjut. Selama reaksi transisi ini, satu molekul glukosa yang telah menjadi 2 molekul 

asam piruvat lewat reaksi glikolisis menghasilkan 2 molekul NADH. 

Siklus Krebs adalah tahapan selanjutnya dari respirasi seluler. Siklus Krebs adalah 

reaksi antara asetil ko-A dengan asam oksaloasetat, yang kemudian membentuk asam sitrat. 

Siklus Krebs disebut juga dengan siklus asam sitrat, karena menggambarkan langkah pertama 

dari siklus tersebut, yaitu penyatuan asetil ko-A dengan asam oksaloasetat untuk membentuk 

asam sitrat. 

 
Gambar 1.3 Bagan Reaksi Siklus Krebs 

 

Pertama-tama, asetil ko-A hasil dari reaksi antara (dekarboksilasi oksidatif) masuk ke 

dalam siklus dan bergabung dengan asam oksaloasetat membentuk asam sitrat. Setelah 

"mengantar" asetil masuk ke dalam siklus Krebs, ko-A memisahkan diri dari asetil dan keluar 

dari siklus. Kemudian, asam sitrat mengalami pengurangan dan penambahan satu molekul air 

sehingga terbentuk asam isositrat. Lalu, asam isositrat mengalami oksidasi dengan melepas 

ion H
+
, yang kemudian mereduksi NAD

+
 menjadi NADH, dan melepaskan satu molekul CO2 

dan membentuk asam a-ketoglutarat (baca: asam alpha ketoglutarat). Setelah itu, asam a-

ketoglutarat kembali melepaskan satu molekul CO2, dan teroksidasi dengan melepaskan satu 

ion H
+
 yang kembali mereduksi NAD

+
 menjadi NADH. Selain itu, asam a-ketoglutarat 

mendapatkan tambahan satu ko-A dan membentuk suksinil ko-A. Setelah terbentuk suksinil 

ko-A, molekul ko-A kembali meninggalkan siklus, sehingga terbentuk asam suksinat. 

Pelepasan ko-A dan perubahan suksinil ko-A menjadi asam suksinat menghasilkan cukup 

energi untuk menggabungkan satu molekul ADP dan satu gugus fosfat anorganik menjadi 

satu molekul ATP. Kemudian, asam suksinat mengalami oksidasi dan melepaskan dua ion 

H
+
, yang kemudian diterima oleh FAD dan membentuk FADH2, dan terbentuklah asam 

fumarat. Satu molekul air kemudian ditambahkan ke asam fumarat dan menyebabkan 

perubahan susunan (ikatan) substrat pada asam fumarat, karena itu asam fumarat berubah 

menjadi asam malat. Terakhir, asam malat mengalami oksidasi dan kembali melepaskan satu 

ion H
+
, yang kemudian diterima oleh NAD

+
 dan membentuk NADH, dan asam oksaloasetat 

kembali terbentuk. Asam oksaloasetat ini kemudian akan kembali mengikat asetil ko-A dan 

kembali menjalani siklus Krebs. 

Dari siklus Krebs ini, dari setiap molekul glukosa akan dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 

FADH2, dan 4 CO2. Selanjutnya, molekul NADH dan FADH2 yang terbentuk akan menjalani 

rangkaian terakhir respirasi aerob, yaitu rantai transpor elektron. 

http://metabolismelink.freehostia.com/siklus_krebs.htm
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Protein pada membran berperan dalam transfer elektron dan posporilasi oksidatif. 

Kompleks I dan II menerima e- dari NADH teroksidasi serta suksinat, kemudian melewatkan 

e-  dengan coenzyme Q sebagai carier yang dapat bergerak bebas melalui membran. Komplek 

III mengoksidasi dari coenzyme Q serta mereduksi cytochrome A dan C(protein pembawa e-) 

yang juga dapat bergerak bebas melalui membran. Mekanismenya sebagai yan tergambar di 

bawah ini: 

 
Gambar 1.4 Bagan Reaksi Transpor Elektron 

 

Tahap pertama dalam rantai transpor elektron yaitu penangkapan elektron oleh kompleks I 

atau NADH dehidrogenase, kemudian elektron ditransfer menuju koenzim Q melalui ruang 

antara fosfolipid yang vakum (elektron merupakan partikel yang dapat bergerak melalui ruang 

vakum). Pada saat yang bersamaan kompleks II juga dapat menangkap elektron dari FADH2 

dan kemudian elektron tersebut akan ditransfer ke koenzim Q. Dari koenzim Q elektron 

ditransfer ke kompleks III, sehingga kompleks III memiliki beda potensial yang dapat 

memompa proton dari dalam ke luar. Tahap selanjutnya ialah pemindahan elektron menuju 

sitokrom c dan kemudian kompleks IV yang kemudian memompa proton keluar. Akibat 

proton yang ‘dikirim’ ke luar membran, terjadi suatu beda potensial, yang energinya cukup 

untuk membantu proses pembentukan ATP oleh kompleks V. 
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BAB II 

Langkah Langkah Pelaksanaan 

E. Rancangan Alat/Bahan 

Untuk menghasilkan media pembelajaran reaksi respirasi seluler menggunakan bola 

pimpong, maka alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

Alat Bahan 

1 gunting 1 bola pimpong 

2 cutter 2 magnet 

3 penggaris 3 cat minyak 

4 kuas cat minyak 4 kertas karton 

5 spidol 5 puzzle plastik 

  6 kertas HVS 

 

F. Proses Pembuatan Alat/Bahan 

Berikut ini kami uraikan proses pembuatan alat dan bahan media pembelajaran reaksi 

respirasi seluler menggunakan bola pimpong. 

 tahap gambar 

1. Pembuatan model molekul-molekul yang terlibat 

selama reaksi respirasi seluler menggunakan bola 

pimpong dan puzzle plastik 

 
  Siapkan …bola pimpong, sebagai simbol dari 

atom carbon (C), atom phosphor (P), atom 

Hidrogen (H). Beri warna yang berbeda untuk 

setiap jenis atom, misal atom H (hitam), atom P 

(merah), dan atom H (orange).  

 
  Siapkan magnet berbentuk bulat, lekatkan pada 

sisi-sisi atom-atom yang akan saling berikatan 

menggunakan double tip, pastikan magnet-

magnet yang didesain saling berikatan memiliki 

kutub yang berbeda. Dalam hal ini maka kita 

membuat: 

1. Ikatan antar atom C untuk membuat molekul 

glukosa (6 bola pimpong hitam),  

2. Ikatan antar atom C untuk untuk membuat 

molekul oksaloasetat (4 bola pimpong hitam),  

3. Ikatan antar atom P untuk membuat ATP (3 bola 

pimpong merah),   

4. Ikatan antar atom P untuk membuat ADP (2 

bola pimpong merah) 
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 * siapkan puzzle plastik,  

1. buat bangun segitiga sebagai ilustrasi molekul 

NAD,  

2. Buat bagung persegi panjang sebagai ilustrasi 

molekul Koenzim A 

 
2.  Pembuatan rambu-rambu sebagai simbol proses 

reaksi kimia yang akan berlangsung 

 

  Buat rambu (+P) sebagai tanda bahwa ada proses 

penambahan atom P pada titik tersebut 

 
  Buat rambu (–e ) sebagai tanda ada pelepasan 

elektron pada titik tersebut 

 
  Buat rambu (-P) sebagai tanda ada pengurangan 

atom P pada titik tersebut 

 
  Buat rambu (-C) sebagai tanda ada pengurangan 

atom C pada titik tersebut 

 
  Buat rambu (+KoA) sebagai tanda ada 

penambahan molekul KoA di titik tersebut 

 
  Buat rambu (+A) sebagai tanda ada penambahan 

molekul asetil pada titik tersebut 

 
3 Pembuatan tempat terjadinya reaksi menggunakan 

kertas karton 

 

  Buat jalur reaksi glikolisis dengan jalur garis 
lurus pada kertas karton 

 

  Buat jalur reaksi dekarboksilasi oksidatif 
dengan jalur garis lurus pada kertas karton 

 

  Buat jalur reaksi siklus krebs dengan garis 
melingkar pada kertas karton 

 

 

G. Pembuatan Manual/Pedoman Penggunaan Alat/Bahan 

Berikut ini kami uraikan pedoman penggunaan media pembelajaran respirasi seluler 

menggunakan bola pimpong. 

1. Tempat terjadinya reaksi respirasi disiapkan di meja dan diisolasi ujung-ujungnya 

2. Gunakan warna yang berbeda untuk jenis reaksi yang berbeda 
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3. Ketentuan warna bola pimpong, hitam untuk atom karbon (C), merah untuk atom fosfat 

(P), orange untuk atom hydrogen (H) 

4. Ketentuan bentuk puzzle plastik, segitiga untuk NAD
+
, kubus untuk FAD

+
, persegi 

panjang untuk Koenzim A 

5. Perhatikan bahan awal satiap reaksi, hasil akhirnya, dan tahap-tahap reaksinya untuk 

menentukan formasi molekul-molekul yang akan bereaksi 

6. Beri nomor setiap tahap reaksi yang akan terjadi 

7. Beri rambu pada setiap tahap reaksi sesuai dengan jenis reaksi yang terjadi pada titik 

tersebut. makna dari simbol-simbol tersebut diuraikan pada tabel berikut: 

No Simbol Makna 

1 (+P)  Tanda bahwa ada proses penambahan atom P dari molekul 

ATP kepada substrat 

2  (–e)  Tanda ada pelepasan elektron melalui proses reaksi oksidasi 

reduksi untuk pembentukan NADH dan FADH2 

3  (-P)  Tanda ada pengurangan atom P dari substrat yang kemudian 

digunakan untuk pembentukan molekul ATP 

4  (-C)  Tanda ada pengurangan atom C dari substrat untuk 

membentuk molekul lain atau untuk proses pembentukan 

CO2 

5  (+KoA)  Tanda ada penambahan molekul KoA pada substrat di titik 

tersebut 

6  (+A)  Tanda ada penambahan molekul asetil pada titik tersebut 

 

8. Reaksi respirasi sel dimulai dahulu dengan reaksi glikolisis, dilanjutkan reaksi 

dekarboksilasi oksidatif, dan kemudian siklus krebs. 

9. Untuk reaksi glikolisis siapkan 6 butir bola pimpong hitam sebagai simbol molekul 

glukosa yang memiliki 6 atom C 

10. Jalankan molekul glukosa dan lakukan perubahan sesuai dengan simbol rambu-rambu 

yang dilewati 

11. Apabila tahapan reaksi glikolisis telah selesai, lanjutkan untuk menjalankan reaksi tahapan 

berikutnya, karena hasil akhir setiap tahap reaksi respirasi sel merupakan bahan awal 

untuk reaksi berikutnya. 

12. Catat setiap molekul/senyawa yang dihasilkan pada setiap tahapan reaksi. 

 

 

H. Prosedur Penggunaan Alat/Bahan dalam Pembelajaran 

Berikut penggunaan media pembelajaran reaksi respirasi seluler menggunakan bola 

pimpong dalam pembelajaran. 

1. Gambaran umum reaksi respirasi seluler  

Reaksi glikolisis Reaksi Siklus Krebs 
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Reaksi Dekarboksilasi oksidatif  

 

 

 

1. Siswa ditata dalam formasi duduk melingkar di tengah kelas 

2. Disiapkan 3 meja besar sebagai tempat menempel karton yang merupakan lokasi 

terjadinya reaksi respirasi seluler 

3. Pada tahap pertama guru mendemosntrasikan rangkaian proses respirasi seluler 

menggunakan media pembelajaran ini. Berikut ini diuraikan secara detail jalannya 

reaksi respirasi sel dengan memanfaatkan media pembelajaran bola pimpong ini 

sebagai bahan demonstrasi di depan siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 16 
 

Reaksi respirasi seluler secara detail 

a. Reaksi Glikolisis 

No Tahapan Reaksi Gambar 

1 

 

 

 

 

Glukosa (6 atom C) pada tahap pertama 

akan melewati 2 rambu (+P) yang berarti 

mengalami penambahan atom phosphat 

(P) pada atom C ke 1menjadi glukosa 6 

fosfat, kemudian glukosa 6 fosfat akan 

berubah menjadi fruktosa 6 fosfat, 

selanjutnya fruktosa 6 fosfat akan 

mengalami penambahan fosfat pada atom 

C ke 6 membentuk fruktosa 1,6 bifosfat 
 

 

 

 

 

setelah melewati tahap 1 terlihat bahwa 1 

atom P terikat pada atom C no. 1 dan atom 

C no. 6, sedangkan molekul ATP sebagai 

penyumbang atom P berubah menjadi 

ADP 

 
 

 

2 

 

 

Kemudian, fruktosa 1,6-difosfat dipecah 

menjadi dua senyawa yang saling isomer 

satu sama lain, yaitu dihidroksi aseton 

fosfat dan PGAL (fosfogliseraldehid atau 

gliseraldehid 3-fosfat). 

 
 

 

 hasil akhir dari tahap 2 terbentuk 

dihidroksi aseton fosfat dan PGAL 

(fosfogliseraldehid atau gliseraldehid 3-

fosfat). 

 
 

 

Glukosa (6 C) ATP ATP 

fruktosa 1,6 

biphosphat 

Dihidroksi 

aseton fosfat 
Gliseraldehid 

3-fosfat 

fruktosa 1,6 

biphosphat 
ADP

P 
ADP 
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3 

 

 

Selanjutnya, pada tahap 3 ada rambu-

rambu (+P), itu berarti  dihidroksi aseton 

fosfat dan PGAL masing-masing 

mengalami penambahan molekul fosfat 

anorganik (Pi)  

 
 

 

 

 

Pada akhirnya akan terbentuk 1,3-

difosfogliserat 

 
 

 

4 pada tahap ke-4, terdapat rambu-rambu (-

e), itu berarti dihidroksi aseton fosfat dan 

PGAL masing-masing mengalami oksidasi 

dan mereduksi NAD+ 

 
 

 pada akhirnya akan terbentuk NADH 

 
 

 

Fosfat 

anorganik 

1,3 

difosfogliserat 

1,3 

difosfogliserat 

NADH NADH 
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5 

 

 

pada tahap ke-5, ada rambu-rambu (-P), 

itu berarti masing-masing 1,3-

difosfogliserat melepaskan satu gugus 

fosfatnya dan berubah menjadi 3-

fosfogliserat, dimana gugus fosfat yang 

dilepas oleh masing-masing 1,3-

difosfogliserat dipindahkan ke dua 

molekul ADP dan membentuk dua 

molekul ATP. 

 
 

 

 

 

Pada akhirnya akan terbentuk 3-

fosfogliserat, dan dua molekul ATP. 

 
 

 

6 3-fosfogliserat mengalami isomerisasi 

menjadi 2-fosfogliserat. Setelah menjadi 

2-fosfogliserat, sebuah molekul air dari 

masing-masing 2-fosfogliserat dipisahkan, 

menghasilkan fosfoenolpiruvat.  

 

pada tahap ke-6, ada rambu-rambu (-P), 

itu berarti masing-masing fosfoenolpiruvat 

melepaskan gugus fosfat terakhirnya, yang 

kemudian diterima oleh dua molekul ADP 

untuk membentuk ATP, dan berubah 

menjadi asam piruvat 

 

 

 

 

 

pada akhirnya terbentuk 2 asam piruvat 

dan 2 ATP 

 
 

 

ADP 

ATP ATP 
3-

fosfogliserat 

Fosfoenol 

piruvat 

Fosfoenol 

piruvat 
ADP 

Asam 

piruvat 

 

Asam 

piruvat 
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 sehingga hasil akhir dari reaksi glikolisis 

adalah 2 asam piruvat, 2 ATP, dan 2 

NADH 

 
 

b. reaksi dekarboksilasi oksidatif 

 Tahapan Reaksi Gmb 

 Pertama-tama, molekul asam cuka yang 

dihasilkan reaksi glikolisis akan 

melepaskan satu gugus karboksilnya 

yang sudah teroksidasi sempurna dan 

mengandung sedikit energi, yaitu 

dalam bentuk molekul CO2. 

 
 

 

 sehingga hasil akhirnya terbentuk 

senyawa asetat (2C) dan molekul CO2 

 
 

 

2 Pada tahap ke-2, ada rambu-rambu (-e) 

itu berarti ada proses transfer elektron 

dari NAD
+
 yang tereduksi menjadi 

NADH 

 
 

 

Asam 

piruvat 

 

Asetat 

 

CO2 

 

NAD+ 
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 Tahap akhir dari reaki tahap 2 akan 

terbentuk molekul NADH 

 
 

 

3 Kemudian, pada tahap ke-3 ada rambu-

rambu (+KOA), itu berarti ada 

penambahan koenzim A (suatu 

senyawa yang mengandung sulfur yang 

berasal dari vitamin B) diikat oleh 

asetat dengan ikatan yang tidak stabil 

dan membentuk gugus asetil yang 

sangat reaktif,  

 
 

 

 Pada akhirnya akan terbentuk gugus 

asetil yang sangat reaktif yaitu asetil 

koenzim-A, yang siap memberikan 

asetatnya ke dalam siklus Krebs untuk 

proses oksidasi lebih lanjut 

 
 

 

 hasil akhir dari reaksi dekarboksilasi 

oksidatif adalah molekul NADH, CO2, 

dan Senyawa Asetil Ko-A. Asetil Ko-A 

selanjutnya akan masuk ke reaksi siklus 

krebs. 

 
 

  

NADH 

Koenzim A 

Asetil Koenzim A 
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c. Reaksi siklus krebs 

No Tahapan Reaksi Gambar 

1 Pada tahap ke-1 ada rambu-rambu (+A) 

itu berarti asetil ko-A hasil dari reaksi 

antara (dekarboksilasi oksidatif) masuk 

ke dalam siklus dan bergabung dengan 

asam oksaloasetat membentuk asam 

sitrat 

 
 Terlihat bahwa asam oksaloasetat (4C) 

bergabung dengan asetil dan 

membentuk Asam Sitrat, Setelah 

"mengantar" asetil masuk ke dalam 

siklus Krebs, ko-A memisahkan diri 

dari asetil dan keluar dari siklus.  

 
 

 

2 Asam sitrat kemudian mengalami 

pengurangan dan penambahan satu 

molekul air sehingga terbentuk asam 

isositrat. 

Pada tahap ke-2, ada rambu-rambu (-C) 

itu berarti asam isositrat melepaskan 

satu molekul CO2  

 
   

 Akhirnya satu atom C terlepas sehingga 

membentuk asam a-ketoglutarat 

(baca: asam alpha ketoglutarat) dan 

melepaskan CO2 

 
 

 

Koenzim A 

Asam isositrat 

Asam alpha ketoglutarat 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 22 
 

3 Pada tahap ke-3, ada rambu-rambu (-e) 

itu berarti terjadi oksidasi dengan 

melepas ion H
+
, yang kemudian 

mereduksi NAD
+
 menjadi NADH, 

 
 Pada akhirnya terbentuk molekul 

NADH 

 
4 Pada tahap ke-4, ada rambu-rambu (-C) 

, itu berarti asam a-ketoglutarat 

kembali melepaskan satu molekul CO2. 

 
 

 

 Terbentuk molekul CO2 

 

Asam alpha ketoglutarat 
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5 Pada tahap ke-5, ada rambu-rambu (-e), 

ini berarti asam alpha ketoglutarat 

teroksidasi dengan melepaskan satu ion 

H
+
 yang kembali mereduksi NAD

+
 

menjadi NADH. 

 
 Sehingga terbentuk molekul NADH 

 

Selain itu, asam a-ketoglutarat 

mendapatkan tambahan satu ko-A dan 

membentuk suksinil ko-A. Setelah 

terbentuk suksinil ko-A, molekul ko-A 

kembali meninggalkan siklus, sehingga 

terbentuk asam suksinat.  

 

 
 

 

6 Pada tahap ke-6 ada rambu-rambu 

(+P), itu berarti ada penggabungan satu 

molekul ADP dan satu gugus fosfat 

anorganik menjadi satu molekul ATP 

 
 

 

 Akhirnya pada tahap ke-6 terbentuk 

ATP 

 
 

 

Asam Suksinat 

Asam Suksinat 

Asam Suksinat 
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7 Pada tahap ke-7 ada rambu-rambu (-e), 

itu berarti asam suksinat mengalami 

oksidasi dan melepaskan dua ion H
+
, 

yang kemudian diterima oleh FAD  

 
 Sehingga terbentuk FADH2 dan asam 

fumarat.  

