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PENINGKATAN KOMPETENSI GURU 

DALAM MENYUSUN RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MELALUI BIMBINGAN BERKELANJUTAN DI SMP NEGERI 48 SURABAYA 

 

(Sri Ratnawati) 

 

 

ABSTRACT 

 

Research designed as a School Action Research aims to describe the process and 

results the process and outcomes of teacher competence at SMP Negeri 48 Surabaya to 

preparing the Lesson Plans through continuous guidance. Methods of data collection 

were conducted with an assessment of the Lesson Plan Implemented by the teachers, 

interviews, and questionnaires. 

The results show that continuous guidance can improve teacher's motivation and 

competence in developing a complete Learning Implementation Plan. This is evident 

from the results of observations that show the increase in teacher competence in 

preparing the Lesson Plans. In first cycle the average value of Lesson Plan components is 

82.8 and in second cycle to 93.8. Thus, there is an increase of 11 points when compared 

to first cycle. 

For that purpose, there are several suggestions that can be put forward, namely (1) 

embedded motivation should be maintained and enhanced, (2) Lesson Plans should 

contain complete and good components because it is a guide in implementing learning, 3) 

Lesson Plans should be made in duplicate, one for school archive and the other for 

teacher handling in conducting the learning process. 

 

Keywords: Lesson Plans, Teacher Competencies, and Sustainable Guidance 

 

 

Pendahuluan 

Usaha-usaha  untuk mempersiapkan 

guru menjadi profesional telah banyak 

dilakukan. Kenyataan menunjukkan 

bahwa tidak semua guru memiliki kinerja 

yang baik dalam melaksanakan tugasnya. 

“Hal itu ditunjukkan dengan kenyataan 

(1) guru sering mengeluh kurikulum yang 

berubah-ubah, (2) guru sering 

mengeluhkan kurikulum yang syarat 

dengan beban, (3) seringnya siswa 

mengeluh dengan cara mengajar guru 

yang kurang menarik, (4) masih belum 

dapat dijaminnya kualitas pendidikan 

sebagai mana mestinya” (Imron, 2000:5). 

Proses pengembangan kinerja guru 

terbentuk dan terjadi dalam kegiatan 

belajar mengajar di tempat mereka 

bekerja. Selain itu kinerja guru 

dipengaruhi oleh hasil pembinaan dan 

supervisi kepala sekolah (Pidarta, 

1992:3). Pelaksanaan K-13 menuntut 

kemampuan baru pada guru untuk dapat 

mengelola proses pembelajaran secara  

efektif dan efisien.  Tingkat produktivitas 

sekolah dalam memberikan pelayanan-

pelayanan secara efisien kepada pengguna 

(peserta didik, masyarakat ) akan sangat 

tergantung pada kualitas gurunya yang 

terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran dan  keefektifan mereka 

dalam melaksanakan tanggung jawab 

individual dan kelompok. 

Direktorat Pembinaan SMP 

(2008:3) menyatakan bahwa kualitas 

pendidikan sangat ditentukan oleh 

kemampuan sekolah dalam mengelola 

proses pembelajaran, dan lebih khusus 

lagi adalah proses pembelajaran yang 

terjadi di kelas, mempunyai andil dalam 
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menentukan kualitas pendidikan 

konsekuensinya, adalah guru harus 

mempersiapkan (merencanakan) segala 

sesuatu agar proses pembelajaran di kelas 

berjalan dengan efektif. 

Hal itu berarti bahwa guru sebagai 

fasilitator yang mengelola proses 

pembelajaran di kelas mempunyai andil 

dalam menentukan kualitas pendidikan. 

Konsekuensinya adalah guru harus 

mempersiapkan (merencanakan) segala 

sesuatu agar proses pembelajaran di kelas 

berjalan dengan efektif. 

Perencanaan pembelajaran 

merupakan langkah yang sangat penting 

sebelum pelaksanaan pembelajaran. 