 

 

 
 

 

 Satu molekul air kemudian 

ditambahkan ke asam fumarat dan 

menyebabkan perubahan susunan 

(ikatan) substrat pada asam fumarat, 

karena itu asam fumarat berubah 

menjadi asam malat 

 
8 Pada tahap ke-8, ada rambu-rambu (-e), 

ini berarti asam malat mengalami 

oksidasi dan kembali melepaskan satu 

ion H
+
, yang kemudian diterima oleh 

NAD
+
  

 
 

 

FAD 

FADH2 

Asam fumarat 

Asam Malat 

Asam Malat 
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 Akhirnya dihasilkan  NADH, dan asam 

oksaloasetat kembali terbentuk. Asam 

oksaloasetat ini kemudian akan 

kembali mengikat asetil ko-A dan 

kembali menjalani siklus Krebs. 

 

 
 Dari siklus Krebs ini, dari setiap 

molekul glukosa akan dihasilkan 2 

ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. 

Selanjutnya, molekul NADH dan 

FADH2 yang terbentuk akan menjalani 

rangkaian terakhir respirasi aerob, yaitu 

rantai transpor elektron. 

 

 
 

4. Setelah guru mendemonstrasikan media pembelajarn ini, guru mengarahkan siswa 

untuk membentuk kelompok dimana tugas kelompok adalah mendiskusikan hasil 

pengamatannya terhadap demonstrasi yang ditampilakn oleh guru. 

5. Setiap kelompok kemudian diminta untuk mendemonstrasikan ulang proses reaksi 

resprasi seluler menggunakan media pembelajaran bola pimpong. 

6. Setelah setiap kelompok berhasil mendemonstrasikan dengan baik, guru member 

kesempatan untuk sesi Tanya jawab 

7. Setelah sesi Tanya jawab selesai, dilakukan uji kompetensi untuk mengukur 

pemahaman siswa pada bab tersebut. 

 

I. Hasil yang Diperoleh 

Berikut ini hasil yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran reaksi 

respirasi seluler menggunakan media bola pimpong. 

1. Pembelajaran materi respirasi seluler memanfaatkan media bola pimpong menjadikan 

siswa antusias dan bersemangat belajar karena ada pendekatan baru dan unik dalam 

mengajarkan reaksi respirasi seluler 

2. Pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan karena siswa dilibatkan dalam 

menjalankan reaksi respirasi untuk mematangkan konsepnya. 

3. Siswa yang memiliki kelemahan dalam berfikir secara abstrak, menjadi terbantu 

dengan media ini karena sifatnya yang tampak nyata. 

4. Fleksibilitas bahan media yang bisa dibongkar ulang, menjadikan siswa dapat 

mengulang-ulang jalannya reaksi untuk mematangkan konsep yang belum 

dipahaminya 

5. Siswa mengetahui dengan jelas molekul-molekul yang terlibat selama reaksi respirasi 

seluler 

6. Siswa mengetahui pertukaran antar atom dengan jelas selama proses reaksi respirasi 

seluler  
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7. Dengan menggunakan simbol rambu-rambu, siswa dimudahkan dalam mengetahui 

tahapan reaksi respirasi yang terjadi. 

  

J. Evaluasi Kebermanfaatan Alat/Bahan 

Manfaat pembuatan media pembelajaran ini adalah : 

1) Bagi Guru 

a. Mengembangkan strategi pembelajaran yang atraktif dan inovatif 

b. Mengembangkan keterampilan dalam penyusunan perangkat pembelajaran yang 

berorientasi pada pembelajaran kooperatif 

c. Memberikan alternatif pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 

2) Bagi Peserta didik 

a. Meningkatkan pemahaman  peserta didik terhadap konsep reaksi respirasi seluler. 

b. Meningkatkan minat belajar siswa melalui media pembelajaran yang unik dan 

menarik. 

c. Meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi respirasi seluler. 

 

 

BAB III 

LAPORAN HASIL 

 

K. Deskripsi Hasil Pembelajaran 

a) Deskripsi hasil pembelajaran sebelum menggunakan media pembelajaran menggunakan 

bola pimpong 

Pembelajaran reaksi respirasi seluler pada awalnya dilakukan dengan menggunakan model 

pembelajaran langsung dimana guru menjelaskan reaksi respirasi seluler dibantu dengan slide 

power point, siswa mendengarkan penjelasan guru dan mencatat pokok-pokok materi yang 

ditampilkan di layar, pada akhir pembelajaran siswa kemudian diberi lembar penilaian. 

Berikut ini adalah hasil evaluasi pembelajaran yang diperoleh: 

 

Tabel 3.1 Data Hasil Belajar Kelas XII IPA 1 Sebelum Pemanfaatan Media 

Rentang Nilai Jumlah Peserta didik Keterangan Rerata kelas 

≥ 75 9 peserta didik Tuntas 

59,7 65 - 74 7 peserta didik Belum tuntas 

≤ 64 14 peserta didik Belum tuntas 

total 30 peserta didik   

 

Tabel 3.2 Data Hasil Belajar Kelas XII IPA 2 Sebelum Pemanfaatan Media 

Rentang Nilai Jumlah Peserta didik Keterangan Rerata kelas 

≥ 75 6 peserta didik Tuntas 

62,7 65 - 74 8 peserta didik Belum tuntas 

≤ 64 15 peserta didik Belum tuntas 

total 29 peserta didik   

 

Seorang peserta didik dinyatakan berhasil di dalam pembelajaran Biologi jika memiliki 

nilai ≥ 75. Berdasarkan data pada tabel 3.1 di atas, terdapat 21peserta didik yang memiliki 

nilai ≤ 74. Hal ini berarti bahwa 21 peserta didik tersebut belum berhasil dalam pembelajaran 

konsep reaksi respirasi seluler. Jumlah peserta didik dalam kelas sebanyak 30 peserta, maka 

jika dipersentase data di atas menunjukkan 70% peserta didik di kelas XII IPA 1 belum tuntas 

dalam pembelajaran konsep reaksi respirasi seluler.  Sedangkan peserta didik yang telah 
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tuntas dalam pembelajaran sistem pertahanan tubuh manusia sebanyak 30%. Demikian pula 

apabila kita melihat data pada tabel 3.2 dapat diketahui bahwa 6 peserta didik mendapatkan 

nilai diatas nilai ketuntasan minimal, sedangkan 23 peserta didik belum mencapai nilai 

ketuntasan minimal, apabila dipersentase maka 20,7% peserta didik kelas XII IPA2 telah 

menguasai konsep reaksi respirasi seluler,sedangkan 79,3% peserta didik kelas XII IPA2 

belum menguasai konsep reaksi respirasi seluler. 

 

b) Deskripsi hasil pembelajaran setelah menggunakan media pembelajaran menggunakan 

visualisasi bola pimpong 

Mengetahui hasil pembelajaran reaksi respirasi seluler yang kurang memuaskan maka 

penulis mencoba membuat media pembelajaran menggunakan bola pimpong sebagai 

visualisasi proses-proses reaksi respirasi seluler dengan harapan peserta didik mendapatkan 

pemahaman lebih baik dengan melihat secara nyata visualisasi tahapan reaksi respirasi seluler 

menggunakan bola pimpong. Berikut adalah data hasil belajar yang diperoleh setelah 

mendapatkan pembelajaran reaksi respirasi seluler menggunakan media bola pimpong. 

 

Tabel 3.3 Data Hasil Belajar Kelas XII IPA 1 setelah menggunakan media pembelajaran 

menggunakan visualisasi bola pimpong 

Rentang Nilai Jumlah Peserta didik Keterangan Rerata kelas 

≥ 75 19 peserta didik Tuntas 

75,5 65 - 74 7 peserta didik Belum tuntas 

≤ 64 4 peserta didik Belum tuntas 

total 30 peserta didik   

 

Tabel 3.4 Data Hasil Belajar Kelas XII IPA 2 setelah menggunakan media pembelajaran 

menggunakan visualisasi bola pimpong 

Rentang Nilai Jumlah Peserta didik Keterangan Rerata kelas 

≥ 75 22 peserta didik Tuntas 

78,03 65 - 74 4 peserta didik Belum tuntas 

≤ 64 3 peserta didik Belum tuntas 

total 29 peserta didik   

 

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas, terdapat 19 peserta didik kelas XII IPA1 yang 

memiliki nilai ≥  74. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan jumlah peserta didik yang 

berhasil dalam pembelajaran konsep reaksi respirasi seluler yang semula hanya 30% sekarang 

menjadi 63,3% . begitu juga apabila kita perhatikan data pada tabel 3.4, jumlah peserta didik 

kelas XII IPA2 yang telah tuntas dalam pembelajaran reaksi respirasi seluler mengalami 

peningkatan yaitu sejumlah 22 peserta didik atau sebesar 75,86%.   

Untuk lebih jelasnya, peningkatan hasil belajar siswa kelas XII IPA1 dan siswa kelas XII 

IPA2 pada materi reaksi respirasi seluler sebelum dan sesudah mendapat perlakuan dapat 

dilihat pada grafik berikut ini: 
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Grafik 3.1 Hasil Pembelajaran Biologi siswa kelas XII IPA1 sebelum dan sesudah 

mendapatkan perlakuan. 

 

 
Grafik 3.2 Hasil Pembelajaran Biologi siswa kelas XII IPA2 sebelum dan sesudah 

mendapatkan perlakuan. 

 

L. Analisis Hasil Pembelajaran 

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas, terdapat 19 peserta didik kelas XII IPA1 yang 

memiliki nilai ≥  74. Hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan jumlah peserta didik yang 

berhasil dalam pembelajaran konsep reaksi respirasi seluler yang semula hanya 30% sekarang 

menjadi 63,3% . Begitu juga apabila kita perhatikan data pada tabel 3.4, jumlah peserta didik 

kelas XII IPA2 yang telah tuntas dalam pembelajaran reaksi respirasi seluler mengalami 

peningkatan dari sebelumnya hanya 6 peserta didik yang memenuhi kriteria ketuntasan 

minimal atau 20,68%, kini setelah mengalami perlakuan, jumlah  peserta didik yang 

memenuhi kriteria ketuntasan minimal untuk materi reaksi respirasi seluler menjadi 22 orang 

atau sebesar 75,86%.   

Untuk menganalisa data di atas, penulis melakukan pengujian data tersebut dengan 

menggunakan uji t (uji beda untuk 2 variabel), dan hasilnya adalah sebagai berikut: 

a) Hasil uji t untuk hasil pembelajaran siswa kelas XII IPA1 
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Tabel 3.5 Hasil uji t nilai biologi siswa kelas XII IPA1 sebelum dan sesudah mendapatkan 

perlakuan. 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lowe

r 

Upper 

VA

R0

000

2 

Equal 

variances 

assumed 

8.18

3 

.00

6 

-

3.668 
58 .001 -15.800 4.307 

-

24.42

2 

-

7.178 

Equal 

variances not 

assumed 

  
-

3.668 
46.034 .001 -15.800 4.307 

-

24.47

0 

-

7.130 

 

Dari tabel di atas terlihat perbedaan rerata hasil belajar biologi materi reaksi respirasi seluler 

kelas XII IPA1 dari kedua perlakuan tersebut adalah 15,80. Sekilas terlihat bahwa rerata nilai 

yang dihasilkan antara kedua perlakuan tersebut berbeda, tetapi apakah perbedaan itu nyata? 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka kita lihat pada kolom signifikansi, disitu terlihat 

bahwa nilai signifikansinya adalah 0,001< 0,05 dengan taraf signifikansi 95%, itu berarti ada 

perbedaan yang sangat nyata pada hasil belajar siswa kelas XII IPA1 sebelum dan sesudah 

mendapatkan perlakuan. 

 

Tabel 3.6 Hasil uji t nilai biologi siswa kelas XII IPA2 sebelum dan sesudah mendapatkan 

perlakuan. 

Independent Samples Test 

 Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

VA

R0

000

2 

Equal 

variances 

assumed 

3.262 .076 
-

4.229 
56 .000 -15.172 3.587 -22.359 -7.986 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

4.229 

46.87

0 
.000 -15.172 3.587 -22.390 -7.955 
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Dari tabel di atas terlihat perbedaan rerata hasil belajar biologi materi reaksi respirasi seluler 

kelas XII IPA2 dari kedua perlakuan tersebut adalah 15,172. Sekilas terlihat bahwa rerata 

nilai yang dihasilkan antara kedua perlakuan tersebut berbeda, tetapi apakah perbedaan itu 

nyata? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka kita lihat pada kolom signifikansi, disitu 

terlihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,000< 0,05 dengan taraf signifikansi 95%, itu 

berarti ada perbedaan yang sangat signifikan pada hasil belajar siswa kelas XII IPA2 sebelum 

dan sesudah mendapatkan perlakuan. 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar materi reaksi 

respirasi seluler siswa kelas XII IPA 1 dan XII IPA 2 SMA Al Hikmah Surabaya dengan 

pemanfaatan media pembelajaran menggunakan visualisasi bola pimpong meningkat 

sebanyak 33,3 % pada kelas XII IPA 1 dan 55,16% pada kelas XII IPA 2. Di samping itu ada 

perbedaan yang sangat signifikan antara hasil belajar materi reaksi respirasi seluler sebelum 

dan sesudah menggunakan media visualisasi dengan bola pimpong.  

Pembelajaran konsep reaksi respirasi seluler mengunakan media visualisasi 

dengan bola pimpong menghasilkan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan (learning 

is fun). Hal ini berarti media visualisasi dengan bola pimpong juga mempermudah peserta 

didik memahami konsep reaksi respirasi seluler. 

 

B. Saran 
Untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas media visualisasi reaksi respirasi seluler 

menggunakan bola pimpong maka bisa dilakukan pengembangan pada visualisasi proses 

transfer elektron, disamping itu pembelajaran juga bisa dikembangkan ke arah bagaimana 

siswa diarahkan untuk bisa membuat model yang sama sebagai penilaian keterampilan. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian tindakan kelas berjudul “Chem-Is-Try Project, Project Based Learning 

pada Materi Daya Hantar Listrik Larutan dalam Upaya Peningkatan Keterampilan Siswa 

Kelas X MIA 6 SMA Al Hikmah” ini dilatarbelakangi oleh rendahnya nilai kimia, khususnya 

pada aspek ketrampilan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa 

kelas X SMA AL Hikmah pada materi daya hantar listrik larutan melalui Project Based 

Learning (PBL). Model pembelajaran ini dipilih karena PBL disarankan untuk mendorong 

kemampuan peserta didik menghasilkan karya kontekstual, baik  individual  maupun  

kelompok. Pada siklus I peserta didik secara kelompok dan mandiri, menentukan alat dan 

bahan, merancang serta menyusun sehingga menghasilkan sebuah alat uji coba elektrolit. 

Pada siklus II, peserta didik melakukan percobaan daya hantar listrik larutan dengan 

menggunakan alat uji elektrolit yang telah mereka buat sendiri. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Februari 2015, bertempat di kelas X MIA 6 SMA Al Hikmah berjumlah 22 siswa. 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan dua siklus dimana setiap siklus 

terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sumber data diambil 

dari hasil pengamatan oleh pengamat yang dicatat dalam lembar observasi, hasil alat uji 

elektrolit yang telah dibuat dan hasil tes siswa di akhir siklus. Analisa data dilakukan dengan 

menggunakan analisa deskriptif  komperatif yaitu membandingkan nilai tes antarsiklus 

dengan indikator kerja. Jadi analisis data pada penelitian ini dilakukan baik secara 

kuantitatif dan kualitatif. Hasil tes dianalisis secara kuantitatif berdasarkan prosentase. 

Sedangkan data yang diperoleh dari hasil observasi dianalisis secara kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dengan model pembelajaran Project Based Learning terjadi 

suasana yang menyenangkan sehingga kemampuan keterampilan dan hasil belajar siswa 

meningkat. Pada siklus I, jumlah siswa yang mendapat nilai tuntas adalah 14 siswa atau 63,6 

%. Sedangkan pada siklus II, terjadi peningkatan yaitu 18 siswa tuntas atau 86,3 %. 

Disimpulkan bahwa model pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan 

keterampilan dan hasil belajar siswa pada materi daya hantar listrik larutan. 

 

Kata kunci: Keterampilan, Project Based Learning, hasil belajar, alat uji elektrolit 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kimia merupakan salah satu mata pelajaran ciri dalam rumpun ilmu pengetahuan 

alam. Dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A 

Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pedoman Umum Pembelajaran, 

menyebutkan bahwa Strategi pembelajaran sangat diperlukan dalam menunjang 

terwujudnya seluruh kompetensi yang dimuat dalam Kurikulum 2013. Penguatan proses 

pembelajaran dilakukan melalui pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong 
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siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mencoba/mengumpulkan data, 

mengasosiasi/menalar, dan mengomunikasikan (Direktorat, 2013: 1). Berdasarkan 

pengamatan dan pengalaman penulis dalam mengajar kimia selama ini, siswa kurang 

memahami materi yang diajarkan guru, kurang aktif dalam proses pembelajaran dan 

cenderung cepat bosan dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat diantaranya dari 

nilai ulangan harian pada materi pokok sebelum dilaksanakan penelitian (pra-siklus), 

dimana jumlah siswa yang mencapai tingkat ketuntasan belajar masih 44,15 % dari 188 

siswa kelas X SMA AL HIKMAH. 

Sasaran pembelajaran mencakup pengembangan  ranah  sikap,  pengetahuan,  dan  

keterampilan  yang  dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Dari ketiga aspek 

tersebut, penulis menganggap bahwa ranah keterampilan siswa harus ditingkatkan. Ranah 

keterampilan  diperoleh melalui aktivitas  mengamati,  menanya,  mencoba,  menalar,  

menyaji,  dan mencipta. Karaktersitik  kompetensi  beserta  perbedaan  lintasan  perolehan 

turut  serta  mempengaruhi  karakteristik  standar  proses. 

Selanjutnya melalui sebuah diskusi dengan teman sejawat, penulis mencoba 

mengidentifikasi masalah tersebut. Rendahnya hasil belajar siswa mungkin disebabkan; 

(1) pendekatan pembelajaran yang kurang sesuai, (2) metode pengajaran kurang 

bervariasi, (3) keterampilan siswa kurang maksimal, (4) teknik penilaian tidak sesuai 

sehingga perkembangan kemampuan siswa kurang terukur, (5) Keterlibatan siswa untuk 

aktif secara langsung dalam proses pembelajaran terasa kurang dan (6) pemanfaatan 

lingkungan (alat peraga) kurang.  

Berdasarkan (Direktorat, 2013: 3), penguatan pendekatan  saintifik perlu diterapkan 

pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian  (discovery/inquiry  learning). Untuk 

mendorong kemampuan peserta didik menghasilkan karya kontekstual, baik  individual  

maupun  kelompok  maka  sangat  disarankan  menggunakan pendekatan  pembelajaran  

yang  menghasilkan  karya  berbasis  pemecahan masalah (project based learning). 

Penulis berpendapat bahwa perlu adanya tindakan untuk mengatasi masalah-masalah 

tersebut yaitu dengan meneliti tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran 

proyek pada materi daya hantar listrik larutan dalam upaya meningkatkan keterampilan 

siswa SMA AL HIKMAH. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Project Based Learning pada materi daya hantar listrik larutan dapat 

meningkatan keterampilan siswa kelas X SMA Al Hikmah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk meningkatkan keterampilan siswa kelas X SMA AL Hikmah pada materi daya 

hantar listrik larutan melalui Project Based Learning. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian yang diharapkan bagi siswa adalah sebagai berikut: 

1. Keterampilan siswa kelas X SMA Al Hikmah pada materi daya hantar listrik larutan 

dapat meningkat. 

2. Hasil belajar siswa kelas X dalam mata pelajaran kimia meningkat. 

3. Penerapan model pembelajaran berbasis proyek dapat dikembangkan atau diterapkan 

pada materi lain. 

Manfaat hasil penelitian yang diharapkan bagi guru adalah sebagai berikut: 

1. Adanya inovasi model pembelajaran kimia dari dan oleh guru yang menitikberatkan 

pada penerapan model pembelajaran berbasis proyek. 
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2. Bahan referensi guru dalam upaya meningkatkan keterampilan siswa. 

Manfaat hasil penelitian bagi peneliti lain: 

1. Mendapat wawasan atau sumber untuk mengembangkan penelitian lain yang 

relevan/terkait. 

 

E. Definisi Operasional Variabel 

1. CHEM-IS-TRY PROJECT: proyek kimia yang dimana menunjukkan bahwa kimia itu 

proses mencoba. Jadi siswa tidak akan takut untuk melakukan eksperimen atau 

percobaan. Siswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. Setiap kelompok 

akan merancang percobaan yaitu dengan terlebih dahulu membuat alat uji elektrolit 

sendiri, kemudian alat tersebut akan digunakan untuk menyelidiki beberapa larutan 

dan mengklasifikasikan larutan yang dapat menghantarkan listrik dan larutan yang 

tidak dapat menghantarkan listrik. 

2. Project Based Learning: Model pembelajaran berbasis peningkatan keterampilan 

proses sains dimana model pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan proses 

sains ke dalam sistem penyajian materi secara terpadu (Beyer, 1991).  

3. Daya hantar listrik larutan: kemampuan suatu larutan dalam menghantarkan listrik 

dengan ditunjukkan adanya gejala lampu yang menyala dan adanya gelembung di 

sekitar elektroda. 
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F. Kerangka Teoritis 

 

 

  
Kenyataan: 

 Hasil belajar siswa 

rendah 

 pendekatan 

pembelajaran yang 

kurang sesuai 

 keterampilan siswa 

kurang maksimal 

 teknik penilaian tidak 

sesuai sehingga 

perkembangan 

kemampuan siswa 

kurang terukur 

 Keterlibatan siswa 

dalam proses 

pembelajaran terasa 

kurang 

Harapan: 

 Hasil belajar siswa 

meningkat 

 Untuk mendorong 

kemampuan peserta didik 

menghasilkan karya 

kontekstual, baik  

individual  maupun  

kelompok  maka  sangat  

disarankan  

menggunakan 

pendekatan  

pembelajaran  yang  

menghasilkan  karya  

berbasis  pemecahan 

masalah (project based 

learning). 

Apakah Project Based Learning pada materi daya hantar listrik 

larutan dapat meningkatan keterampilan siswa kelas X SMA Al 

Hikmah? 

PROJECT BASED LEARNING PADA MATERI DAYA HANTAR 

LISTRIK LARUTAN DALAM UPAYA PENINGKATAN 

KETERAMPILAN SISWA KELAS X SMA AL HIKMAH 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Model Pembelajaran Proyek 

Pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran yang mengadopsi langkah-langkah 

saintis dalam membangun pengetahuan melalui metode ilmiah.Model pembelajaran yang 

diperlukan adalah yang memungkinkan terbudayakannya kecakapan berpikir sains, 

terkembangkannya “sense of inquiry” dan kemampuan berpikir kreatif siswa (Alfred De 

Vito, 1989). Model pembelajaran yang dibutuhkan adalah yang mampu menghasilkan 

kemampuan untuk belajar (Joice & Weil: 1996), bukan saja diperolehnya sejumlah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu diperoleh peserta didik (Zamroni, 2000; 

&Semiawan, 1998). 

Pembelajaran saintifik tidak hanya memandang hasil belajar sebagai muara akhir, 

namum proses pembelajaran dipandang sangat penting. Oleh karena itu pembelajaran 

saintifik menekankan pada keterampilan proses. Model pembelajaran berbasis 

peningkatan keterampilan proses sains adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan 

keterampilan proses sains ke dalam sistem penyajian materi secara terpadu (Beyer, 1991). 

Model ini menekankan pada proses pencarian pengetahuan dari pada transfer 

pengetahuan, peserta didik dipandang sebagai subjek belajar yang perlu dilibatkan secara 

aktif dalam proses pembelajaran, guru hanyalah seorang fasilitator yang membimbing dan 

mengkoordinasikan kegiatan belajar. Dalam model ini peserta didik diajak untuk 

melakukan proses pencarian pengetahuan berkenaan dengan materi pelajaran melalui 

berbagai aktivitas proses sains sebagaimana dilakukan oleh para ilmuwan (scientist) 

dalam melakukan penyelidikan ilmiah (Nur: 1998), dengan demikian peserta didik 

diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai fakta, membangun konsep, dan nilai-nilai 

baru yang diperlukan untuk kehidupannya. Fokus proses pembelajaran diarahkan pada 

pengembangan keterampilan siswa dalam memproseskan pengetahuan, menemukan dan 

mengembangkan sendiri fakta, konsep, dan nilai-nilai yang diperlukan (Semiawan: 1992). 

Model ini juga tercakup penemuan makna (meanings), organisasi, dan struktur dari ide 

atau gagasan, sehingga secara bertahap siswa belajar bagaimana mengorganisasikan dan 

melakukan penelitian. Pembelajaran berbasis keterampilan proses sains menekankan pada 

kemampuan peserta didik dalam menemukan sendiri (discover) pengetahuan yang 

didasarkan atas pengalaman belajar, hukum-hukum, prinsip-prinsip dan generalisasi, 

sehingga lebih memberikan kesempatan bagi berkembangnya keterampilan berpikir 

tingkat tinggi (Houston, 1988). Dengan demikian peserta didik lebih diberdayakan sebagai 

subjek belajar yang harus berperan aktif dalam memburu informasi dari berbagai sumber 

belajar, dan guru lebih berperan sebagai organisator dan fasilitator pembelajaran. 

Model pembelajaran berbasis keterampilan proses sains berpotensi membangun 

kompetensi dasar hidup siswa melalui pengembangan keterampilan proses sains, sikap 

ilmiah, dan proses konstruksi pengetahuan secara bertahap. Keterampilan proses sains 

pada hakikatnya adalah kemampuan dasar untuk belajar (basic learning tools) yaitu 

kemampuan yang berfungsi untuk membentuk landasan pada setiap individu dalam 

mengembangkan diri (Chain and Evans: 1990). 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui proses mengamati, menanya, 

mencoba/mengumpulkan data/informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. 

(1) Kegiatan mengamati bertujuan agar pembelajaran berkaitan erat dengan konteks 

situasi nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Proses mengamati fakta atau 

fenomena mencakup mencari informasi, melihat, mendengar, membaca, dan atau 

menyimak. 
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(2) Kegiatan menanya dilakukan sebagai salah satu proses membangun pengetahuan 

siswa dalam bentuk konsep, prisnsip, prosedur, hukum dan teori, hingga berpikir 

metakognitif. Tujuannnya agar siswa memiliki kemapuan berpikir tingkat tinggi 

(critical thingking skill) secara kritis, logis, dan sistematis. Proses menanya dilakukan 

melalui kegiatan diksusi dan kerja kelompok serta diskusi kelas. Praktik diskusi 

kelompok memberi ruang kebebasan mengemukakan ide/gagasan dengan bahasa 

sendiri, termasuk dengan menggunakan bahasa daerah. 

(3) Kegiatan mencoba bermanfaat untuk meningkatkan keingintahuan siswa untuk 

memperkuat pemahaman konsep dan prinsip/prosedur dengan mengumpulkan data, 

mengembangkan kreatifitas, dan keterampilan kerja ilmiah. Kegiatan ini mencakup 

merencanakan, merancang, dan melaksanakan eksperimen, serta memperoleh, 

menyajikan, dan mengolah data. Pemanfaatan sumber belajar termasuk mesin 

komputasi dan otomasi sangat disarankan dalam kegiatan ini. 

(4) Kegiatan mengasosiasi bertujuan untuk membangun kemampuan berpikir dan 

bersikap ilmiah. Data yang diperoleh dibuat klasifikasi, diolah, dan ditemukan 

hubungan-hubungan yang spesifik. Kegiatan dapat dirancang oleh guru melalui situasi 

yang direkayasa dalam kegiatan tertentu sehingga siswa melakukan aktifitas antara 

lain menganalisis data, mengelompokan, membuat kategori, menyimpulkan, dan 

memprediksi/mengestimasi dengan memanfaatkan lembar kerja diskusi atau praktik. 

Hasil kegiatan mencoba dan mengasosiasi memungkinkan siswa berpikir kritis tingkat 

tinggi (higher order thinking skills) hingga berpikir metakognitif. 

(5) Kegiatan mengomunikasikan adalah sarana untuk menyampaikan hasil konseptualisasi 

dalam bentuk lisan, tulisan, gambar/sketsa, diagram, atau grafik. Kegiatan ini 

dilakukan agar siswa mampu mengomunikasikan pengetahuan, keterampilan, dan 

penerapannya, serta kreasi siswa melalui presentasi,  membuat laporan, dan/ atau 

unjuk karya. 

Agar pembelajaran terus menerus membangkitkan kreativitas dan keingintahuan 

siswa, kegiatan pembelajaran kompetensi dilakukan dengan langkah sebagai berikut 

1. Menyajikan atau mengajak siswa mengamati fakta atau fenomena baik secara 

langsung dan/ atau rekonstruksi sehingga siswa mencari informasi, membaca, melihat, 

mendengar, atau menyimak fakta/fenomena tersebut 

2. Memfasilitasi diskusi dan tanya jawab dalam menemukan konsep, prinsip, hukum,dan 

teori 

3. Mendorong siswa aktif mencoba melaui kegiatan eksperimen 

4. Memaksimalkan pemanfaatan tekonologi dalam mengolah data, mengembangkan 

penalaran dan memprediksi fenomena    

5. Memberi kebebasan dan tantangan kreativitas dalam mengomunikasikan sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki melalui presentasi dan/atau unjuk karya 

dengan aplikasi pada situasi baru yang terduga sampai tak terduga. 

 

B. Penilaian Proyek 
Penilaian proyek (project assessment) merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas 

yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode/waktu tertentu. Penyelesaian 

tugas dimaksud berupa investigasi yang dilakukan oleh peserta didik, mulai dari 

perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, analisis, dan penyajian 

data. Dengan demikian, penilaian proyek bersentuhan dengan aspek pemahaman, 

mengaplikasikan, penyelidikan, dan lain-lain. 

Selama mengerjakan sebuah proyek pembelajaran, peserta didik memperoleh 

kesempatan untuk mengaplikasikan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Karena itu, 
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pada setiap penilaian proyek, setidaknya ada tiga hal yang memerlukan perhatian khusus 

dari guru.  

1. Keterampilan peserta didik dalam memilih topik, mencari dan mengumpulkan data, 

mengolah dan menganalisis, memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan 

menulis laporan. 

2. Kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik. 

3. Orijinalitas atas keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau dihasilkan 

oleh peserta didik. 

Penilaian proyek berfokus pada perencanaan, pengerjaan, dan produk proyek. Dalam 

kaitan ini serial kegiatan yang harus dilakukan oleh guru meliputi penyusunan rancangan 

dan instrumen penilaian, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapkan laporan. 

Penilaian proyek dapat menggunakan instrumen daftar cek, skala penilaian, atau narasi. 

Laporan penilaian dapat dituangkan dalam bentuk poster atau tertulis.  

Produk akhir dari sebuah proyek sangat mungkin memerlukan penilaian khusus. 

Penilaian produk dari sebuah proyek dimaksudkan untuk menilai kualitas dan bentuk hasil 

akhir secara holistik dan analitik.  Penilaian produk dimaksud meliputi penilaian atas 

kemampuan peserta didik menghasilkan produk. Penilaian secara analitik merujuk pada 

semua kriteria  yang harus dipenuhi untuk menghasilkan produk tertentu. Penilaian secara 

holistik merujuk pada apresiasi atau kesan secara keseluruhan atas produk yang 

dihasilkan. 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian di kelas X SMA Al Hikmah, Jalan Kebonsari Elveka V, Telepon 

(031) 8289097. 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Al Hikmah, dilaksanakan di kelas X 

MIA 6. 

 

C. Prosedur Kerja dalam Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklusnya memiliki empat tahapan, 

yaitu (1) Perencanaan, (2) Tindakan, (3) Pengamatan, dan (4) Refleksi. 

Siklus I: 

Perencanaan 

1. Menyusun RPP. 

2. Menyusun penilaian yang sesuai. 

3. Menyiapkan pembentukan kelompok yang heterogen. 

Tindakan 

1. Guru menyampaikan model pembelajaran pada siswa. 

2. Guru membentuk kelompok yang heterogen. 

3. Guru menentukan pertanyaan mendasar mengapa ada fenomena orang meninggal 

tersengat listrik saat banjir? Mengapa perasan air jeruk dapat menyalakan lampu? 

4. Guru menjelaskan secara detail berkenaan dengan aturan main proyek “Chem-is-try” 

pada materi daya hantar listrik larutan. 

5. Guru meminta siswa mendesain rancangan percobaan mengenai daya hantar listrik 

larutan. 
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6. Guru memfasilitasi peserta didik untuk menyusun jadwal aktifitas yang mengacu pada 

waktu maksimal yang disepakati. 

Pengamatan 

1. Membagikan LKS. 

2. Mengamati dan memonitoring kemajuan proyek.  

Refleksi 

1. Guru menguji hasil elektrolit yang dibuat siswa. 

2. Guru meminta siswa mengulang kegiatan jika ada alat uji yang tidak berhasil 

digunakan. 

Siklus II 

Perencanaan 

1. Guru merencanakan peralatan yang sekiranya dibutuhkan untuk menguji alat uji 

elektrolit yang telah dibuat siswa melalui praktikum larutan elektrolit dan non 

elektrolit. 

Tindakan 

1.  Guru meminta setiap kelompok untuk melakukan praktikum. Sebelumnya, tiap 

kelompok telah diminta untuk merancang praktikum mengenai daya hantar listrik 

larutan. Alat yang digunakan untuk menguji adalah alat yang telah mereka buat 

sendiri. 

Pengamatan 

1. Guru mengamati terjadinya peningkatan belajar siswa, yang ditandai dengan keaktifan 

siswa bertanya, merancang percobaan, serta hasil alat uji yang telah dibuat. 

2. Mengamati cara menerapkan model pembelajaran proyek agar diperoleh cara 

penerapan yang efektif. 

3. Mengamati peningkatan hasil belajar siswa kelas X SMA Al Hikmah pada materi daya 

hantar listrik larutan. 

Refleksi 

1. Mengevaluasi segala aktivitas siklus yang sudah berjalan untuk memperbaiki kegiatan. 

 

D. Sumber dan Cara Pengambilan Data 

Sumber data diambil dari hasil pengamatan oleh pengamat yang dicatat dalam lembar 

observasi, hasil alat uji elektrolit yang telah dibuat dan hasil tes siswa di akhir siklus. 

 

E. Validasi Data 

Validasi data mencerminkan prestasi belajar siswa dianalisis dari perolehan nilai pra 

siklus, siklus I, siklus II. Perolehan tiap siklus tersebut kemudian dibandingkan untuk 

menentukan tingkat prestasi belajar siswa yang dicapai setelah pelaksanaan model 

pembelajaran proyek. Sedangkan validitas untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

dianalisis secara kualitatif. 

  

F. Analisa Data 

Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif komperatif yaitu 

membandingkan nilai tes antarsiklus dengan indikator kerja. Jadi analisis data pada 

penelitian ini dilakukan baik secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil tes dianalisis secara 

kuantitatif berdasarkan prosentase. Sedangkan data yang diperoleh dari hasil observasi 

dianalisis secara kualitatif. 

 

G. Indikator Kerja 

Indikator keberhasilan penelitian ini ditandai dengan: 
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1. Meningkatnya hasil be;ajar setiap siswa kelas X SMA Al Hikmah pada mata pelajaran 

Kimia khususnya pada materi daya hantar listrik larutan, dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal 75 %. 

2. Terjadinya peningkatan keterampilan berpikir siswa, yang ditandai dengan keaktifan 

bertanya dan tidak ada siswa dalam satu kelompok yang pasif. 

3. Diperoleh cara menerapkan model pembelajaran proyek yang efektif.  

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklusnya memiliki empat tahapan, 

yaitu (1) Perencanaan, (2) Tindakan, (3) Pengamatan, dan (4) Refleksi. 

Siklus I: 

Perencanaan 

1. Menyusun RPP. 

2. Menyusun penilaian yang sesuai. 

3. Menyiapkan pembentukan kelompok yang heterogen. 

Tindakan 

1. Guru menyampaikan model pembelajaran pada siswa. 

2. Guru membentuk kelompok yang heterogen. 

3. Guru menentukan pertanyaan mendasar mengapa ada fenomena orang meninggal 

tersengat listrik saat banjir? Mengapa perasan air jeruk dapat menyalakan lampu? 

4. Guru menjelaskan secara detail berkenaan dengan aturan main proyek “Chem-is-try” 

pada materi daya hantar listrik larutan. 

5. Guru meminta siswa mendesain rancangan percobaan mengenai daya hantar listrik 

larutan. 

6. Guru memfasilitasi peserta didik untuk menyusun jadwal aktifitas yang mengacu pada 

waktu maksimal yang disepakati. 

Pengamatan 

1. Membagikan LKS. 

2. Mengamati dan memonitoring kemajuan proyek.  

Refleksi 

1. Guru menguji hasil elektrolit yang dibuat siswa. 

2. Guru meminta siswa mengulang kegiatan jika ada alat uji yang tidak berhasil 

digunakan. 

Siklus II 

Perencanaan 

1. Guru merencanakan peralatan yang sekiranya dibutuhkan untuk menguji alat uji 

elektrolit yang telah dibuat siswa melalui praktikum larutan elektrolit dan non 

elektrolit. 

Tindakan 

1. Guru meminta setiap kelompok untuk melakukan praktikum. Sebelumnya, tiap 

kelompok telah diminta untuk merancang praktikum mengenai daya hantar listrik 

larutan. Alat yang digunakan untuk menguji adalah alat yang telah mereka buat 

sendiri. 

Pengamatan 

1. Guru mengamati terjadinya peningkatan belajar siswa, yang ditandai dengan keaktifan 

siswa bertanya, merancang percobaan, serta hasil alat uji yang telah dibuat. 
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2. Mengamati cara menerapkan model pembelajaran proyek agar diperoleh cara 

penerapan yang efektif. 

3. Mengamati peningkatan hasil belajar siswa kelas X SMA Al Hikmah pada materi daya 

hantar listrik larutan. 

Refleksi 

1. Mengevaluasi segala aktivitas siklus yang sudah berjalan untuk memperbaiki kegiatan. 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) Melalui 

model pembelajaran proyek dapat meningkatkan keterampilan siswa kelas X SMA Al 

Hikmah pada materi daya hantar listrik larutan. (2) Melalui model pembelajaran proyek 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMA Al Hikmah pada materi daya hantar 

listrik larutan. 

 

B. Saran 

Beberapa saran yang diberikan peneliti adalah: (1) Guru kimia harus dapat mengemas 

proses pembelajaran yang menyenangkan namun tetap menantang. (2)  guru harus kreatif, 

inovatif dan selalu meningkatkan profesionalitasnya. (3) salah satu inovasi proses 

pembelajaran dalam rangka mengoptimalkan hasil belajar kimia adalah dengan 

menerapkan model pembelajaran proyek. 
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ABSTRAK 
 

Telah dilakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul Lokasi Keadilan : 

Meningkatkan Pemahaman Siswa Kelas XI MIA 5 di SMA Al Hikmah Surabaya melalui 

Pembuatan Alat Peraga Titik Berat Benda Dua Dimensi. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pengaruh alat peraga titik berat benda dua dimensi untuk meningkatkan 

pemahaman siswa kelas XI MIA 5 di SMA Al Hikmah Surabaya. Dilatar belakangi oleh hasil 

pembelajaran Fisika pada kelas XI MIA 5 yang sebagian besar belum mencapai KKM (≥75) 

serta pemeblajaran Fisika yang lebih sering diorientasikan secara teoritis dan rumus-rumus, 

oleh karena itu peneliti mencoba untuk mengajarkan Fisika dengan alat peraga dua dimensi. 

Penelitian ini dilakukan dengan dua siklus pembelajaran. Pembuatan alat peraga dilakukan 

oleh siswa sendiri saat pembelajaran. Pada siklus I, sebanyak 36,36 % siswa yang tuntas. 

Maka evaluasi dilakukan pada siklus II, sebanyak 77,27 % siswa yang tuntas. Ketuntasan 

belajar siswa menunjukkan bahwa tingkat pemahaman siswa bertambah. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa alat peraga titik berat dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas XI 

MIA 5 di SMA Al Hikmah Surabaya. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan alat peraga 

dapat meningkatkan pemahaman siswa. 

Kata kunci : Pemahaman siswa, alat peraga dua dimensi, titik berat. 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Banyak yang menganggap pelajaran Fisika sebagai momok yang menakutkan. 

Selain banyaknya konsep yang dipelajari ditambah lagi perhitungan secara matematis 

yang cukup kompleks. Selain itu ditambah pula cara penyajian pelajaran Fisika oleh 

pengajar yang monoton, sehingga menambah suasana mencekam saat belajar Fisika. Oleh 

karena diperlukan suatu terobosan yang membuat agar pelajaran Fisika menjadi menarik 

dan siswa menjadi rileks untuk mempelajari Fisika.  

Hasil belajar kelas XI MIA 5 yang mayoritas belum memenuhi KKM  pada mata 

pelajaran Fisika menunjukkan bahwa siswa memiliki pemahaman yang belum sempurna. 

Berdasarkan hasil Ulangan Harian I Fisika kelas XI MIA 5 pada semester 1, sebanyak 

60% siswa belum tuntas dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa siswa masih 

kesulitan memahami konsep Fisika yang diajarkan. Salah satu kendala siswa dalam 

memahami konsep Fisika adalah kurangnya ditampilkan konsep Fisika tersebut secara 

jelas dan nyata kepada siswa.  Karakter siswa XI MIA 5 yang bervariasi (terdapat siswa 

aktif dan pasif) menyebabkan kurang efektifnya pembelajaran jika pembelajaran 

dilakukan secara teacher centred. 