Perencanaan yang matang diperlukan 

supaya pelaksanaan pembelajaran  

berjalan secara efektif. Perencanaan 

pembelajaran dituangkan ke dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) atau beberapa istilah lain seperti 

desain pembelajaran, skenario 

pembelajaran. RPP memuat KD, indikator 

yang akan dicapai, materi yang akan 

dipelajari, metode pembelajaran, langkah 

pembelajaran, media pembelajaran, dan 

sumber belajar serta penilaian. 

Guru harus mampu berperan 

sebagai desainer (perencana), 

implementor (pelaksana), dan evaluator 

(penilai) kegiatan pembelajaran. Guru 

merupakan faktor yang paling dominan 

karena di tangan gurulah keberhasilan 

pembelajaran dapat dicapai. Kualitas 

mengajar guru secara langsung maupun 

tidak langsung dapat mempengaruhi 

kualitas pembelajaran pada umumnya. 

Seorang guru dikatakan profesional 

apabila  (1) serius melaksanakan tugas 

profesinya, (2) bangga   dengan  tugas  

profesinya, ( 3) selalu menjaga dan 

berupaya meningkatkan kompetensinya, 

(4) bekerja dengan  sungguh  tanpa  harus  

diawasi,  (5)  menjaga   nama  baik   

profesinya, (6) bersyukur atas imbalan 

yang diperoleh dari profesinya. 

Peraturan Pemerintah tentang 8 

Standar Nasional Pendidikan menyatakan 

bahwa  standar  proses merupakan salah 

satu SNP untuk satuan pendidikan dasar 

dan menengah yang mencakup beberapa 

hal berikut ini. 

(1) Perencanaan proses pembelajaran; 

(2) Pelaksanaan proses pembelajaran;\ 

(3) Penilaian hasil pembelajaran; 

(4) Pengawasan proses pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran meliputi 

Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). Silabus dan RPP 

dikembangkan oleh guru  pada satuan 

pendidikan. Guru pada satuan pendidikan 

berkewajiban menyusun Silabus dan RPP 

secara lengkap dan sistematis agar 

pembelajaran berlangsung 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.   

Masalah yang terjadi di lapangan 

masih ditemukan adanya guru (baik di 

sekolah negeri maupun swasta) yang tidak 

dapat memperlihatkan  RPP yang dibuat 

dengan alasan ketinggalan di rumah dan 

bagi guru yang sudah  membuat RPP 

masih ditemukan adanya guru yang belum 

melengkapi komponen tujuan 

pembelajaran dan penilaian (soal, skor 

dan kunci jawaban). Selain itu, langkah-

langkah kegiatan pembelajarannya masih 

dangkal. Soal, skor, dan kunci jawaban 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan.  Pada  komponen  penilaian 

(penskoran dan kunci jawaban) sebagian 

besar guru tidak lengkap membuatnya 

dengan alasan sudah tahu dan ada di 

kepala. Sedangkan pada komponen tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode 

pembelajaran, dan sumber belajar 

sebagian besar guru sudah  membuatnya. 

Masalah yang lain, yaitu sebagian besar 

guru, baik di sekolah negeri maupun 

swasta belum mendapatkan pelatihan 

pengembangan RPP. Selama ini guru-
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guru jarang mendapatkan kesempatan 

untuk mengikuti berbagai Diklat 

Peningkatan Profesionalisme Guru. Hal 

ini menyebabkan banyak guru yang 

belum memahami penyusunan/pembuatan 

RPP secara baik/lengkap. Beberapa guru 

mengadopsi RPP orang lain. Hal ini  

peneliti ketahui pada saat  mengadakan 

supervisi akademik (supervisi kunjungan 

kelas) ke sekolah binaan. Permasalahan 

tersebut berpengaruh besar terhadap 

pelaksanaan proses pembelajaran. 

 Dengan keadaan demikian, peneliti 

sebagai kepala sekolah  berusaha untuk 

memberikan bimbingan berkelanjutan 

pada guru dalam menyusun RPP secara 

lengkap sesuai dengan tuntutan pada 

standar proses dan standar penilaian yang 

merupakan bagian dari standar nasional 

pendidikan. Hal itu juga sesuai dengan 

Tupoksi peneliti sebagai kepala sekolah  

berdasarkan Permendiknas No.12  Tahun  

2007  tentang enam kompetensi inti 

kepala sekolah yang salah satunya adalah 

supervisi akademik, yaitu dalam 

kaitannya dengan pembinaan kepada 

guru. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

harus dibuat agar kegiatan pembelajaran 

berjalan sistematis dan mencapai tujuan 

pembelajaran. Tanpa Rencana 

Pelaksanaan   Pembelajaran, biasanya 

pembelajaran menjadi tidak terarah. Oleh 

karena itu, guru harus mampu menyusun 

RPP dengan lengkap berdasarkan silabus. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

sangat penting bagi seorang guru  karena 

merupakan acuan dalam melaksanakan 

proses pembelajaran.  

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka masalah-masalah yang muncul 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 

(1) Banyak guru yang belum memahami 

dan memotivasi diri dalam menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

secara lengkap dan benar. 

(2) Sebagian besar guru belum 

mendapatkan pelatihan 

pengembangan kurikulum. 

(3) Ada guru yang tidak bisa 

memperlihatkan RPP yang dibuatnya 

dengan berbagai alasan. 

(4) RPP yang dibuat guru komponennya 

belum lengkap/ tajam khususnya 

pada komponen langkah-langkah 

pembelajaran dan penilaian. 

(5) Guru banyak yang mengadopsi RPP 

orang lain. 

Dari lima masalah yang 

diidentifikasikan di atas, masalahnya 

dibatasi menjadi dua, yakni 

(1) Guru belum paham dalam menyusun 

RPP  

(2) RPP yang dibuat guru belum lengkap.  

Berdasarkan hal tersebut, penelitian 

ini difokuskan pada penyusunan RPP 

yang dilakukan guru dengan judul 

penelitian “Peningkatan Kompetensi Guru 

dalam Menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran melalui Bimbingan 

Berkelanjutan pada Semester Ganjil 

Tahun Pelajaran 2017/2018 di SMP 

Negeri 48 Surabaya”. 

 

Pengertian  Guru 

Secara etimologi (asal usul kata), 

istilah ”guru” berasal dari bahasa India 

yang artinya ”orang   yang   mengajarkan   

tentang kelepasan dari sengsara”  

Shambuan, Republika, (dalam Suparlan 

2005:11). 

Sementara itu, Tagore (dalam 

Suparlan 2005:11) menggunakan istilah 

Shanti Niketan atau rumah damai untuk 

tempat para guru mengamalkan tugas 

mulianya membangun spiritualitas anak-

anak bangsa di India (spiritual 

intelligence). 

Pengertian guru kemudian menjadi 

semakin luas, tidak hanya terbatas dalam 

kegiatan keilmuan yang bersifat 

kecerdasan spiritual (spiritual 

intelligence) dan kecerdasan intelektual 

(intellectual intelligence), tetapi juga 

menyangkut kecerdasan kinestetik  

jasmaniah (bodily kinesthetic), seperti 

guru tari, guru olah raga, guru senam dan 

guru musik. Dengan demikian, guru dapat 
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diartikan sebagai orang yang tugasnya 

terkait dengan upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, 

baik spiritual dan emosional, intelektual, 

fisikal, maupun aspek lainnya.  

Poerwadarminta (dalam Suparlan 

2005:13)  menyatakan, “guru adalah 

orang yang kerjanya mengajar.” Dengan 

definisi ini, guru disamakan dengan 

pengajar. Pengertian guru ini hanya 

menyebutkan satu sisi yaitu sebagai 

pengajar, tidak termasuk pengertian guru 

sebagai pendidik dan pelatih. Selanjutnya  

Daradjat (dalam Suparlan  2005:13) 

menyatakan,” guru adalah pendidik 

profesional karena guru telah menerima 

dan memikul beban dari orang tua untuk 

ikut mendidik anak-anak.” 