Pada penelitian kali ini, peneliti akan mencoba untuk menerapkan alat peraga titik 

berat untuk meningkatkan pemahaman siswa. Berdasarkan Jurnal Pendidikan Indonesia 
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oleh Hartati (2010), penggunaan alat peraga dalam pembelajaran Fisika dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  Materi titik berat dipilih dikarenakan kurang 

maksimalnya hasil pre-test siswa kelas XI MIA 5 pada materi tersebut. Terdapat kurang 

dari 50% siswa yang belum tuntas dalam materi tersebut. Diharapkan melalui anak peraga 

titik berat, siswa dapat menjadikan pembelajaran tersebut lebih bermakna dengan 

orientasi pembelajaran student centred, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa 

yang akan berdampak pada hasil belajar siswa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memilih rumusan masalah yaitu 

“Bagaimana pengaruh alat peraga titik berat benda dua dimensi untuk meningkatkan 

pemahaman siswa kelas XI MIA 5 di SMA Al Hikmah Surabaya?” 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan pengaruh alat peraga titik berat benda dua dimensi untuk 

meningkatkan pemahaman siswa kelas XI MIA 5 di SMA Al Hikmah Surabaya. 

 

D. Batasan Masalah 

1. Diajarkan pada siswa-siswi kelas XI MIA 5 di SMA Al-Hikmah Surabaya 

2. Dilakukan pada semester II tahun ajaran 2014/2015 

3. Diajarkan pada mata pelajaran Fisika pada pokok bahasan titik berat. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Meningkatkan peran aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan mendorong 

mereka membangun sendiri pemahamannya terhadap materi pelajaran. 

2. Mendapatkan pengalaman belajar berdasarkan apa yang diamati. 

3. Menerapkan materi yang telah diajarkan di kehidupan sehari-hari. 

4. Mendorong guru mata pelajaran Fisika untuk meningkatkan ketrampilan berpikir siswa 

dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif dan efesien. 

5. Memberikan wawasan terhadap guru tentang student-centred learning. 

6. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan Kurikulum 2013. 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pemahaman Siswa 

Sudjana (1990) berpendapat bahwa pemahaman dibedakan ke dalam tiga 

kategori, yaitu pemahaman terjemahan yang merupakan tingkat terendah. Lalu 

pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang 

diketahui berikutnya, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok. Tingkat 

selanjutnya adalah tingkat tertinggi yaitu pemahaman ekstrapolisi. Dengan ekstrapolisi 

diharapkan seseorang mampu melihat di balik yang tertulis, dapat membuat ramalan 

tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, 

ataupun masalahnya. 

Mastie dan John dalam Moejiono (1994) mengemukakan ada 3 aspek yang 

terkandung dalam pemahaman yaitu: 

a. Kemampuan menerangkan sesuatu dengan kata-kata sendiri. 
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b. Mengenali sesuatu dan menyatakan dengan kata-kata berbeda dengan yang 

terdapat di buku teks. 

c. Menginterpretasikan/menarik kesimpulan 

Sedangkan konsep adalah ide atau pengertian yang diabstraksikan dari peristiwa 

konkret. Para ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian konsep. Berg 

(1991) menyatakan bahwa konsep merupakan abstraksi dari ciri-ciri sesuatu yang 

mempermudah komunikasi antar manusia yang memungkinkan untuk berpikir.  

 Jadi berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman 

konsep merupakan kemampuan yang dimiliki sesorang yang meliputi mendefinisikan, 

membedakan, menghubungkan, menarik kesimpulan, serta dapat memecahkan masalah. 

Seorang siswa yang paham konsep dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru 

dengan baik. Pemahaman konsep siswa dapat diukur dengan memberikan tes pemahaman 

konsep yang essai. 

 

B. Alat Peraga 

1. Pengertian Alat Peraga 
  Alat peraga dapat dimasukkan sebagai bahan pembelajaran apabila alat peraga 

tersebut merupakan desain materi pelajaran yang diperuntukkan sebagai bahan 

pembelajaran. Misalnya, dalam pembelajaran klasikal, guru menggunakan alat 

sebagai peraga yang berisi materi yang akan dijelaskan. Jadi alat peraga yang 

digunakan guru tersebut memang berbentuk desain materi yang akan disajikan dalam 

pelajaran.  

 Menurut Estiningsih (1994:7) Alat peraga merupakan media pengajaran yang 

mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Menurut 

Sudjana (2009) Pengertian Alat Peraga Pendidikan adalah suatu alat yang dapat 

diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar 

mengajar siswa lebih efektif dan efisien. 

Dari uraian-uraian di atas jelaslah bahwa pengertian alat peraga 

pendidikan adalah merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. 

 

2. Jenis Alat  Peraga 

a. Media grafis, yaitu media yang menyajikan desain materi dalam bentuk simbol-

simbol komunikasi visual. Contoh : foto, poster, dan sketsa. 

b. Media audio, yaitu media yang menyajikan desain materi dalam bentuk lambang 

lambang auditif. Contoh : radio dan lab. Bahasa. 

c. Media cetak, yaitu media yang menyajikan desain pesan/materi (verbal tulis dan 

gambar) dalam bentuk cetak. Contoh : LKS, buku, dan modul. 

d. Media nyata, yaitu media dalam bentuk benda aslinya, baik dalam bentuk 

keseluruhan/utuh, maupun dalam bentuk bagian/contoh bagian dari benda tertentu. 

Contoh  : objek dan specimen. 

 

3. Manfaat dan Tujuan Alat Peraga 
Berikut ini beberapa tujuan dan manfaat alat peraga disebutkan sebagai berikut : 

 Alat peraga pendidikan  bertujuan agar proses pendidikan lebih efektif dengan 
jalan meningkatkan semangat belajar siswa, 
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 Alat peraga pendidikan  memungkinkan lebih sesuai dengan perorangan, dimana 

para siswa belajar dengan banyak kemungkinan sehingga belajar berlangsung 

sangat menyenangkan bagi masing-masing individu, 

 Alat peraga pendidikan memiliki manfaat agar belajar lebih cepat segera 
bersesuaian antara kelas dan diluar kelas,  

 Alat peraga memungkinkan mengajar lebih sistematis dan teratur. 
 Secara ringkas, Proses pembelajaran memerlukan media yang penggunaannya 

diintegrasikan dengan tujuan dan isi atau materi pelajaran yang dimaksudkan untuk 

mengoptimalkan pencapaian suatu tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. 

Fungsi media pendidikan atau alat peraga pendidikan dimaksudkan agar komunikasi 

antara guru dan siswa dalam hal penyampaian pesan, siswa lebih memahami dan 

mengerti tentang konsep abstrak matematika yang diinformasikan kepadanya. Siswa 

yang diajar lebih mudah memahami materi pelajaran jika ditunjang dengan alat peraga 

pendidikan. 

 

 

 

C. Materi Titik Berat 

Sebuah benda terdiri atas banyak partikel. Setiap 

partikel mempunyai massa. oleh karena itu, tiap 

partikel mempunyai berat dan titik berat yang berbeda-

beda. Partikel-partikel tersebut masingmasing 

mempunyai gaya berat w1, w2, w3, ..., wn dengan 

resultan gaya berat w (Lihat gambar 2.1). Resultan dari 

seluruh gaya berat benda yang terdiri atas bagian-

bagian kecil benda dinamakan gaya berat. Titik 

tangkap gaya berat inilah yang disebut titik berat. 

 

 

Tabel 2.1 Titik Berat Benda Homogen Dimensi Dua 

 

Gambar 2.1. 

Sebuah benda 

dengan titik berat Z 
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Menentukan Titik Berat Benda 

 Benda berbentuk garis (1 dimensi) 

Koordinat titik berat gabungan beberapa benda homogen berdimensi tiga dapat 

ditentukan dengan persamaan berikut. 

 
 Benda berbentuk luasan (2 dimensi) 

Benda berbentuk luasan atau berdimensi dua merupakan benda yang ketebalannya 

dapat diabaikan sehingga berat benda sebanding dengan luasnya (A). Koordinat titik berat 

gabungan beberapa benda homogeny berbentuk luasan dapat dituliskan sebagai berikut. 

 
 Benda berbentuk volume (3 dimensi) 

Benda berbentuk garis atau berdimensi satu merupakan benda yang lebar dan tebalnya 

dapat diabaikan sehingga berat benda sebanding dengan panjangnya ( l ). Koordinat titik 

berat gabungan beberapa benda homogen berbentuk garis dapat dituliskan sebagai 

berikut.  

 
D. Hipotesis Tindakan 

 Hipotesis tindakan dari penelitian ini adalah alat peraga titik berat benda dua 

dimensi dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas XI MIA 5 di SMA Al Hikmah 

Surabaya. 

 

  



 

 

E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 6 
 

 

 

 

E. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASALAH : 

Bagaimana pengaruh penerapan alat peraga bangun dua dimensi terhadap 

pemahaman siswa kelas XI MIA 5 di SMA Al Hikmah Surabaya? 

FAKTA : 

 Pembelajaran fisika lebih sering 
diorientasikan ke pengajaran teoritis dan 
rumus. 

 Siswa merasa bosan dengan pengajaran 
fisika yang hanya mendengarkan (siswa 
pasif). 

 Fisika dianggap mata pelajaran yang sulit 
dipahami. 

 

HARAPAN: 

 Pembelajaran fisika tidak hanya 
diorientasikan ke pengajaran teoritis 
dan rumus, tetapi juga mengadakan 
kegiatan praktikum 

 Siswa tertarik belajar fisika dengan 
pembelajaran siswa aktif. 

 Fisika dipandang mata pelajaran yang 
menyenangkan dan bermakna.  
 

Alat Peraga Pemahaman Siswa 
Titik Berat 

IDE PENELITIAN : 
Meningkatkan Pemahaman Siswa Kelas XI MIA 5 di SMA Al Hikmah Surabaya melalui 

Pembuatan Alat Peraga Titik Berat Benda Dua Dimensi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan 

kelas merupakan pengkajian terhadap permasalahan praktis yang bersifat situasional dan 

kontekstual, yang ditujukan untuk menentukan tindakan yang tepat dalam rangka 

pemecahan masalah yang dihadapi atau memperbaiki sesuatu. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat Penelitian : SMA Al Hikmah Surabaya 

Waktu Penelitian : Februari 2015 

C. Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA 5 semester II di  SMA Al Hikmah 

Surabaya yang berjumlah 22 siswa. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel bebas : penggunaan alat peraga 

Variabel terikat : pemahaman siswa 

Variabel kontrol : pokok bahasan, jenis alat peraga, objek penelitian 

E. Definisi Operasional Variabel 

 Penggunaan alat peraga : pada penelitian ini digunakan alat peraga titik berat benda 
dua dimensi yang menuntut siswa untuk berpikir kreatif. 

 Pemahaman siswa : pemahaman siswa diukur dari ketuntasan hasil belajar siswa 
(nilai postes) yang menunjukkan nilai di atas KKM. 

 Pokok bahasan, jenis alat peraga, objek penelitian : dilaksanakan pada pokok bahasan 
Titik Berat dengan jenis alat peraga yang terbuat dari kertas buffalo yang dibentuk 

menjadi benda dua dimensi untuk siswa kelas XI MIA 5 di SMA Al Hikmah 

Surabaya. 

 

F. Rancangan Penelitian 

 Rancangan 

Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu peneliti merencanakan dan 

menentukan hal-hal yang perlu dalam penelitian antara lain melakukan observasi 

untuk menyelediki masalah yang timbul di kelas,  menentukan pokok bahasan, 

membuat perangkat pembelajaran (RPP), menyiapkan lembar observasi aktivitas 

siswa, dan instrumen lain sebagai pelengkap. 

 

  Kegiatan dan Pengamatan 
Pada proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas untuk meningkatkan 

pemahaman siswa menggunakan alat peraga yang akan dibuat siswa pada saat 

pembelajaran. Alat peraga ini terbuat dari kertas buffalo yang dibentuk dengan 

berbagai macam benda dua dimensi (misal, segitiga, segi empat, anak panah, bangun 

asimetris). Pada siklus pertama, kegiatan siswa adalah membuat alat peraga titik 

berat dan diuji secara langsung kebenarannya melalui uji keseimbangan. Uji 

keseimbangan dilakukan dengan cara menumpu benda tersebut menggunakan satu 

jari dan memastikan agar benda tersebut tidak jatuh atau berada dalam posisi 

seimbang. Siswa kemudian menghitung secara matematis letak titik keseimbangan 

benda secara individu dan melaksanakan tes. Pada siklus kedua siswa membuat alat 

peraga kembali seperti pada siklus pertama, selanjutnya menggantung bangun-
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bangun tersebut yang sudah terhubung dengan benang pada sebuah softboard yang 

terdapat di dalam kelas yang dilakukan secara berkelompok. Masing-masing 

kelompok akan diminta untuk mempresentasikan hasil eksperimennya dengan cara 

menguji letak titik berat pada bangun yang telah dibuat melalui uji keseimbangan 

(menumpu bangun tersebut dengan sebuah jari) serta membuktikan secara matematis 

kebenaran akan letak tiitk berat yang sudah diujikan.  Peneliti dibantu oleh pengamat 

untuk mengamati jalannya proses belajar yang sedang berlangsung menggunakan 

lembar pengamatan/observasi aktivitas siswa. 

Pembuatan alat peraga titik berat 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti kertas buffalo, benang, 

push pin, papan gabus/softboard, beban, penggaris. 

2. Masing-masing siswa menyiapkan 5-6 lembar kertas buffalo berwarna 

3. Membentuk kertas buffalo menjadi bentuk segi empat, segi tiga, trapesium, 

anak panah, bentuk asimetris (ukuran sesuai dengan kreasi siswa) 

4. Melakukan uji keseimbangan pada alat peraga 

  Refleksi 
Setelah melakukan pengamatan kegiatan belajar mengajar, peneliti bersama 

pengamat mendiskusikan proses kegiatan belajar mengajar tersebut sebagai bahan 

pertimbangan dan evaluasi cara megajar. 

  Revisi 
Revisi dilakukan pada siklus selanjutnya, dimana sebagai hasil dari refleksi guna 

memberbaiki kekurangan-kekurangan dalam kegiatan belajar mengajar yang terjadi 

pada siklus pertama. 

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 2 siklus/putaran. Adapun alur penelitian 

tindakan kelas (Classroom Action Research) adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.1. Siklus PTK menurut Suhardjono 

G. Perangkat Pembelajaran 

 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan persiapan guru untuk setiap 

pertemuan atau setiap kali tatap muka. Rencana pembelajaran ini berisi standar 

kompetensi, kompetensi dasar, indikator hasil belajar, tujuan,dan kegiatan 

pembelajaran. Rencana pembelajaran ini digunakan sebagai acuan untuk 

melaksanakan proses belajar mengajar di kelas agar berjalan efektif dan efisien. 

 Slide Power Point 
Merupakan media bahan ajar yang menggunakan Micrososft Power Point guna 

membantu siswa mendalami materi dan memvisualisasi poko bahasan yang 

diajarkan. Berisi tentang poko bahasan Titik Berat, aplikasi dalam kehidupan sehari-

hari, serta gambar-gambar mengenai titik berat pada suatu benda. 

 Buku Ajar 

Buku ajar merupakan sumber ilmu yang digunakan sebagai acuan siswa dalam 
proses pembelajaran di dalam kelas. Buku ajar yang di gunakan adalah buku paket 

Fisika kelas XI SMA Kurikulum 2013 karangan Marthen kanginan yang dimiliki 

oleh para siswa. 

 

H. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian dibuat untuk membantu mempermudah dalam memperoleh 

dan mengolah data. Instrumen dalam penelitian ini yang dipersiapkan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut : 

 Tes hasil belajar  

Tes ini dibuat berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Tes 

ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi yang telah 

dipelajari. Tes ini berupa Post-test, butir-butir soal pada tes disesuaikan dengan tujuan 

pembelajaran yang ada. Bentuk tes yang digunakan adalah subjektif dengan 

pertimbangan: 

a) Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab soal relatif lebih singkat. 

b) Lebih cepat dan mudah dalam mengkoreksi. 

c) Pemberian skor hasil tes sesuai dengan tingkat kesulitan 

d) Dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan murid. 

 Angket respon siswa 
Angket tanggapan siswa digunakan untuk mengetahui dan memperoleh data 

tentang tanggapan siswa terhadap penerapan alat peraga titik berat terhadap 

pemahaman siswa. 

 

I. Prosedur Penelitian 

a. Tahap Perencanaan  

1) Guru menyusun perangkat pembelajaran yang berupa rencana pelaksanaan 

pembelajaran, media pembelajaran, lembar penilaian 

2) Guru menyusun instrumen penelitian yang berupa soal pre-test, soal post-test, 

dan angket respon siswa 
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b.  Tahap Pelaksanaan  Kegiatan Pembelajaran 

Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, pengamat melakukan 

pengamatan sehingga peneliti akan mengetahui hasil dari pelaksanaan proses belajar 

mengajar tersebut, yang pelaksanaanya menggunakan tahap kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti yang meliputi pre-test, tahap-tahap pembuatan alat peraga titik berat oleh 

siswa, kegiatan penutup, dan post-test 

c. Tahap Analisis Data 

Pada tahap analisis data, peneliti membandingkan prosentase nilai ketuntasan 

siswa pada setiap siklus. Pada setiap akhir siklus akan diberikan post test untuk 

mengukur tingkat pemahaman siswa. Peneliti juga akan menganalisis angket respon 

siswa mengenai penerapan alat peraga titik berat. 

 

 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Penyajian Data 

Dalam penelitian ini digunakan dua data. Data pertama adalah data nilai post test 

siswa kelas XI MIA 5 SMA Al Hikmah Surabaya pada pokok bahasan Titik Berat. Pada 

siklus pertama dan nilai post test pada siklus kedua. Penyajian data dalam penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan alat peraga titik berat terhadap 

pemahaman siswa. Penerapan pembelajaran menggunakan alat peraga ini dilakukan untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa karena menumbuhkan sikap kritis, kreatif, dan 

membangkitkan rasa ingin tahu siswa, serta dapat menunjukkan siswa secara kontekstual 

(nyata) tentang konsep titik berat pada bangun dua dimensi.  

 

1. Siklus Pertama 

Perencanaan 

Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM), maka yang 

dilakukan guru adalah sebagai berikut: 
a. Menyusun perangkat pembelajaran (RPP dan Silabus) 

b. Membuat butir soal untuk post test dengan rubrik penilaian. 

c. Merencanakan pembelajaran dengan terlebih dahulu membuat kontrak belajar 

berdasarkan kesepakatan bersama, guna menciptakan kedisiplinan. 

d. Membangun pengetahuan mereka dengan memberikan pertanyaan yang bersifat 

membangun dan memberikan pertanyaan untuk mengecek pemahaman. 

Setelah perencanaan ini tertata dengan baik maka yang dilakukan selanjutnya 

adalah melakukan tinadakan-tindakan sesuai dengan perencanaan di atas. 

 

Pelaksanaan 

Tindakan guru selanjutnya adalah melaksanakan prosedur yang sudah 

direncanakan yaitu sebagai berikut.  

a. Membuat kontrak belajar (misal untuk interaksi di dalam kelas, handphone di 

silent, dsb) dan menyiapkan media pembelajaran 

b. Memulai materi dengan memotivasi siswa tentang fenomena tentang titik berat 

(menyajikan gambar menara Pisa yang miring tetapi masih tetap berdiri) 

c. Meminta siswa untuk menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan (kertas 

buffalo, benang, beban, penggaris, gunting) dan membuat alat peraga titik berat 

sesuai dengan instruksi guru 
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d. Meminta siswa untuk menentukan secara madiri lokasi titk berat dengan cara 

mencari menumpu benda dua dimensi tersebut menggunakan satu jari. 

e. Mengukur letak koordinat titik berat benda tersebut menggunakan penggaris dan 

membandingkan letak titik berat menggunakan persamaan matematis 

f. Mendiskusikan latihan soal mengenai titik berat pada benda dua dimensi 

g. Memberikan soal post-test. 

 

Pengamatan 

a. Pengamatan terhadap siswa  

Pengamat mengamati sikap siswa terhadap kepatuhan pada kontrak belajar 

yang dibuat bersama dan karakter serta sikap siswa selama proses kegiatan belajar 

mengajar. Selama pembelajaran siswa masih banyak yang kebingugan terhadap 

pokok bahasan titik berat. Siswa cenderung pasif karena kurangnya kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa. Untuk penilaian produk atau kognitif bisa dilihat dari 

pengerjaan soal-soal post-test.  

b.  Sarana dan prasarana   

Sarana belajar siswa pada siklus I ini masih kurang. Hal ini disebabkan oleh 

minimnya sumber pengetahuan “buku” mereka hanya memiliki satu buku 

pedoman yang disediakan sekolah, hanya beberapa murid saja yang memiliki buku 

lebih dari satu. Sehingga tidak ada persiapan khusus sebelum pembelajaran dan 

membuat mereka sibuk dengan catatan mereka masing-masing yang akan 

menghabiskan waktu sangat banyak.  

 

Refleksi   

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada siklus pertama maka dapat 

disimpulkan siswa mencapai ketuntasan 36,36% berdasarkan nilai post-test Siswa 

yang dihitung tuntas sebanyak 8 orang sedangkan total siswa kelas XI MIA 5 adalah 

22 siswa. Berikut ini adalah hasil test mata pelajaran fisika siswa kelas XI MIA 5 

SMA Al Hikmah pada pokok bahasan Titik Berat. 
 

Tabel 4.1 Nilai Hasil Tes Siswa Pada Siklus 1 

NO NAMA NILAI 

KETUNTASAN 

BELAJAR 

YA TIDAK 

1 AR 80 √  

2 AK 82  √ 
3 AF 70  √ 
4 AA 66 √  

5 AS 60 √  

6 FF 86 √  

7 FP 56  √ 
8 FS 68  √ 
9 FA 79 √  

10 HK 82 √  

11 HN 87  √ 
12 ND 54  √ 
13 PH 52  √ 
14 PN 62  √ 
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NO NAMA NILAI 

KETUNTASAN 

BELAJAR 

YA TIDAK 

15 RP 75 √  

16 RN 72  √ 

17 SH 78 √  

18 SA 63  √ 
19 SK 70  √ 
20 SS 68  √ 
21 SA 60  √ 
22 VS 50  √ 

 

Dari hasil tes diatas, dianalisis dengan menggunakan rumus prosentase sebagai 

berikut: 

  P  = 
siswajumlah

tuntassiswajumlah
x 100% 

Sehingga diperoleh prosestase ketuntasan kelas sebesar 36,36 %. 

 

2. Siklus Kedua  

Rencana Terevisi 
a. Menyajikan cara pembuatan alat peraga titik berat benda dua dimensi kepada 

siswa dan endeskripsikan cara menentukan titik berat secara eksperimental kepada 

siswa. 

b. Menyediakan LKS yang menuntut siswa untuk berpikir sistematis 

c. Menyediakan soal-soal dalam bentuk lembaran dan dibagikan kepada siswa dan 

membahas beberapa soal bersama siswa agar bisa dipelajari oleh siswa. 

d. Memberikan catatan khusus pada tugas dalam setiap soal mengenai benar atau 

salah. 

Setelah menyusun perencanaan, maka peneliti melakukan tindakan-tindakan 

untuk merealisasi rencana-rencana tersebut. 

 

Pelaksanaan 

Setelah perencanaan tersusun dengan baik, maka tindakan selanjutnya adalah 

melaksanakan prosedur sebagai berikut: 

a. Memberi informasi tentang nilai tes sebelumnya kepada siswa. 

b. Membagi siswa menjadi 5 kelompok (tiap kelompok terdiri atas 4-5 oang) dan 

memastikan ketersediaan alat dan bahan untuk tiap-tiap kelompok yang berupa 

kertas buffalo, benang, penggaris, beban, pensil, dan pushpin. 

c. Membagikan LKS Titik Berat kepada setiap kelompok dan meminta siswa untuk 

membuat bentuk bangun dua dimensi sesuai perintah LKS (tiap kelompok 

membuat 5 macam bentuk bangun dua dimensi). 

d. Menggantung benda dua dimensi pada softboard  menggunakan pushpin yang 

sudah digantungi beban menggunakan benang. 

e. Membuat garis yang dibentuk oleh benang menggunakan penggaris dan pensil dan 

mengulangi prosedur di atas hingga mendapatkan minimal dua buah garis dan 

sebuah titik potong. 
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f. Mendiskusikan hasil percobaannya dengan masing-masing kelompok dan 

melakukan pembuktian matematis terhadap hasil percobaannya. 

g. Setiap kelompok mempresentasikan hasil eksperimennya dan menguji alat peraga 

mereka dengan uji keseimbangan. 

h. Mengerjakan soal-soal post test 

 

Pengamatan 

Aspek yang diamati pada siklus II ini di antaranya sebagai berikut. 

a. Pengamatan terhadap siswa 

Keadaan siswa pada siklus kedua in lebih baik. Proses KBM berjalan lebih 

efektif karena siswa secara langsung terlibat dalam pembelajaran dan masing-

masing individu terlibat dalam pembuatan alat peraga titik berat. Ketertarikan 

siswa terhadap mata pelajaran Fisika semakin meningkat karena telah diberikan 

gaya pembelajaran yang cukup berbeda dan menyenangkan. Rasa kompetitif yang 

ditawarkan guru sangat tinggi sehingga timbul persaingan sehat antara mereka 

untuk menjadi yang paling cepat dan tepat dalam mencari titik berat suatu benda 

dan dapat menguji kebenarannya melalui uji keseimbangan. 

b. Sarana dan prasarana   

Sarana dan prasarana pada siklus kedua ini sudah terpenuhi, Masing-

masing siswa sudah siap dengan sumber buku lengkap dan menunjang.  Siswa 

dapat secara nyata mengetahui dan mencari secara mandiri titik berat bangun dua 

dimensi menggunakan alat peraga. Penggunaan LKS Titik Berat sangat 

membantu siswa dalam menumbuhkan sikap berpikir kritis dan sistematis, 

sehingga waktu yang digunakan lebih efektif dan efisien.  

 

Refleksi   

Pada siklus II ini ternyata sudah tidak perlu perbaikan-perbaikan lagi, sebab 

dengan adanya model penerapan alat peraga titik berat hasil belajar siswa menjadi 

meningkat dan kreativitas pola pikir anak menjadi lebih baik lagi karena mereka 
diajak untuk membangun dan membentuk pengetahuan mereka sendiri. Hasil 

belajar yang meningkat menujukkan tingkat pemaham siswa yang meningkat pula. 

Dari pelaksanaan siklus kedua yaitu dengan menggunakan alat peraga titik berat, 

siswa yang dihitung tuntas sebanyak 17 orang sedangkan total siswa kelas XI MIA 

5 adalah 22 siswa. Berikut ini adalah hasil test mata pelajaran fisika siswa-siswi 

SMA Al Hikmah Surabaya kelas XI MIA 5 pada pokok bahasan Titik Berat. 

Tabel 4.2. Nilai Hasil Tes Siswa Pada Siklus 2 

NO NAMA NILAI 

KETUNTASAN 

BELAJAR 

YA TIDAK 

1 AR 87 √  

2 AK 95 √  

3 AF 93 √  

4 AA 75 √  

5 AS 93 √  

6 FF 87 √  

7 FP 74  √ 
8 FS 87 √  

9 FA 80 √  
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NO NAMA NILAI 

KETUNTASAN 

BELAJAR 

YA TIDAK 

10 HK 80 √  

11 HN 93 √  

12 ND 82 √  

13 PH 70  √ 
14 PN 80 √  

15 RP 73  √ 
16 RN 88 √  

17 SH 80 √  

18 SA 79 √  

19 SK 87 √  

20 SS 60  √ 
21 SA 66  √ 
22 VS 75 √  

   

Dari hasil tes diatas, dianalisis dengan menggunakan rumus prosentase sebagai 

berikut: 

 

  P  = 
siswajumlah

tuntassiswajumlah
x 100% 

 

Sehingga diperoleh prosentase ketuntasan kelas sebesar 77.27 %. 

 

Tabel 4.3. Hasil angket respon siswa 

No. Aspek 

Jawaban 

Tidak 
Sama 

saja 
Ya 

1 

Saya lebih paham tentang konsep Titik Berat 

dengan penerapan alat peraga titik berat dua 

dimensi. 

7% 23% 67% 

2 

Pembelajaran fisika pada materi titik berat 

menjadi lebih menarik dan tidak 

membosankan. 

0% 44% 56% 

3 
Tidak ada ketegangan saat belajar fisika 

dengan penggunaan titik berat.  
11% 26% 63% 

4 

Saya lebih memahami tentang contoh  

penerapan konsep titik berat pada kehidupan 
sehari-hari. 

15% 41% 44% 

5 
Saya senang belajar fisika dengan 

menggunakan alat peraga titik berat. 
4% 37% 59% 

 

Angket respon siswa dibagikan pada saat guru menyelesaikan kedua siklus yang 

digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap metode pembelajaran yang 

digunakan. 
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B. Analisis Data 

Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang diterapkan di SMA Al 

Hikmah Surabaya, seorang siswa dikatakan tuntas mendapat nilai ≥ 75, dan suatu kelas 

dikatakan tuntas belajar bila telah mencapai 75%. Hasil tes setelah pada siklus pertama 

dan siklus kedua menggunakan perhitugan berikut: 

P = %100x
Siswa

belajartuntasyangSiswa





 
Dari perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan rumus diatas, diperoleh 

prosentase hasil tes setelah penerapan alat peraga titik beratpada siklus pertama secara 

klasikal sebesar 36,36%. Dari prosentase yang rendah ini maka dapat dikatakan bahwa 

kelas XI MIA 5 belum mencapai ketuntasan belajar secara klasikal pada mata pelajaran 

Fisika pada pokok bahasan Titik Berat. Hal ini dikarenakan kegiatan siswa yang kurang 

bervariasi menyebabkan kurangnya motivasi siwa dalam pembelajaran. Sehingga untuk 

mencapai ketuntasan secara klasikal peneliti melanjutkan penelitian tindakan kelas pada 

siklus selanjutnya yaitu siklus kedua. Namun setelah dilanjutkan pada siklus kedua 

dengan diterapkan penggunaan alat peraga yang telah direvisi dan mengikuti saran-saran 

dari pengamat dan tambahan latihan soal-soal yang menunjang, ternyata materi tersebut 

jauh lebih mudah dipahami oleh siswa. Pada silkus kedua siswa dibagi dalam kelompok-

kelompok. Siswa membuat alat peraga titik berat benda dua dimensi dan menentukan 

letak titik tersebut melalui percobaan eksperimental dengan cara menancapkan benda dua 

dimensi tersebut pada softboard menggunakan pushpin yang sudah digantung beban 

melalui benang. Dalam kegiatan pembelajaran ini, semua siswa dapat berinteraksi 

langsung dengan siswa lain dan melakukan eksperimen secara saintifik. Hal ini melatih 

siswa untuk berpikir secara kreatif dan sistematis. Sehingga mereka akan dapat 

mendapatkan pengetahuannya sendiri. Setelah bereksperimen, siswa membuktikan hasil 

eksperimennya melalui uji keseimbangan dan perhitungan secara matematis. Setiap 

kelompok akan mempresentasikan hasil eksperimennya dan mendiskusikannya bersama 

guru, kemudian dilakukan post-test. 

Dari hasil tes setelah siklus kedua, terlihat peningkatan ketuntasan siswa secara 

klasikal yaitu menjadi sebesar 77,27%. Hal ini menunjukkan bahwa setelah perbaikan 

pada siklus kedua sangat berpengaruh terhadap pemahaman siswa pada pokok bahasan 

Titik Berat yang telah diajarkan. Nilai prosentase tersebut menunjukkan bahwa nilai 

ketuntasan belajar setelah perbaikan pada siklus kedua meningkat atau secara klasikal 

dapat dikatakan tuntas karena telah mencapai lebih dari 75%. 

 

Penerapan alat peraga ini akan berjalan dengan dengan lancar, jika siswa dapat nyaman 

dalam melaksanakan pembelajaran, hal ini terbukti dengan hasil angket respon siswa yang 

berguna untuk mengetahui keterbukaan mereka terhadap pembelajaran yang ditawarkan.Dari 

hasil angket respon siswa menunjukkan bahwa rasa ketertarikan siswa bertambah saat belajar 

Fisika pada pokok bahasan Titik Berat menggunakan alat peraga titik berat. Nampak tidak ada 

ketegangan saat menjalani proses pembelajaran. 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan alat peraga titik berat pada benda dua 

dimensi pada siswa kelas XI MIA 5 semester II di SMA Al Hikmah Surabaya pada 

pokok bahasan Titik Berat, maka dapat disimpulkan  bahwa alat peraga titik berat benda 



 

 

E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 16 
 

dua dimensi dapat meningkatkan pemaham siswa kelas XI MIA 5 di SMA Al Hikmah 

Surabaya. Hal ini dapat ditunjukkan pada peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I 

dan siklus II.  Pada Siklus pertama ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 36,36%. 

Namun pada siklus kedua meningkat menjadi 77,27%. Angka ini melebihi presentasi 

ketuntasan klasikal yaitu 75%, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketuntasan hasil 

belajar siswa telah tercapai pada siklus kedua. Ketuntasan belajar siswa menunjukkan 

bahwa tingkat pemahaman siswa bertambah.   

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti ada beberapa saran 

yang ingin disampaikan, yaitu : 

a. Guru dapat menerapkan penggunaan alat peraga sebagai alternatif gaya 

pembelajaran untuk dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar  

b. Jika ingin melakukan penelitian sejenis terlebih dahulu menganalisis 

sarana/prasarana dan materi pokok untuk disesuaikan dengan penerapannya 

c. Penelitian penerapan alat peraga dapat pula dilakukan pada mata pelajaran lain 

dengan pokok bahasan yang berbeda pula. 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) merancang suatu media dan model pembelajaran 

konsep sistem pertahanan tubuh manusia yang dapat mengatasi hambatan rendahnya 

kemampuan berpikir abstrak peserta didik melalui modifikasi kartu Yu-gi-oh, 2) memudahkan 

visualisasi konsep sistem pertahanan tubuh melalui penggunaan dan permainan kartu Yu-gi-

oh yang dimodifikasi, 3) memvisualisasikan konsep sistem pertahanan tubuh dengan 

merancang mekanisme permainan kartu Yu-gi-oh, 4) meningkatkan hasil belajar peserta 

didik pada materi sistem pertahanan tubuh manusia dengan memanfaatkan penggunaan kartu 

Yu-gi-oh, dan 5) mengembangkan model pembelajaran konsep sistem pertahanan tubuh yang 

menarik dan menyenangkan.  

  Prosedur yang dilakukan adalah membuat kartu Yu-gi-oh dan 

memodifikasinya sesuai dengan konsep sistem pertahanan tubuh manusia, merancang proses 

pembelajaran dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), membuat dan 

menerapkan mekanisme permainan kartu, serta melaksanakan pembelajaran sesuai RPP. 

 Instrumen  penilaian hasil  belajar  berupa  tes  berbentuk  pilihan  ganda  dan essay. 

Data hasil belajar peserta didik kelas XI IPA 3 menunjukkan peningkatan signifikan setelah 

diterapkan inovasi kartu Yu-gi-oh yang dimodifikasi dari 6 peserta didik yang tuntas menjadi 

20 peserta dari 30 peserta didik. Rata-rata kelas juga mengalami peningkatan dari 58,97 

menjadi 78,48.  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar sistem 

pertahanan tubuh manusia peserta didik kelas XI IPA 3 SMA Al Hikmah Surabaya dengan 

pemanfaatan kartu Yu-gi-oh yang dimodifikasi meningkat sebanyak 46,67%. Selain itu, 

pembelajaran konsep sistem pertahanan tubuh manusia dengan permainan kartu Yu-gi-oh 

yang dimodifikasi menghasilkan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan (learning is 

fun). Hal ini berarti kartu Yu-gi-oh yang dimodifikasi juga mempermudah peserta didik 

memahami konsep sistem pertahanan tubuh manusia.  

   

Kata kunci : Kartu Yu-Gi-Oh, Hasil Belajar, Sistem Pertahanan Tubuh Manusia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Proses pembelajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sangat penting 

dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Menurut Bruner ada tiga tingkatan utama 

modus belajar, yaitu pengalaman langsung (enactive), pengalaman pictorial/gambar 

(iconic), dan pengalaman abstrak (symbolic) (Azhar, 2005). Hal ini memberikan petunjuk 

bahwa agar proses belajar mengajar dapat berhasil dengan baik, peserta didik sebaiknya 

diajak untuk memanfaatkan semua alat inderanya. Semakin banyak alat indera yang 

digunakan untuk menerima dan mengolah informasi semakin besar kemungkinan 

informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. 

  Hasil-hasil penelitian tentang belajar melalui stimulus gambar dan stimulus 

kata atau visual dan verbal menyimpulkan bahwa stimulus visual membuahkan hasil 

belajar yang lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat, mengenali, mengingat 

kembali, dan menghubung-hubungkan fakta dan konsep. Belajar dengan menggunakan 

indera ganda-pandang dan dengar-berdasarkan konsep tersebut akan memberikan 

keuntungan bagi peserta didik. Peserta didik akan belajar lebih banyak daripada jika 

materi pelajaran disajikan hanya dengan stimulus pandang atau hanya dengan stimulus 

dengar.  

  Menurut Sukiman (2012), adanya ragam gaya belajar yang dimiliki peserta 

didik sebaiknya dijadikan pertimbangan guru dalam memilih dan menggunakan media 

pembelajaran. Jika di suatu kelas kondisi gaya belajar peserta didiknya beragam, maka 

guru harus menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan variasi gaya 

belajar peserta didik, sehingga semua peserta didik akan terlayani dengan baik dan dapat 

belajar secara lebih efektif. Dengan demikian guru dituntut selalu aktif mencari referensi-

referensi terbaru untuk menciptakan ide-ide kreatif dan merancang proses pembelajaran 

inovatif.  

  Menurut Ahmadi (2001), proses pembelajaran inovatif bisa mengadaptasi 

model pembelajaran yang menyenangkan. Menyenangkan adalah suasana belajar-

mengajar yang tidak membosankan sehingga peserta didik memusatkan perhatiannya 

secara penuh pada belajar sehingga waktu tercurah secara komprehensif. Learning is fun 

merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika peserta didik sudah 

menanamkan hal ini di pikirannya, tidak akan ada lagi peserta didik yang pasif di kelas, 

perasaan tertekan dengan tenggang waktu tugas, kemungkinan kegagalan, keterbatasan 

pilihan, dan tentu saja rasa bosan.  

  Jika mengacu pada hasil penelitian, tingginya waktu curah perhatian peserta 

didik terbukti meningkatkan hasil belajar. Keadaan aktif dan menyenangkan tidaklah 

cukup jika proses pembelajaran tidak efektif, yaitu tidak menghasilkan apa yang harus 

dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran berlangsung, sebab pembelajaran 

memiliki sejumlah tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jika pembelajaran hanya aktif 

dan menyenangkan tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tak ubahnya seperti 

bermain biasa, maka keefektifan dalam proses pembelajaran harus diutamakan. 

  Materi sistem pertahanan tubuh manusia mempelajari apa dan bagaimana kerja 

sistem pertahanan tubuh pada manusia. Untuk mempelajari materi ini peserta didik harus 

sudah mempelajari dan memahami pelajaran mengenai virus, bakteri, Protista, jamur, sel 

jaringan, sistem peredaran darah, dan sistem peredaran getah bening pada manusia. Jika 

materi ini hanya sekadar disajikan dengan ceramah, maka peserta didik hanya 

mendapatkan 30 % saja dari keseluruhan isi materi. Hal ini tentu saja melemahkan daya 
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nalar dan pengetahuan peserta didik. Oleh karena itu diperlukan strategi pembelajaran 

yang dapat menggabungkan beberapa alat indera.   

  Hasil pengamatan peneliti terhadap mata pelajaran biologi untuk sub pokok 

bahasan macam-macam sistem pertahanan tubuh yang bersifat abstrak di kelas XI IPA 3 

adalah sebagai berikut: peserta didik yang mendapatkan nilai 75 ke atas sebanyak 20%, 

yang memperoleh nilai 65 – 74 sebanyak 16,67%, dan peserta didik yang nilainya kurang 

dari 64 sebanyak 63,33%. Setelah melalui analisis peneliti berkesimpulan bahwa peserta 

didik yang memperoleh nilai tinggi adalah peserta didik yang dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir abstrak. Sedangkan peserta didik yang memiliki nilai rendah 

belum dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara abstrak. Abstraksi yang 

dimaksud adalah kemampuan berpikir yang tidak terbatas pada hal-hal aktual serta 

pengalaman yang benar-benar terjadi tetapi kemampuan berpikir yang lebih fleksibel dan 

kompleks (Papalia, et all, 2001). 

  Setelah memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan intelektual peserta 

didik yang didominasi oleh peserta didik yang memiliki kemampuan abstraksi yang 

rendah, maka perlu dipikirkan cara pengkajian materi yang lebih konkret dan disampaikan 

dengan simulasi yang menyenangkan. Tentu saja dengan media pembelajaran yang dapat 

menjadi ‘jembatan / perantara’ bagi peserta didik untuk dapat memahami konsep-konsep 

yang bersifat abstrak. Media pembelajaran yang dibuat tentunya tetap mengandung nilai-

nilai ilmiah dan disampaikan dengan cara yang menyenangkan.  