UU Guru dan Dosen Republik 

Indonesia No.14 Tahun 2005 ”Guru 

adalah pendidik  profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah”. 

Selanjutnya, UU No.20 Tahun 2003 

pasal 39 ayat 2 tentang sistem pendidikan 

nasional  menyatakan, ”pendidik 

merupakan tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan  dan 

melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, terutama bagi 

pendidik pada perguruan tinggi.” 

PP  No.19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan menyatakan, 

”pendidik (guru) harus memiliki 

kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional.” 

Berdasarkan definisi di atas, dapat 

disimpulkan bahwa guru adalah tenaga 

pendidik yang profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik, dan bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran. 

 

Kompetensi Guru 
Depdiknas (2004:4) kompetensi 

diartikan, ”sebagai pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir 

dan bertindak”. “Secara sederhana 

kompetensi diartikan seperangkat 

kemampuan yang meliputi pengetahuan, 

sikap, nilai dan keterampilan yang harus 

dikuasai dan dimiliki seseorang dalam 

rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi 

dan tanggung jawab pekerjaan dan/atau 

jabatan yang disandangnya” (Sudjana, 

2009:1). 

Nurhadi (2013:15) menyatakan, 

“kompetensi merupakan pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir 

dan bertindak”. Selanjutnya menurut para 

ahli pendidikan McAshan (dalam Nurhadi 

2004:16) menyatakan, ”kompetensi 

diartikan sebagai pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan yang 

dikuasai seseorang sebagai pengetahuan, 

keterampilan, dan kemampuan yang 

dikuasai seseorang yang telah menjadi 

bagian dari dirinya, sehingga dapat 

melakukan perilaku-perilaku koqnitif, 

afektif, dan psikomotor dengan sebaik-

baiknya.” 

Kompetensi diartikan sebagai 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak (dalam Suparlan, 

2005:17). Arti lain dari kompetensi adalah 

spesifikasi dari pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang dimiliki 

seseorang serta penerapannya di dalam 

pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja 

yang dibutuhkan oleh lapangan. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat 

disimpulkan kompetensi adalah sebagai 

suatu kecakapan untuk melakukan sesuatu 
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pekerjaan berkat pengetahuan, 

keterampilan ataupun keahlian yang 

dimiliki untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan. 

Undang-Undang Guru dan Dosan 

No.14 Tahun 2005 Pasal 8 menyatakan, ” 

guru wajib memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional.”  Dari 

rumusan di atas jelas disebutkan 

pemilikan kompetensi oleh setiap guru 

merupakan syarat yang mutlak harus 

dipenuhi oleh guru. Dengan demikian, 

kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru 

akan menunjukkan kualitas guru yang 

sebenarnya.  

Selanjutnya Pasal 10 menyebutkan 

empat kompetensi yang harus dimiliki 

oleh  guru  yakni  (1)  kompetensi   

pedagogik, (2) kompetensi  kepribadian, 

(3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi 

profesional.  Kompetensi  tersebut akan 

terwujud dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan, keterampilan, maupun sikap 

profesional dalam menjalankan fungsi 

sebagai guru.  

Berdasarkan beberapa definisi  di 

atas dapat disimpulkan  kompetensi inti 

guru adalah suatu pernyataan tentang 

kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan 

dalam bentuk  penguasaan perangkat 

kemampuan yang meliputi pengetahuan, 

sikap, nilai dan keterampilan bagi seorang 

tenaga kependidikan sehingga layak 

disebut kompeten. Kompetensi inti guru 

dipilah ke dalam tiga komponen  yang  

kait- mengait,   yakni:  1)  pengelolaan  

pembelajaran, 2)    pengembangan  

profesi,  dan   3) penguasaan akademik. 