  Untuk itu dirancang suatu media pembelajaran yang dapat mengajak peserta 

didik memvisualisasikan konsep sistem pertahanan tubuh secara konkret. Salah satunya 

adalah dengan mengadopsi permainan kartu Yu-gi-oh dan memodifikasinya, Kartu Yu-gi-

oh merupakaan kartu permainan yang sangat marak digunakan oleh anak-anak. Permainan 

kartu ini menggunakan sistem menyerang monster (attack) dan bertahan dari serangan 

monster (defence). Sistem permainan ini mirip dengan sistem pertahanan tubuh. 

Pembelajaran konsep sistem pertahanan tubuh manusia dengan simulasi melalui 

permainan kartu ini dimungkinkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik 

terhadap konsep macam-macam sistem pertahanan tubuh manusia dan tentunya juga dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.  

  Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis mencoba merancang 

alternatif proses pembelajaran sistem pertahanan tubuh manusia dengan memanfaatkan 

kartu Yu-gi-oh yang dimodifikasi sehingga diharapkan proses pembelajaran konsep 

sistem pertahanan tubuh manusia menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. 

Selanjutnya peserta didik memiliki pemahaman yang lebih terhadap konsep tersebut.  

  

1.2 Ruang Lingkup 

a. Untuk menjelaskan konsep sistem pertahanan tubuh manusia digunakan media 

pembelajaran powerpoint sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami 

konsep tersebut.  

b. Untuk visualisasi konsep tentang macam-macam sistem pertahanan tubuh manusia 

digunakan kartu Yu-gi-oh yang dimodifikasi sehingga dapat menggambarkan bagian-

bagian dalam tubuh yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh manusia. 

c. Untuk penerapan konsep mekanisme sistem pertahanan tubuh dilakukan dengan 

permainan kartu.  

 

1.3 Rumusan masalah 

  Berdasarkan latar belakang permasalahan, diketahui peserta didik yang hasil 

belajarnya tinggi telah mampu mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Hal ini 

berarti jika kita ingin meningkatkan hasil belajar peserta didik maka kita harus dapat 
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mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat menjembatani konsep abstrak menjadi 

konkret. Oleh karena itu, rumusan masalah karya tulis ilmiah ini adalah : 

a. Bagaimana bentuk rancangan proses pembelajaran sistem pertahanan tubuh manusia 

dengan menggunakan kartu Yu-gi-oh? 

b. Bagaimana cara pemanfaatan kartu Yu-gi-oh untuk memudahkan visualisasi konsep 

sistem pertahanan tubuh manusia? 

c. Bagaimana mekanisme permainan kartu Yu-gi-oh untuk memvisualisasikan konsep 

mekanisme sistem pertahanan tubuh manusia? 

d. Bagaimana ketercapaian hasil belajar yang diperoleh peserta didik setelah 

memanfaatkan kartu Yu-gi-oh dalam proses pembelajaran sistem pertahanan tubuh 

manusia? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 
a. Merancang suatu media dan model pembelajaran konsep sistem pertahanan tubuh 

manusia yang dapat mengatasi hambatan rendahnya kemampuan berpikir abstrak 

peserta didik melalui modifikasi kartu Yu-gi-oh 

b. Memudahkan visualisasi konsep sistem pertahanan tubuh melalui penggunaan dan 

permainan kartu Yu-gi-oh yang dimodifikasi 

c. Memvisualisasikan konsep sistem pertahanan tubuh dengan merancang mekanisme 

permainan kartu Yu-gi-oh 

d. Meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi sistem pertahanan tubuh manusia 

dengan memanfaatkan penggunaan kartu Yu-gi-oh 

e. Mengembangkan model pembelajaran konsep sistem pertahanan tubuh yang menarik 

dan menyenangkan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1) Bagi Guru 

a. Mengembangkan strategi pembelajaran yang berorientasi pada kecakapan sosial 

b. Mengembangkan teknik pembelajaran kooperatif dan  

c. Memberikan alternatif pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

2) Bagi Peserta didik 

a. Meningkatkan pemahaman  peserta didik memahami konsep sistem pertahanan tubuh 

manusia 

b. Meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam belajar 

c. Menumbuhkan rasa gotong royong dan saling membantu 

 

1.6 Keunggulan khusus ide dan penerapan 

a. Kartu Yu-gi-oh dirancang dalam bentuk sederhana dengan mengganti tokoh-tokoh 

kartu dengan macam-macam bagian yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh 

manusia 

b. Model pembelajaran yang menyenangkan dan edukatif untuk memvisualisasikan 

konsep sistem pertahanan tubuh manusia dengan permainan kartu Yu-gi-oh 

c. Selama proses belajar mengajar peserta didik menemukan pengalaman yang 

menyenangkan dan bekerja sama dalam menganalisis dan memecahkan masalah  

d. Peserta didik dapat mengaplikasikan permainan kartu yu-gi-oh yang dimodifikasi pada 

setiap kesempatan untuk mempelajari konsep sistem pertahanan tubuh lebih lanjut, 

dimana saja dan kapan saja, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk meraih 

hasil belajar yang memuaskan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Sistem Pertahanan Tubuh Manusia 

  Setiap hari jutaan bakteri, virus, racun, zat-zat kimia, dan parasit (yang kita 

analogikan sebagai pengganggu) berusaha dengan segala cara masuk ke tubuh kita dan 

memporak-porandakan sistem pertahanan tubuh (sering disebut juga sistem kekebalan 

atau imun). Sistem pertahanan atau sistem kekebalan tubuh diartikan sebagai semua 

mekanisme yang digunakan oleh tubuh untuk menangkal pengaruh faktor atau zat yang 

yang berasal dari lingkungan, yang asing bagi tubuh kita (Pujiyanto, 2012).  

  Secara garis besar, sistem pertahanan tubuh manusia dibagi menjadi dua, yaitu 

sistem pertahanan tubuh nonspesifik dan sistem pertahanan tubuh spesifik. Pertahanan 

tubuh nonspesifik bertujuan untuk menangkal masuknya segala macam zat atau bahan 

asing ke dalam tubuh, yang dapat menimbulkan kerusakan tubuh (penyakit) tanpa 

membedakan jenis zat atau bahan asing tersebut. Yang termasuk pertahanan tubuh 

nonspesifik, antara lain pertahanan fisik (kulit dan selaput lendir), kimiawi (enzim dan 

keasaman lambung), mekanis (gerakan usus dan rambut getar selaput lendir), fagositosis 

(penelanan kuman atau zat asing oleh sel darah putih), serta zat komplemen yang 

berfungsi pada berbagai proses pemusnahan kuman atau zat asing. 

 
Gambar 2.1 Kulit sebagai pertahanan tubuh nonspesifik karena mengandung lapisan 

keratin yang mempunyai struktur sangat kuat dan keras 

(http://musbiology08.wordpress.com/2010/04/04/3/, 6 Juli 2013) 

 

2.2 Tinjauan tentang Hasil Belajar 

  Menurut Mudzakir (2001), belajar  merupakan  suatu  usaha  atau kegiatan 

yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan 

tingkah laku, sikap  kebiasaan, ilmu  pengetahuan, keterampilan,  dan lain sebagainya. 

Sedangkan hasil belajar menurut Rusyan (2000) merupakan  hasil  yang dicapai oleh 

seorang peserta didik setelah ia melakukan kegiatan belajar mengajar  tertentu atau setelah 

ia menerima pengajaran dari seorang guru pada suatu saat. 

  Hasil belajar menempatkan seseorang dari tingkat abilitas yang satu ke tingkat  

abilitas  yang  lain.  Mengenai  perubahan  tingkat  abilitas  menurut Bloom meliputi tiga 

ranah, yaitu:   

1. Kognitif:  Knowledge  (pengetahuan,  ingatan),  comprehension (pemahaman,  

menjelaskan,  meringkas),  analyze  (menguraikan, menentukan  hubungan),  synthesis  

(mengorganisasikan,  merencanakan, membentuk  bangunan  baru),  evaluation  (menilai), 

dan application (menerapkan) 

2. Afektif:  receiving  (sikap  menerima),  responding  (memberi  respon), valuing  

(menilai),  organization  (organisasi),  characterization (karakterisasi), dan 

http://musbiology08.wordpress.com/2010/04/04/3/
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3.  Psikomotor: initiatory level, pre-routine level, routinized level.  

 

2.3 Tinjauan tentang Kartu Yu-gi-oh 

  Yu-gi-oh adalah sebuah manga karya Kazuki Takahashi yang muncul sejak 

tahun 1996, yang menceritakan sebuah petualangan seorang anak lelaki penyendiri yang 

jago dalam sebuah game bernama Yugi Mutou. Di Jepang, permainan ini sukses besar, 

sampai merambah sukses juga di Amerika dan Kanada. Yu-Gi-Oh sekarang kita kenal 

dalam berbagai versi di bawah bendera Konami, seperti game PC, komik manga, 

Playstation dan sebagainya, dan juga kartunya. Di Indonesia, komik Yu-Gi-Oh! 

diterbitkan PT. Elex Media Komputindo (Ridyasmara, 

http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/yu-gi-oh-dan-ritual-dajjal-1.htm, 12 

Oktober 2009). 

 

 
Gambar 2.3 Contoh kartu Yu-Gi-Oh (id.wikipedia.org) 

 

BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
  Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI IPA 3 SMA Al Hikmah Surabaya 

selama dua kali tatap muka (@ 2 x 45 menit) pada tanggal 6 - 20 Mei 2013. 

 

3.2 Setting Penelitian 

3.2.1 Karakteristik Tempat Penelitian 

Nama sekolah 

Alamat  

 

 

Kelas  

Semester / TP  

Lingkungan sekolah 

Dari segi Geografis 

 

 

 

 

 

: SMA Al Hikmah Surabaya 

: Jl. Kebonsari Elveka V     

  Kecamatan Jambangan 

  Kotamadya Surabaya 

: XI IPA 3 

: Genap / 2012/2013 

: SMA Al Hikmah Surabaya 

: SMA Al Hikmah Surabaya terletak di kota   

Surabaya bagian selatan.  

Letak SMA Al Hikmah Surabaya yang strategis, dekat    

dengan jalan raya, dan berada pada lingkungan 

komplek perumahan kebonsari elveka. Lokasi sekolah 

mudah dijangkau baik dengan angkutan umum 

http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/yu-gi-oh-dan-ritual-dajjal-1.htm
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Dari segi Sosial Ekonomi 

maupun kendaraan pribadi. Tetapi sebagian besar 

peserta didik datang ke sekolah dengan menggunakan 

kendaraan pribadi. 

: Kondisi sosial Ekonomi lingkungan SMA Al  

Hikmah Surabaya tergolong kondisi ekonomi  

menengah ke atas.  

       

Sarana Pendukung :  

No Uraian Jml Ket. 

1 Pagar Sekolah 2 Baik 

2 Ruang Kelas 16 Baik 

3 Laboratorium Biologi 1 Baik 

4 Laboratorium Fisika 1 Baik 

4 Laboratorium Kimia 1 Baik 

5 Laboratorium Komputer 1 Baik 

7 Ruang Kantin 1 Baik  

8 Ruang Koperasi 1 Baik 

9 Tempat Parkir  1 Baik 

11 Masjid 1 Baik  

12 Kamar Kecil  12 Baik 

14 Ruang Ustadz 2 3,5m x 6m baik 

 Ruang Ustadzah 3 3,5m x 6 m baik 

15 Ruang Kepala Sekolah 1 3m x 3m baik 

16 Ruang BK 2 3,5m x 6m baik 

17 Ruang UKS 2 5m x 5m baik 

18  Ruang Perpustakaan 1 12m x 12m baik 

19 Ruang Gudang 1 6m x 5m baik 

20  Ruang Tata Usaha 1 8m x 8m baik 

21 Ruang dapur 1 3,5m x 4m baik 

22 Ruang Rapat 1 3,5m x 5m baik 

23 Lapangan Sepak bola 1 Baik 

24 Lapangan Bola Basket 1 Baik 

 

3.2.2 Karakteristik Peserta didik 

Peserta didik yang diteliti adalah  : Kelas XI IPA 3 

Jumlah     : 30 peserta didik, semua perempuan 

Motivasi belajar    : Baik 

Kondisi perekonomian  : Sebagian besar kondisi  

        perekonomian peserta didik yang diteliti    

        adalah menengah ke atas.  

Kondisi Tingkat Pendidikan              : Sebagian besar Tingkat Pendidikan  orang tua 

adalah lulusan SMA dan sarjana. 

 

3.3 Persiapan Penelitian 

Agar penelitian tepat sesuai tujuan, perlu disiapkan instrumen penelitian berupa 

a. Gambar-gambar bagian-bagian tubuh yang bertugas dalam sistem pertahanan tubuh 

manusia 

b. Desain kartu Yu-gi-oh yang dimodifikasi dengan gambar-gambar bagian-bagian tubuh 

yang bertugas dalam sistem pertahanan tubuh 
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c. Mekanisme permainan kartu Yu-gi-oh yang dimodifikasi (kartu sistem pertahanan 

tubuh manusia) 

d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

e. Instrumen pengumpulan data berupa tes/evaluasi 

f. Instrumen pengolahan data/penilaian, berupa Daftar Kumpulan Nilai. 

 

3.4 Desain kartu Yu-gi-oh modifikasi 
  Rancangan pembuatan kartu Yu-gi-oh modifikasi melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1. Tahap pengumpulan materi dan referensi tentang macam-macam sistem pertahanan 

tubuh dan bagian-bagian tubuh yang bertugas pada sistem tersebut dari berbagai 

sumber 

2. Membuat rancangan background dan format kartu 

Dimensi kartu : 

Panjang 10 cm 

Lebar 7 cm 

 

Format : 

1. Skor Defence (Bertahan) 

2. Skor Attack (Menyerang) 

3. Nama tokoh (nama sel / penyerang) 

4. Gambar sel / penyerang pada sistem 

pertahanan tubuh 

5. Deskripsi judul kartu 

 

3. Menentukan skor defence (bertahan) dan attack (menyerang) pada setiap sel dan 

penyerang (parasit, bakteri, jamur, toksin). Berikut adalah tabel gambar-gambar sel 

tubuh dan penyerang pada sistem pertahanan tubuh : 

 

Tabel 3.1 Macam-macam sel tubuh dan penyerang pada sistem pertahanan tubuh 

No

. 

Gambar Nama Keterangan Skor 

Defence Attack 

1. 

 

AIDS Penyerang 1000 1000 

2. 

 

Antibodi Bagian sel 900 1000 



E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya ; Volume 8 Hal. 9 
 

3. 

 

Bakteri Penyerang 200 300 

4. 

 

Basofil Sel tubuh 750 680 

5. 

 

Asam 

lambung 

Bagian sel 250 500 

6. 

 

Monosit Sel tubuh 850 750 

7. 

 

Eosinofil Sel tubuh 700 550 

8. 

 

Protein 

Komplemen 

Bagian sel 200 480 

9. 

 

Neutrofil Sel tubuh 800 800 

10. 

 

Reaksi 

Autoimun 

Penyerang 200 300 

11. 

 

Virus Penyerang 450 600 

12. 

 

Limpa Organ 200 550 
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13. 

 

HIV Penyerang 800 850 

14. 

 

Interferon Bagian sel 350 750 

15. 

 

Parasit Penyerang 350 500 

16. 

 

Makrofag Sel tubuh 650 750 

17. 

 

Sel Pembunuh 

Alami 

(Natural 

Killer Cell) 

Sel tubuh 700 650 

18. 

 

Opsonin Bagian sel 450 650 

19. 

 

Limfosit Sel tubuh 1000 900 

20. 

 

Histamin Bagian sel 550 300 

21. 

 

Sel Tumor Penyerang 600 500 

22. 

 

Tonsil 

 

Organ 350 250 
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23. 

 

Timus Organ 350 250 

24. 

 

Lapisan 

Keratin 

Bagian 

organ 

350 250 

25. 

 

Selaput lendir Bagian sel 350 300 

Sumber gambar: diambil dari berbagai sumber melalui internet  

4. Menyusun bagian-bagian kartu sesuai dengan format. Jumlah kartu dengan keterangan 

sel tubuh, bagian sel, organ, dan bagian organ sebanyak 18 dan kartu dengan 

keterangan penyerang sebanyak 7 x @ 2 yakni 14 lembar. Total kartu yang dibuat 

sebanyak 32 lembar kartu. 

 

3.5 Mekanisme permainan kartu Yu-gi-oh yang dimodifikasi (kartu sistem pertahanan 

tubuh manusia) 

  Prinsip utama metode penyampaian konsep sistem pertahanan tubuh manusia 

kepada para peserta didik adalah bahwa belajar itu menyenangkan (learning is fun). Oleh 

karena itu, mekanisme permainan kartu perlu dibuat agar target belajar tepat sasaran. 

Sehingga pada akhirnya peserta didik tidak hanya gembira atau menyenangi belajar tetapi 

juga memahami konsep mekanisme pertahanan tubuh manusia secara lebih visual dan 

sederhana. 

  Mekanisme permainan kartu Yu-gi-oh yang dimodifikasi untuk mempelajari 

sistem pertahanan tubuh manusia adalah sebagai berikut: 

1) Permainan dilakukan secara berkelompok 2 - 4 orang dengan dua kelompok dan 

dilengkapi dengan pencatat skor dan guru sebagai pendamping, bisa juga salah satu 

peserta didik yang ditunjuk sebagai pendamping permainan 

2) Setiap kelompok terdiri atas satu juru tanding dan lainnya sebagai anggota diskusi 

3) Permainan dimulai oleh kelompok yang menang suit terlebih dahulu 

4) Kartu dibagikan kepada masing-masing kelompok sampai habis  

5) Kelompok yang mengeluarkan kartu pertama adalah kelompok penyerang, sedangkan 

yang menanggapi adalah kelompok pertahanan 

6) Setiap kartu yang dikeluarkan oleh kelompok penyerang ditanggapi oleh kelompok 

pertahanan dengan kartu yang sesuai lawan tandingnya, misalnya jika kartu yang 

dikeluarkan adalah PARASIT maka kartu yang sesuai adalah MAKROFAG atau bisa 

juga OPSONIN. Untuk menentukan sesuai tidaknya kartu-kartu yang dikeluarkan 

inilah dibutuhkan guru sebagai pendamping 

7) Kartu yang dikeluarkan oleh kelompok penyerang dinilai skor serangannya (attack) 

sedangkan kelompok pertahanan yang menanggapi dinilai skor pertahanannya 

(defence). Contohnya, jika kelompok penyerang mengeluarkan kartu PARASIT maka 

skor serangannya adalah 500 dan kelompok pertahanan yang mengeluarkan kartu 

MAKROFAG skor pertahanannya adalah 750 

8) Penentuan skornya adalah sebagai berikut: 
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a. Dilihat dari skor mana yang lebih besar, skor defence atau attack, perolehan skor 

bagi kelompok pertahanan jika skor pertahanan (defence) lebih besar daripada skor 

serangan (attack) dan sebaliknya 

b. Jika kelompok pertahanan tidak memiliki kartu lawan yang sesuai dengan kartu 

yang dikeluarkan oleh kelompok penyerang, maka skor attack mutlak menjadi 

perolehan skor bagi kelompok penyerang 

c. Jika kelompok pertahanan mengeluarkan kartu lawan yang tidak sesuai dengan 

kartu penyerang maka kelompok pertahanan mendapatkan pengurangan skor 

sebanyak 10 poin 

9) Permainan selesai jika kartu penyerang telah habis diturunkan semua 

10) Pemenang permainan ditentukan berdasarkan perolehan skor terbanyak. 

 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Kartu Yu-Gi-Oh yang Dimodifikasi (Kartu Sistem Pertahanan Tubuh Manusia) 

 Setelah dirancang desainnya dan disesuaikan dengan format yang direncanakan, kartu 

Yu-Gi-Oh modifikasi yang telah dibuat adalah sebagai berikut. 

 
Gambar 4.1.1 AIDS, contoh tokoh kartu penyerang 

 

  Setiap kartu Yu-Gi-Oh memiliki skor defence dan skor attack yang 

menunjukkan ketangguhan tokoh yang tertera pada nama tokoh dan gambarnya. 

Penentuan skor attack berdasarkan kekuatan penyerang (virus, bakteri, parasit, maupun 

mikroorganisme lainnya) terhadap manusia. Penentuan skor defence berdasarkan 

ketangguhan sel atau bagian sel tersebut (yang menjadi tokoh kartu) dalam 

mempertahankan kekebalan tubuh manusia. Skor defence dan attack inilah yang 

menentukan jalannya permainan dan sebagai referensi bagi peserta didik untuk 

mempelajari mekanisme sistem pertahanan tubuh manusia selangkah demi selangkah. 
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Semakin tinggi skor defence, berarti tokoh (sel/bagian sel) tersebut berada pada sistem 

pertahanan terakhir. Sedangkan deskripsi tokoh diperlukan bagi peserta didik untuk 

memahami manfaat atau kegunaan tokoh tersebut dalam sistem pertahanan tubuh 

manusia. 