Komponen pertama terdiri atas empat 

kompetensi, komponen kedua memiliki 

satu kompetensi, dan komponen ketiga 

memiliki dua kompetensi. Dengan 

demikian, ketiga komponen tersebut    

secara keseluruhan meliputi tujuh  

kompetensi dasar: (1) penyusunan   

rencana pembelajaran,  (2) pelaksanaan  

interaksi belajar mengajar, (3) penilaian 

prestasi belajar peserta didik, (4) 

pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian 

prestasi belajar peserta didik,  (5) 

pengembangan   profesi,  (6)   

pemahaman  wawasan      kependidikan,  

dan     (7) penguasaan bahan kajian 

akademik (sesuai dengan mata pelajaran 

yang diajarkan). 

Mas‟ud (dalam Suparlan 2005:99) 

menyebutkan tiga kompetensi dasar yang   

harus   dimiliki  guru,  yakni:  (1) 

menguasai materi atau bahan  ajar,  (2) 

antusiasme, dan ( 3) penuh kasih sayang 

(loving) dalam mengajar dan mendidik. 

Depdiknas (2004: 4) tujuan  adanya 

kompetensi Guru adalah sebagai jaminan 

dikuasainya tingkat kompetensi minimal 

oleh guru sehingga yang bersangkutan 

dapat melakukan tugasnya secara 

profesional, dapat dibina secara efektif 

dan efisien serta dapat melayani pihak 

yang berkepentingan terhadap proses 

pembelajaran, dengan sebaik-baiknya 

sesuai bidang tugasnya. Adapun manfaat 

disusunnya kompetensi guru adalah 

sebagai acuan pelaksanaan uji 

kompetensi, penyelenggaraan diklat, dan 

pembinaan, maupun acuan bagi pihak 

yang berkepentingan terhadap kompetensi 

guru untuk melakukan evaluasi, 

pengembangan bahan ajar dan sebagainya 

bagi tenaga kependidikan. 

 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran  

(RPP)  merupakan  rencana  pembelajaran  

yang  dikembangkan  secara  rinci  

mengacu  pada  silabus, buku  teks  

pelajaran,  dan buku panduan guru. RPP 

paling sedikit memuat: 

(1) identitas  sekolah/madrasah, 

kelas/semester,  tema  dan  subtema, 

pembelajaran  ke-; 

(2) alokasi  waktu; 

(3) KI,  KD,  indikator  pencapaian 

kompetensi; 

(4) materi  pembelajaran; 

(5) kegiatan  pembelajaran; 
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(6) media/alat, bahan, dan sumber 

belajar.  

(7) penilaian; 

Setiap   guru   di   setiap   satuan   

pendidikan   berkewajiban menyusun RPP  

untuk  kelas  di  mana  guru  tersebut  

mengajar. Pengembangan  RPP  

dilakukan  sebelum  awal  semester  atau  

awal  tahun pelajaran  dimulai,  namun  

perlu  diperbaharui  sebelum  

pembelajaran dilaksanakan.  

Pengembangan  RPP  dapat  

dilakukan  oleh  guru  secara  mandiri  

dan/atau berkelompok di 

sekolah/madrasah dikoordinasi,  

difasilitasi,  dan disupervisi oleh kepala 

sekolah/madrasah.  Pengembangan  RPP  

dapat  juga  dilakukan  oleh  guru  secara  

berkelompok antarsekolah  atau  

antarwilayah,  dikoordinasi,  difasilitasi,  

dan  disupervisi oleh Dinas Pendidikan 

atau kantor Kementerian Agama 

setempat. 

Sebelum  menyusun  RPP,  ada  

beberapa  hal  yang  harus  diketahui, di 

antaranya adalah  

(1) RPP dijabarkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan belajar peserta 

didik dalam upaya mencapai 

kompetensi dasar. 

(2) Setiap guru pada satuan pendidikan 

berkewajiban menyusun RPP secara 

lengkap dan sistematis. 

(3) RPP  disusun  untuk  setiap  KD  

yang  dapat  dilaksanakan  dalam  

satu  kali  pertemuan atau lebih. 

(4) Guru  merancang  penggalan  RPP  

untuk  setiap  pertemuan  yang  

disesuaikan  dengan penjadwalan di 

satuan pendidikan. 

Menurut Permendiknas No. 22 

Tahun 2016, komponen RPP terdiri atas 

beberapa hal, yakni sebagai berikut 

(1) Identitas Mata Pelajaran 

(2) Kompetensi Inti 

(3) Kompetensi Dasar dan Indikator 

Pencapaian Kompetensi 

(4) Materi ajar 

(5) Metode pembelajaran 

(6) Kegiatan pembelajaran 

(7) Penilaian hasil belajar 

(8) Sumber belajar 

Berbagai  prinsip  dalam  

mengembangkan  atau  menyusun  RPP  

adalah sebagai berikut. 

(1) Setiap    RPP    harus  secara    utuh    

memuat    kompetensi    dasar  sikap  

spiritual   (KD   dari   KI-1),   sosial   

(KD   dari   KI-2), pengetahuan (KD  

dari KI-3), dan keterampilan (KD 

dari KI-4).  

(2) Satu  RPP  dilaksanakan  dalam  satu  

kali  pertemuan (satu hari).  

(3) Memperhatikan perbedaan individu 

peserta didik. 

RPP  disusun  dengan memperhatikan  

perbedaan  kemampuan  awal, tingkat  

intelektual,  minat,  motivasi  belajar,  

bakat,  potensi,  kemampuan sosial, 

emosi, gaya belajar kebutuhan 

khusus, kecepatan belajar, latar 

belakang budaya, norma, nilai, 

dan/atau lingkungan peserta didik.  

(4) Berpusat pada peserta didik.  

Proses   pembelajaran   dirancang   

dengan   berpusat   pada peserta didik  

untuk  mendorong  motivasi,  minat,  

kreativitas,  inisiatif,  inspirasi, 

kemandirian, dan semangat belajar, 

menggunakan pendekatan saintifik 

meliputi  mengamati,  menanya,  

mengumpulkan  informasi, 

menalar/mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan.  

(5) Berbasis konteks.   

Proses  pembelajaran  yang  

menjadikan  lingkungan  sekitarnya  

sebagai sumber belajar.  

(6) Berorientasi kekinian.  

Pembelajaran yang berorientasi pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan nilai-nilai kehidupan 

masa kini.  

(7) Mengembangkan kemandirian 

belajar. 

Pembelajaran  yang  memfasilitasi  

peserta  didik  untuk  belajar  secara 

mandiri.   
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(8) Memberikan umpan balik dan tindak 

lanjut pembelajaran.  

RPP  memuat  rancangan  program  

pemberian  umpan  balik  positif, 

penguatan, pengayaan, dan remedi.  

(9) Memiliki  keterkaitan  dan  

keterpaduan  antarkompetensi  

dan/atau antarmuatan.  

RPP  disusun  dengan  

memperhatikan  keterkaitan  dan  

keterpaduan  antara  KI,  KD,  

indikator  pencapaian  kompetensi,  

materi  pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran,  penilaian,  dan  

sumber  belajar  dalam  satu  

keutuhan  pengalaman    belajar.    

RPP    disusun  dengan 

mengakomodasikan   pembelajaran   

tematik,   keterpaduan lintas mata 

pelajaran, lintas aspek belajar, dan 

keragaman budaya. 

(10) Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi.  

RPP disusun dengan 

mempertimbangkan penerapan 

teknologi informasi dan komunikasi 

secara terintegrasi, sistematis, dan 

efektif sesuai dengan  situasi dan 

kondisi. 