 

 
 

Gambar 4.1.2 Keseluruhan Kartu Sistem Pertahanan Tubuh Manusia (Yu-Gi-Oh yang 

Dimodifikasi) 

 Kartu Yu-Gi-Oh yang telah dimodifikasi ini memiliki keunggulan desain yang 

menarik dengan warna eye catching dan gambar yang membantu memvisualisasikan tokoh-

tokoh atau bagian-bagian yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh. Selain itu, dapat 

diaplikasikan oleh guru dan peserta didik dalam berbagai kesempatan untuk memahami lebih 

lanjut tentang mekanisme pertahanan tubuh karena dilengkapi deskripsi dan skor bertahan 

(defence) dan menyerang (attack).  
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4.2 Ketercapaian Hasil Belajar 

4.2.1 Data Hasil Belajar Sebelum Pembelajaran dengan Memanfaatkan Kartu 

 Seperti dijelaskan pada rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), sebelum dilakukan 

inovasi pembelajaran, peserta didik diberi paparan konsep tentang sistem pertahanan tubuh 

secara umum dengan presentasi menggunakan power point. Guru dibantu oleh salah satu 

peserta didik yang telah ditunjuk untuk menjelaskan materi kepada teman-temannya. 

Kemudian jika terdapat pertanyaan dari peserta didik yang tidak dapat dijawab, maka guru 

memberi arahan dan penjelasan. Setelah itu, para peserta didik diberi soal lembar penilaian 1 

(post test) untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan. 

Tabel 4.2.1 Data Hasil Belajar Kelas XI IPA 3 Sebelum Pemanfaatan Kartu 

Rentang Nilai Jumlah Peserta didik Keterangan Rata-rata kelas 

≥ 75 6 peserta didik Tuntas 

58,97 65 - 74 5 peserta didik Belum tuntas 

≤ 64 19 peserta didik Belum tuntas 

total 30 peserta didik   

 

 Seorang peserta didik dinyatakan berhasil di dalam pembelajaran Biologi jika 

memiliki nilai ≥ 75. Berdasarkan data tersebut, terdapat 24 peserta didik yang memiliki nilai ≤ 

74. Hal ini berarti bahwa 24 peserta didik tersebut belum berhasil dalam pembelajaran konsep 

sistem pertahanan tubuh manusia. Jumlah peserta didik dalam kelas sebanyak 30 peserta, 

maka jika diprosentase data di atas menunjukkan 80% peserta didik di kelas XI IPA 3 belum 

tuntas dalam pembelajaran konsep sistem pertahanan tubuh manusia.  Sedangkan peserta 

didik yang telah tuntas dalam pembelajaran sistem pertahanan tubuh manusia sebanyak 20%.  

 

4.2.2 Data Hasil Belajar Sistem Pertahanan Tubuh Manusia melalui Inovasi 

Pembelajaran dengan Kartu Yu-Gi-Oh yang Dimodifikasi 

 Inovasi pembelajaran sistem pertahanan tubuh manusia dilakukan dengan 

memanfaatkan Yu-Gi-Oh yang dimodifikasi. Proses pembelajaran dilaksanakan secara kreatif 

dan menyenangkan sehingga peserta didik dapat memahami konsep lebih lanjut. Berdasarkan 

hasil penilaian belajar peserta didik setelah diberi inovasi pembelajaran, diperoleh data bahwa 

nilai post test untuk konsep sistem pertahanan tubuh mempunyai  nilai ≥ 75 sebanyak 20 

peserta didik, dengan nilai rata-rata kelas 78,48. Hal ini berarti terdapat 66,67% peserta didik 

yang tuntas dalam proses pembelajaran ini. Sedangkan para peserta didik yang nilainya di 

bawah 75 sebanyak 10 orang atau 33,33%.  

Tabel 4.2.2 Data Hasil Belajar Kelas XI IPA 3 Setelah Pemanfaatan Kartu 

Rentang Nilai Jumlah Peserta didik Keterangan Rata-rata kelas 

≥ 75 20 peserta didik Tuntas 

78,48 65 - 74 7 peserta didik Belum tuntas 

≤ 64 3 peserta didik Belum tuntas 

total 30 peserta didik   

 

 Untuk lebih jelasnya perbandingan perubahan ketuntasan hasil belajar peserta didik 

sebelum perlakuan dengan sesudah perlakuan dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Gambar 4.2 Grafik Hasil Belajar Sistem Pertahanan Tubuh Manusia Kelas XI IPA 3 

  

 Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa terdapat peningkatan signifikan antara 

hasil belajar yang tuntas dan belum tuntas sebelum dan setelah dilakukan inovasi 

pembelajaran dengan menggunakan kartu Yu-gi-oh yang dimodifikasi (kartu sistem 

pertahanan tubuh manusia).  

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar sistem 

pertahanan tubuh manusia peserta didik kelas XI IPA 3 SMA Al Hikmah Surabaya dengan 

pemanfaatan kartu Yu-gi-oh yang dimodifikasi meningkat sebanyak 46,67%. Selain itu, 

pembelajaran konsep sistem pertahanan tubuh manusia dengan permainan kartu Yu-gi-oh 

yang dimodifikasi menghasilkan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan (learning is 

fun). Hal ini berarti kartu Yu-gi-oh yang dimodifikasi juga mempermudah peserta didik 

memahami konsep sistem pertahanan tubuh manusia. 
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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul “Tanyakan Pada Peta” (Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Plantae Melalui Metode Bercerita Dengan 

Mind Map). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

kingdom plantae melalui metode bercerita dengan mind mapping. Penelitian dilakukan pada 

siswa kelas X MIA 5 di SMA Al Hikmah Surabaya pada semester genap tahun pelajaran 

2014-2015, dengan jumlah siswa 24 anak dengan kemampuan beragam. Penelitian ini dilatar 

belakangi oleh rendahnya nilai ulangan harian siswa pada materi plantae tahun 2013-2014, 

yaitu hanya 60% siswa yang tuntas. Salah satu penyebab ketidaktuntasan tersebut adalah 

kompleksitas materi kingdom Plantae. Oleh karena itu, peneliti mencoba menerapkan metode 

bercerita dengan mind mapping untuk menyederhanakan materi Plantae. Pada siklus I 

(membuat mind mapping), siswa yang tuntas hasil belajarnya sebanyak 71%. Setelah 

dlakukan evaluasi, pada siklus II (menceritakan isi mind mapping), dapat diketahui bahwa 

sebanyak 100% siswa telah tuntas hasil belajarnya. Dari hasil penelitian siklus I dan II ini 

dapat disimpulkan bahwa metode bercerita dengan mind mapping dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi plantae. 

 

Kata kunci : Hasil belajar siswa, plantae, metode bercerita, mind mapping.  

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Materi pada pelajaran biologi di SMA kebanyakan merupakan teori yang harus 

dipahami dan juga dihafalkan. Kenyataan yang dihadapi pada tahun pelajaran 2013-

2014, hasil ulangan harian Biologi kelas X pada materi kingdom plantae masih belum 

sesuai dengan yang diharapkan. Hanya 60% siswa yang tuntas, sedangkan 40% masih 

belum tuntas. Salah satu penyebab ketidaktuntasan tersebut adalah kompleksitas 

materi kingdom Plantae. Pada materi kingdom plantae banyaknya istilah-istilah/ nama 

ilmiah plantae yang harus dihafalkan, sehingga materi kingdom plantae dianggap sulit 

oleh siswa.  

Agar prestasi belajar siswa meningkat, maka perlu dicari metode pembelajaran 

yang menyenangkan, mengembangkan kemampuan siswa berfikir logis dan kreatif, 

yaitu dengan metode mind map. Metode mind map memiliki banyak manfaat antara 

lain dapat meringkas dan memperjelas esensi materi, serta meningkatkan daya ingat 

siswa menjadi long term memory. Hal ini dikarenakan aktivitas siswa saat membuat 

mind map dapat menstimulasi otak kiri dan otak kanan secara sinergis, sehingga 

proses untuk mengingat (remembering) dan memanggil kembali (recalling) akan jauh 

lebih mudah (Tony Buzan, 2009).  
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Metode bercerita juga merupakan sarana pendidikan yang paling mudah dan 

menyenangkan memiliki banyak manfaat salah satunya dapat merelaksasi jiwa. 

Sedangkan tujuan utama dari bercerita adalah untuk berkomunikasi atau bertukar 

informasi dengan orang lain. Dengan demikian, seseorang yang bercerita akan 

bertambah wawasannya tentang apa yang diceritakannya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian 

tindakan kelas (PTK) dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada 

Materi Plantae Melalui Metode Bercerita Dengan Mind Map”. Melalui penelitian ini, 

diharapkan metode bercerita dengan mind map akan membantu siswa lebih mudah 

dalam mempelajari dan memahami materi plantae yang kompleks sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: Apakah metode bercerita dengan mind map dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi plantae? 

 

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 

: Untuk mengetahui apakah metode bercerita dengan mind map dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi plantae. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Dapat menambah wawasan bagi peneliti tentang manfaat metode bercerita dengan 

mind map untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi plantae. 

2. Dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang keunggulan metode 

pembelajaran bercerita dan mind map. 

 

 

BAB I 

KAJIAN TEORI 

A. Mind Map 

Mind maping pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog dari 

Inggris. Mind mapping adalah alat berpikir organisasional yang merupakan cara termudah 

untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi itu ketika 

dibutuhkan (Tony Buzan, 2009). Metode mind mapping adalah metode mencatat yang 

bekerjanya disesuaikan dengan bekerjanya dua belah otak (otak kiri dan otak kanan) 

sehingga dapat memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk 

informasi, baik secara tertulis maupun secara verbal.  

Selain itu menurut Buzan (2009) metode mind mapping dapat bermanfaat antara 

lain untuk; merangsang bekerjanya otak kiri dan kanan secara sinergis, membebaskan diri 

dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar, membantu seseorang mengalirkan 

diri tanpa hambatan, membuat rencana atau kerangka cerita, mengembangkan sebuah ide, 

membuat perencanaan sasaran pribadi, memulai usaha baru, meringkas isi sebuah buku, 

fleksibel, dapat memusatkan perhatian, meningkatkan pemahaman, menyenangkan, dan 

mudah diingat. Sedangkan manfaat mind mapping dalam pendidikan (Anton Maryadi, 

2009) antara lain; menghemat waktu persiapan bahan pelajaran, memudahkan perbaikan 

bahan pelajaran, memudahkan pengorganisasian bahan pelajaran, menyelaraskan 

penjelasan bahan belajar dengan waktu yang tersedia, serta membantu pemahaman siswa 

secara lebih mendalam. 

http://www.blogger.com/profile/16047756428990126167
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B. Bercerita 

Bercerita merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat produktif 

yang berarti menghasilkan ide, gagasan, dan buah pikiran (Yeti Mulyati, 2009). Pilihan 

kata dan kalimat yang tepat dalam bercerita akan memudahkan pendengar memahami isi 

cerita. Selain itu, kelancaran penyampaian isi cerita akan membuat pendengar antusias dan 

tertarik mendengarkan cerita.  

Menurut Burhan Nurgiyantoro (2001), tujuan bercerita adalah untuk 

mengemukakan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan Mudini dan Salamat Purba (2009) 

menjelaskan tujuan bercerita, antara lain; mendorong atau menstimulasi, meyakinkan, 

menggerakkan, menginformasikan, dan menghibur. 

 

C. Hakikat Hasil Belajar 

Belajar merupakan suatu proses yang melibatkan manusia secara orang per orang 

sebagai suatu kesatuan organisme, sehingga terjadi perubahan pada pengetahuan, 

keterampilan dan sikap (Dimyati & Mudjiono, 2002). Sedangkan hasil belajar adalah 

suatu usaha yang telah dicapai oleh siswa dalam menghadapi kegiatan belajarnya atau 

suatu perubahan yang terjadi dalam diri individu, menyangkut pola pikir individu ketika 

berbuat dan bertindak. Menurut Sudjana (2002), berpendapat bahwa penilaian hasil 

belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa 

dengan kriteria tertentu. 

 

D. Ringkasan Materi Kingdom Plantae 

Kingdom plantae diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu: 

1. Kriptogamae: tumbuhan yang organ reproduksinya tidak mencolok dan tidak 

berkembang dengan baik. Contoh: Bryophyta (lumut) dan Pteridophyta (tumbuhan 

paku) 

2. Phanerogamae: tumbuhan yang organ reproduksinya mencolok, berkembang dengan 

baik, serta menghasilkan biji. Contoh: Gymnospermae (tumbuhan berbiji terbuka) dan 

Angiospermae (tumbuhan berbiji tertutup). Berdasarkan jumlah keping bijinya, 

tumbuhan berbiji tertutup dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

a. Tumbuhan dikotil (berkeping biji dua). 

b. Tumbuhan monokotil (berkeping biji satu). 
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E. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir 

Pada kondisi awal, nilai ulangan harian siswa pada materi plantae tahun 2013-2014 

belum sesuai harapan, akibatnya hasil belajar rendah. Tindakan pada siklus I adalah guru 

menerapkan metode mind mapping, sedangkan siklus II menerapkan metode bercerita dengan 

mind mapping. Dari tindakan siklus I dan siklus II, pada kondisi akhir diharapkan hasil 

belajar siswa pada materi plantae akan meningkat.  

 

F. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis yang penulis ajukan adalah metode bercerita dengan mind mapping dapat 

meningkatkan hasil belajar biologi pada materi kingdom plantae bagi siswa kelas X MIA 5 

SMA Al Hikmah Surabaya semester genap tahun pelajaran 2014-2015. 

KONDISI AWAL 
Nilai ulangan harian 
materi plantae tahun 
2013-2014 belum 
sesuai harapan 

Guru/ peneliti: 

Pembelajaran belum 
menggunakan metode 
bercerita dengan mind 
mapping 

Siswa/ yang di teliti: 

Hasil belajar rendah 

TINDAKAN  

SIKLUS I: 

Menerapkan metode 
mind mapping 

SIKLUS II: 
Menerapkan metode bercerita 
dengan mind mapping 

Hipotesis: 
Metode bercerita dengan mind 
mapping meningkatkan hasil 
belajar 

KONDISI AKHIR  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Setting Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi kingdom 

plantae melalui metode bercerita dengan mind mapping. Penelitian dilakukan pada siswa 

kelas X MIA 5 di SMA Al Hikmah Surabaya pada semester genap tahun pelajaran 2014-

2015, dengan jumlah siswa 24 anak dengan kemampuan  beragam.  

 

B. Rancangan Penelitian 

1. Perencanaan: pembuatan RPP, instrument penilaian, alat dan bahan mind mapping, 

angket siswa. 

2. Pelaksanaan: melakukan penelitian tindakan kelas (siklus I dan II). 

3. Pengamatan: kinerja guru dan aktivitas siswa. 

4. Refleksi: mencatat kekurangan dan kelebihan tiap siklus. 

 

C. Teknik/Instrumen Pengumpulan Data 
1. Observasi : kinerja guru dan aktivitas siswa 

2. Dokumentasi : nilai post test/ ulangan harian 

3. Angket : minat siswa 

 

D. Teknik Analisis Data 
 Menggunakan rerata 

 

E. Kriteria Keberhasilan Tindakan 

 Indikator keberhasilan bila:  

1. Nilai rata-rata post test/ ulangan harian mencapai KKM yaitu 75. 

2. Aktivitas belajar dan minat siswa baik. 

 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Siklus I 

Pada siklus I guru/ peneliti melakukan penelitian yang terdiri atas beberapa 

tahapan antara lain; perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. 

1) Perencanaan 

Pada tahap ini dipersiapkan instrumen atau perangkat pembelajaran yang 

diperlukan dalam implementasi penelitian tindakan kelas yang meliputi: 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan penilaiannya dengan 

metode mind mapping 

b. Membuat lembar observasi kinerja guru dan aktivitas siswa  

c. Membuat angket minat belajar siswa 

d. Menyiapkan alat dan bahan untuk membuat mind mapping.  

e. Menetapkan pengamat (teman sejawat) 

2) Pelaksanaan dan Pengamatan 

Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan RPP Siklus I, dimana ustdh. Yunita 

bertindak sebagai guru, sedangkan ustdh. Wigati sebagai pengamat (teman sejawat). 

Data-data hasil pengamatan siklus I sebagai berikut: 
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a. Pengamatan Kinerja Guru 

Pengamatan kinerja guru siklus I dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 

Februari 2015 di ruang kelas X MIA 5, diikuti  seluruh siswa sejumlah 23 orang, 

pada jam pelajaran ke 8-10 (11.50-14.15 WIB). Waktu yang digunakan untuk 

pendahuluan 10 menit, kegiatan pembelajaran 90 menit, sedangkan 20 menit 

terakhir digunakan untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran pada hari itu. Data 

hasil pengamatan terhadap kinerja guru pada siklus I ditunjukkan pada tabel 4.1. 

berikut: 

Tabel 4.1 Kinerja Guru dalam Kegiatan Pembelajaran Siklus I  

No Aspek yang diamati 

Skala 

penilaian Skor 
% 

Penilaian 
1 2 3 4 

1 Memberikan motivasi dan apersepsi pada siswa     √   3 9.38 

2 Menyampaikan materi pokok yang akan 

dipelajari siswa       √ 4 12.5 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran       √ 4 12.5 

4 Mendistribusikan modul dan LKS materi 

plantae       √ 4 12.5 

5 Melakukan seluruh tahapan kegiatan inti sesuai 

kurikulum 2013     √   3 9.38 

6 Memberikan umpan balik (tanya jawab) kepada 

siswa     √   3 9.38 

7 Memberikan post test 1 materi plantae       √ 4 12.5 

8 Melakukan refleksi bersama dengan siswa 

(ditulis dalam jurnal siswa)     √   3 9.38 

Total % Penilaian 87.52 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.1 tersebut, kinerja guru dalam memberikan 

motivasi dan apersepsi pada siswa, melakukan seluruh tahapan kegiatan inti sesuai 

kurikulum 2013, memberikan umpan balik kepada siswa, dan melakukan refleksi 

bersama dengan siswa, memperoleh prosentase penilaian sebanyak 9,38% yang 

berasal dari perhitungan %100
32

3
  = 9,38%. Sedangkan kinerja guru dalam 

menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari siswa, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, mendistribusikan modul dan LKS materi plantae, dan memberikan 

post test 1 materi plantae, memperoleh prosentase  penilaian sebanyak 12.5% yang 

berasal dari perhitungan %100
32

4
 = 12.5%. Total penilaian = 87.52% 

 

b. Pengamatan Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa pada pembelajaran siklus I dapat ditunjukkan pada tabel 

4.2 berikut : 

Tabel 4.2 Aktivitas Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran Siklus I 

No Aktivitas siswa yang diamati Jumlah siswa 

yang melakukan 

Jumlah 

seluruh 

siswa 

% 

Penilaian 

1 Kondusif dalam mengikuti pembelajaran 20 23 86.9 

2 Menunjukkan ketertarikan pada kegiatan 

pembelajaran 21 23 91.3 
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3 Memperhatikan penjelasan guru  20 23 86.9 

4 Mengerjakan mind mapping secara 

mandiri 18 23 78.2 

5 Menunjukkan kreatifitas dalam membuat 

mind mapping 21 23 91.3 

6 Membuat mind mapping sesuai dengan 

prosedur LKS 20 23 86.9 

7 Menyelesaikan mind mapping tepat 

waktu 20 23 86.9 

Rata-rata % penilaian 86.9 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.2 tersebut, aktivitas siswa yang meliputi; 

kondusif dalam mengikuti pembelajaran, memperhatikan penjelasan guru, 

membuat mind mapping sesuai dengan prosedur LKS, dan menyelesaikan mind 

mapping tepat waktu, memperoleh prosentase penilaian sebanyak 86.9% yang 

berasal dari perhitungan %100
23

20
  = 86.9%. Aktivitas siswa yang meliputi; 

menunjukkan ketertarikan pada kegiatan pembelajaran, dan menunjukkan 

kreatifitas dalam membuat mind mapping, memperoleh prosentase penilaian 

sebanyak 91.3% yang berasal dari perhitungan %100
23

21
 = 91.3%. Sedangkan 

aktivitas siswa yaitu mengerjakan mind mapping secara mandiri, memperoleh 

prosentase penilaian sebanyak 78.2% yang berasal dari perhitungan %100
23

18
  = 

78.2%. Rata-rata % penilaian = 86.9% 

c. Minat Siswa 

Minat siswa pada pembelajaran siklus I dapat ditunjukkan pada tabel 4.3 

berikut: 

Tabel 4.3 Minat Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran Siklus I 

No Aspek yang ditanyakan dalam angket Jumlah siswa 

yang menjawab 

"Ya" 

Jumlah 

seluruh 

siswa 

% 

Penilaian 

1 Ketertarikan terhadap metode mind 

mapping 20 23 86.9 

2 Tingkat pemahaman materi dengan 

membuat mind mapping 18 23 78.2 

Rata-rata % penilaian 82.6 

Berdasarkan data pada tabel 4.3 tersebut, minat siswa pada aspek 

ketertarikan terhadap metode mind mapping memperoleh prosentase penilaian 

sebanyak 86.9% yang berasal dari perhitungan %100
23

20
  = 86.9%. Sedangkan 

minat siswa pada aspek tingkat pemahaman materi dengan membuat mind 

mapping memperoleh prosentase penilaian sebanyak 78.2% yang berasal dari 

perhitungan %100
23

18
  = 78.2%. Rata-rata penilaian = 82.6%. 

d. Hasil Belajar Siswa (Post Test 1) 

Hasil belajar siswa pada pembelajaran siklus I dapat ditunjukkan pada tabel 

4.4 berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Siklus I 
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No Nama Siswa Kelas Nilai Post Test 1 

1 Annisa Salsabila X MIA 5 75 

2 Asa Kusuma Nagari X MIA 5 65 

3 Athalia Mutiara Laksmi X MIA 5 80 

4 Aulia Nur Fadilla X MIA 5 88 

5 Aulia Wilujeng Rakhmaningrum X MIA 5 75 

6 Azzah Karimah Nurrahmah X MIA 5 68 

7 Cut Khansa Rayyana X MIA 5 75 

8 Danastri Salsabila X MIA 5 70 

9 Dias Dhamar Ayu Wijayanti X MIA 5 70 

10 Farda Fadhilah X MIA 5 78 

11 Fitri Arianti X MIA 5 80 

12 Gamar Hisyam Huraibi X MIA 5 68 

13 Ghina Rosyida X MIA 5 88 

14 Inas Azizah X MIA 5 82 

15 Latanshe Mahira Arsakti X MIA 5 75 

16 Nabila X MIA 5 70 

17 Nabila Aisyah Prawicitra X MIA 5 80 

18 Nanda Salsabila  X MIA 5 78 

19 Nandindra Sidhayantri Kumara X MIA 5 80 

20 Nisa Marina Maryam  X MIA 5 78 

21 Raisah Anindya Ditya X MIA 5 73 

22 Salsabila Nurul Nisa  X MIA 5 80 

23 Annisa Fitria Sari X MIA 5 75 

Rata-rata kelas 76.1 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.4 tersebut, terdapat enam siswi yang 

memperoleh nilai di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum = 75) yaitu Asa 

dengan nilai 65, Azzah dan Gamar dengan nilai 68, Danastri, Dias, dan Nabila 

dengan nilai 70, Raisah dengan nilai 73. Sedangkan 17 siswa sudah tuntas di atas 

KKM. Nilai rata-rata kelas sebesar 76.1. 