 

Sementara itu, langkah-langkah   

menyusun   RPP  adalah sebagai berikut: 

(1) mengisi   kolom   identitas, 

(2) menentukan alokasi waktu yang 

dibutuhkan untuk pertemuan yang 

telah ditetapkan, 

(3) menentukan KI, KD, dan IPK yang 

akan digunakan yang terdapat pada 

silabus yang telah disusun, 

(4) mengidentifikasi materi ajar 

berdasarkan materi 

pokok/pembelajaran yang terdapat 

dalam silabus, materi ajar merupakan 

uraian dari materi 

pokok/pembelajaran, 

(5) menentukan metode pembelajaran 

yang akan digunakan, 

(6) merumuskan langkah-langkah yang 

terdiri atas kegiatan awal, inti dan 

akhir. 

(7) menentukan alat/bahan/sumber 

belajar yang digunakan, 

(8) menyusun kriteria penilaian, lembar 

pengamatan, contoh soal, teknik 

penskoran dan kunci jawaban. 

Dalam penyusunan RPP perlu 

memperhatikan hal-hal berikut: 

(1) RPP disusun untuk setiap KD yang 

dapat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau  lebih, 

(2) Tujuan pembelajaran 

menggambarkan proses dan hasil 

belajar yang harus di capai oleh 

peserta didik sesuai dengan  

kompetenrsi  dasar, 

(3) Tujuan pembelajaran dapat 

mencakupi sejumlah indikator, atau 

satu tujuan pembelajaran untuk 

beberapa indikator, yang penting 

tujuan pembelajaran harus mengacu 

pada pencapaian indikator, 

(4) Kegiatan pembelajaran (langkah-

langkah pembelajaran) dibuat setiap 

pertemuan, bila dalam satu RPP 

terdapat 3 kali pertemuan, maka 

dalam RPP tersebut terdapat 3 

langkah pembelajaran, 

(5) Bila terdapat lebih dari satu 

pertemuan untuk indikator yang 

sama, tidak perlu dibuatkan langkah 

kegiatan yang lengkap untuk setiap 

pertemuannya. 

 

Bimbingan Berkelanjutan 

Parson (dalam Fatihah  

http://eko13.wordpress.com) menyatakan 

bahwa bimbingan sebagai bantuan yang 

diberikan kepada individu untuk dapat 

memilih, mempersiapkan diri dan 

memangku suatu jabatan dan mendapat 

kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya. 

Chiskon (dalam RM Fatihah 

http://eko13.wordpress.com) menyatakan 

bahwa bimbingan membantu individu 

untuk lebih mengenal berbagai informasi 

tentang dirinya sendiri.” 

http://eko13.wordpress.com/


E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume X /2018 Hal. 8 
 

Sementara itu,  Bernard dan Fullmer 

(dalam RM Fatihah http:// eko13. 

wordpress.com) menyatakan bahwa 

bimbingan dilakukan untuk meningkatkan 

perwujudan diri individu.” Dapat 

dipahami bahwa bimbingan membantu 

individu untuk mengaktualisasikan diri 

dengan lingkungannya. Menurut Tim 

Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

bimbingan  adalah  petunjuk  penjelasan 

cara mengerjakan sesuatu, tuntutan.” 

Dari beberapa pengertian bimbingan 

di atas, dapat ditarik kesimpulan  bahwa 

bimbingan adalah pemberian bantuan 

kepada individu secara  berkelanjutan dan 

sistematis yang dilakukan oleh seorang 

ahli yang telah mendapat latihan khusus 

untuk itu,dimaksudkan agar individu 

dapat memahami dirinya, lingkungannya, 

serta dapat mengarahkan diri dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan 

untuk dapat mengembangkan potensi 

dirinya secara optimal untuk 

kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan 

masyarakat. Menurut Redaksi Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, 

berkelanjutan adalah  berlangsung terus 

menerus, berkesinambungan.” 