 

3) Refleksi 

a. Refleksi Kinerja Guru 

Kinerja guru yang paling optimal pada pembelajaran siklus I ini adalah 

menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari siswa, menyampaikan tujuan 

pembelajaran, mendistribusikan modul dan LKS materi plantae, dan memberikan 

post test 1 materi plantae karena memperoleh prosentase penilaian sebesar 12.5%. 

Sedangkan kinerja guru yang belum optimal atau harus ditingkatkan adalah 

memberikan motivasi dan apersepsi pada siswa, melakukan seluruh tahapan 

kegiatan inti sesuai kurikulum 2013, memberikan umpan balik kepada siswa, dan 

melakukan refleksi bersama dengan siswa. karena memperoleh prosentase 

penilaian sebesar 9.38%. Total penilaian kinerja guru sebesar 87.52%. 

b. Refleksi Aktivitas Siswa 
Aktivitas siswa yang paling optimal pada pembelajaran siklus I ini adalah 

menunjukkan ketertarikan pada kegiatan pembelajaran, dan menunjukkan 
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kreatifitas dalam membuat mind mapping, karena memperoleh prosentase 

penilaian 91.3%. Sedangkan aktivitas siswa yang belum optimal atau harus 

ditingkatkan adalah kondusif dalam mengikuti pembelajaran, memperhatikan 

penjelasan guru, membuat mind mapping sesuai dengan prosedur LKS, dan 

menyelesaikan mind mapping tepat waktu, karena memperoleh prosentase 

penilaian 86.9%. Sementara itu aktivitas siswa yang masih sangat rendaha dalah 

mengerjakan mind mapping secara mandiri. karena memperoleh prosentase 

penilaian 78.2%.  Rata-rata penilaian sebesar 86.9%. 

c. Refleksi Minat Siswa 
Minat siswa yang lebih menonjol pada pembelajaran siklus I adalah pada 

aspek ketertarikan terhadap metode mind mapping, karena memperoleh prosentase 

penilaian sebesar 86.9%. Sedangkan minat siswa yang kurang menonjol atau 

masih harus ditingkatkan adalah pada aspek tingkat pemahaman materi dengan 

membuat mind mapping karena memperoleh prosentase penilaian sebesar 78.2%. 

Rata-rata penilaian sebesar 82.6%. 

d. Refleksi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada pembelajaran sklus I masih belum maksimal 

karena terdapat enam siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM, sedangkan 

siswa yang tuntas sebanyak 17 orang. Nilai rata-rata kelas belum optimal tetapi 

sudah di atas KKM yaitu sebesar 76.1.  

B. Siklus II 

Pada siklus II guru/ peneliti melakukan penelitian lanjutan berdasarkan hasil 

refleksi dari siklus I.  

1) Perencanaan 

Pada tahap ini dipersiapkan instrumen atau perangkat pembelajaran yang 

diperlukan dalam implementasi penelitian tindakan kelas siklus II yang meliputi: 

a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan  penilaiannya dengan 

menerapkan metode bercerita dengan mind mapping  

b. Membuat lembar observasi kinerja guru dan aktivitas siswa  

c. Membuat angket minat belajar siswa 

d. Menetapkan pengamat (teman sejawat) 

2) Pelaksanaan dan Pengamatan 

Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan RPP Siklus II melalui metode 

bercerita dengan mind mapping yang telah dibuat siswi pada siklus I, dimana ustdh. 

Yunita bertindak sebagai guru, sedangkan ustdh. Wigati sebagai pengamat (teman 

sejawat). Data-data hasil pengamatan siklus II sebagai berikut: 

a. Pengamatan Kinerja Guru 

Pengamatan kinerja guru pada siklus II dilakukan pada hari Jumat tanggal 

13 Februari 2015 di ruang kelas X MIA 5, diikuti seluruh siswa sejumlah 23 orang 

pada jam pelajaran ke 8-10 (11.50-14.15). Waktu yang digunakan untuk 

pendahuluan 10 menit, kegiatan pembelajaran 90 menit, sedangkan 20 menit 

terakhir digunakan untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran pada hari itu. 

Kinerja guru pada siklus II ini lebih baik dibandingkan siklus I. Data hasil 

pengamatan terhadap kinerja guru pada siklus II ditunjukkan pada tabel 4.5. 

berikut: 

 

 

Tabel 4.5 Kinerja Guru dalam Kegiatan Pembelajaran Siklus II 

No Aspek yang diamati 
Skala 

penilaian 
Skor 

% 

Penilaian 
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1 2 3 4 

1 Memberikan motivasi dan apersepsi pada siswa     

 

√  4 12.5 

2 Menyampaikan materi pokok yang akan 

dipelajari siswa       √ 4 12.5 

3 Menyampaikan tujuan pembelajaran       √ 4 12.5 

4 Mendistribusikan modul dan LKS materi 

plantae       √ 4 12.5 

5 Melakukan seluruh tahapan kegiatan inti sesuai 

kurikulum 2013     

 

√  4 12.5 

6 Memberikan umpan balik (tanya jawab) kepada 

siswa     √   3  9.38 

7 Memberikan post test 1 materi plantae       √ 4 12.5 

8 Melakukan refleksi bersama dengan siswa 

(ditulis dalam jurnal siswa)     

 

 √ 4 12.5 

Total penilaian 96.88 

  

Berdasarkan data pada tabel 4.5 tersebut, kinerja guru dalam memberikan 

motivasi dan apersepsi pada siswa, menyampaikan materi pokok yang akan 

dipelajari siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, mendistribusikan modul dan 

LKS materi plantae, melakukan seluruh tahapan kegiatan inti sesuai kurikulum 

2013, memberikan post test 1 materi plantae, dan melakukan refleksi bersama 

dengan siswa memperoleh prosentase  penilaian sebanyak 12.5% yang berasal dari 

perhitungan %100
32

4
  = 12.5%. Sedangkan kinerja guru dalam memberikan 

umpan balik kepada siswa memperoleh prosentase penilaian sebanyak 9.38% yang 

berasal dari perhitungan %100
32

3
  = 9.38%. Total penilaian = 96.88%. 

b. Pengamatan Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa pada pembelajaran siklus II dapat ditunjukkan pada tabel 

4.6 berikut:  

 

 

Tabel 4.6 Aktivitas Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran Siklus II 

No Aktivitas siswa yang diamati Jumlah siswa 

yang melakukan 

Jumlah 

seluruh 

siswa 

% 

Penilaian 

1 Kondusif dalam mengikuti pembelajaran 22 23 95.6 

2 Menunjukkan ketertarikan pada kegiatan 

pembelajaran 22 23 95.6 

3 Menunjukkan antusias ketika bercerita 23 23 100 

5 Memperhatikan ketika teman bercerita 21 23 91.3 

6 Bercerita sesuai dengan waktu yang 

ditentukan 21 23 91.3 

Rata-rata % penilaian 94.76 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.6 tersebut, aktivitas siswa yang meliputi; 

kondusif dalam mengikuti pembelajaran, dan menunjukkan ketertarikan pada 

kegiatan pembelajaran memperoleh prosentase penilaian sebanyak 95.6% yang 
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berasal dari perhitungan %100
23

22
  = 95.6%. Aktivitas siswa yaitu menunjukkan 

antusias ketika bercerita memperoleh prosentase penilaian optimal sebanyak 100% 

yang berasal dari perhitungan %100
23

23
  = 100%. Sedangkan aktivitas siswa yang 

meliputi; memperhatikan ketika teman bercerita dan bercerita sesuai dengan waktu 

yang ditentukan, memperoleh prosentase penilaian sebanyak 91.3% yang berasal 

dari perhitungan %100
23

21
  = 91.3%. Rata-rata penilaian = 94.76%. 

c. Minat Siswa 

Minat siswa pada pembelajaran siklus II ini lebih baik daripada siklus I. 

Data minat siswa pada siklus II dapat ditunjukkan pada tabel 4.7 berikut: 

 

Tabel 4.7 Minat Siswa dalam Kegiatan Pembelajaran Siklus II 

No Aspek yang ditanyakan dalam angket Jumlah siswa 

yang menjawab 

"Ya" 

Jumlah 

seluruh 

siswa 

% 

Penilaian 

1 Ketertarikan terhadap kegiatan bercerita 

dengan mind mapping 23 23 100 

2 Tingkat pemahaman materi dengan 

membuat mind mapping 20 23 86.9 

Rata-rata % penilaian 93.45 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.7 tersebut, minat siswa pada aspek 

ketertarikan terhadap metode bercerita dengan mind mapping memperoleh 

prosentase penilaian optimal sebanyak 100% yang berasal dari perhitungan 

%100
23

23
 = 100%. Sedangkan minat siswa pada aspek tingkat pemahaman materi 

dengan membuat mind mapping memperoleh prosentase penilaian sebanyak 

86.9% yang berasal dari perhitungan %100
23

20
  = 86.9%. Rata-rata penilaian = 

93.45%. 

d. Hasil Belajar Siswa (Post Test 2) 

Hasil belajar siswa pada pembelajaran siklus II lebih meningkat 

dibandingkan siklus I. Data hasil belajar siswa pada siklus II dapat ditunjukkan 

pada tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Siklus II 

No Nama Siswa Kelas Nilai Post Test 1 

1 Annisa Salsabila X MIA 5 82 

2 Asa Kusuma Nagari X MIA 5 75 

3 Athalia Mutiara Laksmi X MIA 5 95 

4 Aulia Nur Fadilla X MIA 5 98 

5 Aulia Wilujeng Rakhmaningrum X MIA 5 83 

6 Azzah Karimah Nurrahmah X MIA 5 78 

7 Cut Khansa Rayyana X MIA 5 80 

8 Danastri Salsabila X MIA 5 78 

9 Dias Dhamar Ayu Wijayanti X MIA 5 77 
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No Nama Siswa Kelas Nilai Post Test 1 

10 Farda Fadhilah X MIA 5 85 

11 Fitri Arianti X MIA 5 90 

12 Gamar Hisyam Huraibi X MIA 5 78 

13 Ghina Rosyida X MIA 5 97 

14 Inas Azizah X MIA 5 95 

15 Latanshe Mahira Arsakti X MIA 5 80 

16 Nabila X MIA 5 77 

17 Nabila Aisyah Prawicitra X MIA 5 95 

18 Nanda Salsabila  X MIA 5 83 

19 Nandindra Sidhayantri Kumara X MIA 5 95 

20 Nisa Marina Maryam  X MIA 5 87 

21 Raisah Anindya Ditya X MIA 5 80 

22 Salsabila Nurul Nisa  X MIA 5 85 

23 Annisa Fitria Sari X MIA 5 87 

Rata-rata kelas 85.1 

Berdasarkan data pada tabel 4.8 tersebut, nilai semua siswa sudah tuntas 

mencapai KKM. Nilai rata-rata kelas sebesar 85.1. Sedangkan rata-rata kelas nilai 

post test 1 dan post test 2 adalah 80.6 yang berasal dari perhitungan 
2

1.851.76 
 = 

80.6.  

3) Refleksi 

a. Refleksi Kinerja Guru 

Kinerja guru yang paling optimal pada pembelajaran siklus II ini adalah 

memberikan motivasi dan apersepsi pada siswa, menyampaikan materi pokok 

yang akan dipelajari siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, mendistribusikan 

modul dan LKS materi plantae, melakukan seluruh tahapan kegiatan inti sesuai 

kurikulum 2013, memberikan post test 1 materi plantae, dan melakukan refleksi 

bersama dengan siswa, karena memperoleh prosentase penilaian sebesar 12.5%. 

Sedangkan kinerja guru yang kurang optimal pada pembelajaran siklus II ini 

adalah memberikan umpan balik kepada siswa, karena memperoleh prosentase 

penilaian sebesar 9.38%. Total penilaian sebesar 96.8. 

b. Refleksi Aktivitas Siswa 
Aktivitas siswa yang paling optimal pada pembelajaran siklus II ini adalah 

menunjukkan antusias ketika bercerita, karena memperoleh prosentase penilaian 

sebesar 100%. Sedangkan aktivitas yang lain juga sudah menunjukkan adanya 

peningkatan daripada siklus I yaitu kondusif dalam mengikuti pembelajaran, dan 

menunjukkan ketertarikan pada kegiatan pembelajaran yang memperoleh 

prosentase penilaian sebanyak 95.6%. Sementara itu aktivitas yang meliputi; 

memperhatikan ketika teman bercerita dan bercerita sesuai dengan waktu yang 

ditentukan memperoleh prosentase penilaian sebanyak 91.3%. Rata-rata penilaian 

sebesar 94.76%. 

 

 

c. Refleksi Minat Siswa 
Minat siswa pada pembelajaran siklus II ini sudah optimal yaitu pada aspek 

ketertarikan terhadap metode bercerita dengan mind mapping, karena memperoleh 
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prosentase penilaian sebesar 100%.  Sedangkan minat siswa pada aspek tingkat 

pemahaman materi dengan membuat mind mapping pada siklus II ini lebih 

meningkat daripada siklus I, karena memperoleh prosentase penilaian sebesar 

86.9%. Rata-rata penilaian sebesar 93.45%. 

d. Refleksi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada pembelajaran sklus II sudah maksimal karena 

semua siswa nilainya sudah tuntas mencapai KKM. Nilai rata-rata kelas pada 

siklus II ini juga meningkat dibandingkan siklus I yaitu sebesar 85.1. Sedangkan 

rata-rata kelas antara nilai post test 1 dan post test 2 adalah sebesar 80.6.  

Berdasarkan hasil refleksi dari siklus I dan siklus II di atas, dapat diketahui 

bahwa hasil belajar siswa menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini sesuai dengan 

kajian teori bahwa metode mind mapping adalah metode mencatat yang 

bekerjanya disesuaikan dengan bekerjanya dua belah otak (otak kiri dan otak 

kanan) sehingga dapat memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat 

segala bentuk informasi, baik secara tertulis maupun secara verbal (Tony Buzan, 

2009). Selain itu, mind mapping memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat 

metode mind mapping dalam pendidikan adalah dapat membantu pemahaman 

siswa secara lebih mendalam (Anton Maryadi, 2009). Karena itulah, pembelajaran 

dengan metode mind mapping akan membantu siswa lebih mudah menghafal 

sehingga hasil belajarnya lebih baik. 

Dalam pembelajaran siklus II, setiap siswa secara bergantian menceritakan 

isi mind mapping yang telah dibuat pada siklus I, sehingga siswa lebih paham. Hal 

ini sesuai dengan kajian teori yaitu “Bercerita merupakan salah satu keterampilan 

berbahasa yang bersifat produktif yang berarti menghasilkan ide, gagasan, dan 

buah pikiran” (Yeti Mulyati, 2009). Selain itu, siswa yang mendengarkan cerita 

juga menjadi lebih paham. Hal ini sesuai dengan kajian teori yaitu menurut Burhan 

Nurgiyantoro (2001), tujuan bercerita adalah untuk mengemukakan sesuatu kepada 

orang lain. 

Aktivitas dan minat siswa dari siklus I ke siklus II juga lebih baik, siswa 

lebih tertarik/ antusias ketika menceritakan mind mapping yang mereka buat, dan 

pembelajaran menjadi menyenangkan. Hal ini sesuai dengan kajian teori yaitu. 

menurut Mudini dan Salamat Purba (2009), tujuan bercerita antara lain; 

mendorong atau menstimulasi, meyakinkan, menggerakkan, menginformasikan, 

dan menghibur. Jikan aktivitas dan minat siswa baik, maka akan meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari dan hasil belajar siswa 

meningkat. 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kinerja guru pada pembelajaran siklus II lebih baik dibandingkan siklus I, karena 

total prosentase penilaian kinerja guru pada siklus I sebesar 87.52%, sedangkan 

pada siklus II sebesar 96.88%. 

2. Aktivitas siswa pada pembelajaran siklus II lebih baik dibandingkan siklus I, 

karena rata-rata prosentase penilaian aktivitas siswa pada siklus I sebesar 86.9%, 

sedangkan pada siklus II sebesar 94.76% 

http://www.blogger.com/profile/16047756428990126167
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3. Minat siswa pada pembelajaran siklus II lebih baik dibandingkan siklus I, karena 

rata-rata prosentase penilaian minat siswa pada siklus I sebesar 82.6%, sedangkan 

pada siklus II sebesar 93.45%.  

4. Hasil belajar siswa pada pembelajaran siklus II lebih baik dibandingkan siklus I, 

karena rata-rata prosentase penilaian hasil belajar siswa pada siklus I sebesar 

76.1%, sedangkan pada siklus II sebesar 80.6%. Pada siklus II semua siswa 

nilainya sudah tuntas mencapa KKM.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat disampaikan 

peneliti untuk perbaikan penelitian selanjutnya adalah: 

1. Penelitian dilakukan pada pokok bahasan yang berbeda dengan kompleksitas yang 

sama. 

2. Penelitian dilakukan pada kelas yang berbeda dengan kharakteristik siswa yang 

sama. 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anton Maryadi. 2009. Manfaat mind Map Dalam Proses Belajar mengajar di Kelas. Diakses 

melalui: antoniusmaryadi.blogspot.com. tanggal 20 Januari 2015. 

 

Nurgiyantoro, Burhan. 2001. Tatanan Cerita dan Pencitraan Dalam novel Salman. 

Yogyakarta: BPFE. 

 

Buzan, Tony. 2008. Buku Pintar Mind Map. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.  

 

Dimyati, Mudjiono. 2002. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Mudini, & Salamat Purba. 2009. Pembelajaran Berbicara. Jakarta: Erlangga. 

 

Sudjana. 2002. Penilaian Hasil proses Belajar Mengajar. Bandung: Tarsito. 

 

Yeti Mulyati, dkk. 2009. Bahasa Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka. 

 

 
 

http://www.blogger.com/profile/16047756428990126167