Berdasarkan pengertian bimbingan 

dan  berkelanjutan dapat ditarik suatu 

simpulan  bahwa bimbingan berkelanjutan    

adalah  pemberian bantuan  yang 

diberikan seorang ahli kepada seseorang 

atau individu secara berkelanjutan 

berlangsung secara terus menerus untuk 

dapat mengembangkan potensi dirinya 

secara optimal dan mendapat kemajuan 

dalam bekerja. 

 

Desain Penelitian 

Penelitian ini berbentuk Penelitian 

Tindakan Sekolah (School Action 

Research), yaitu sebuah penelitian yang 

merupakan kerjasama antara peneliti dan 

guru,  dalam meningkatkan  kemampuan  

guru agar  menjadi  lebih baik dalam 

menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran .  

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif, 

dengan menggunakan teknik persentase 

untuk melihat peningkatan yang terjadi 

dari siklus ke siklus. ”Metode deskriptif 

dapat diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan/melukiskan 

keadaan subjek/objek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat, dan 

lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya (Nawawi, 1985:63). 

Dengan metode ini peneliti berupaya 

menjelaskan data yang dikumpulkan 

melalui komunikasi langsung atau 

wawancara,   observasi/pengamatan,  dan  

diskusi yang berupa persentase atau 

angka-angka.  

Dengan demikian, penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan 

kesulitan-kesulitan yang dialami oleh 

guru  dalam menyusun RPP.  Selanjutnya, 

diberikan alternatif atau  usaha guna 

meningkatkan kemampuan guru dalam 

membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran.    

Hal-hal penting yang harus 

diperhatikan dalam Penelitian Tindakan 

Sekolah, menurut  Sudarsono (1999:2) 

yakni sebagai berikut. 

(1) Perencanaan 

Tindakan apa yang akan dilakukan 

untuk meningkatkan  kompetensi 

guru dalam menyusun RPP secara 

lengkap. Solusinya yaitu dengan 

melakukan: (a) wawancara dengan 

guru dengan menyiapkan lembar 

wawancara, (b) Diskusi dalam 

suasana yang menyenangkan  dan (c) 

memberikan bimbingan  dalam 

menyusun RPP secara lengkap. 

(2) Pelaksanaan 

Apa yang dilakukan oleh peneliti 

sebagai upaya meningkatkan 

kompetensi guru dalam menyusun  

RPP yang lengkap, yaitu dengan 

memberikan bimbingan berkelanjutan 

pada guru. 
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(3) Observasi 

Peneliti melakukan pengamatan 

terhadap RPP  yang  telah dibuat    

untuk memotret  seberapa jauh 

kemampuan guru  dalam menyusun  

RPP dengan lengkap, hasil atau 

dampak dari tindakan yang telah 

dilaksanakan oleh guru dalam   

mencapai sasaran. Selain itu, peneliti  

mencatat hal-hal yang terjadi dalam 

pertemuan dan wawancara. Rekaman 

dari pertemuan dan  wawancara akan 

digunakan untuk analisis dan 

komentar kemudian. 

(4) Refleksi 

Peneliti mengkaji, melihat, dan 

mempertimbangkan hasil atau 

dampak dari tindakan yang telah 

dilakukan. Berdasarkan hasil dari 

refleksi ini, peneliti bersama guru 

melaksanakan revisi atau perbaikan 

terhadap RPP yang telah disusun  

agar sesuai dengan rencana awal 

yang mungkin saja masih bisa sesuai 

dengan yang peneliti inginkan. 

 

Setting Penelitian 

Penelitian Tindakan Sekolah  

dilaksanakan di SMP Negeri 48 Surabaya. 

Pemilihan   sekolah    tersebut   bertujuan  

untuk  meningkatkan    kompetensi   guru   

dalam  menyusun  rencana  perlaksanaan  

pembelajaran (RPP)   dengan lengkap. 

PTS  ini  dilaksanakan  pada   

Semester  Ganjil  Tahun  Pelajaran 

2017/2018  selama dua setengah bulan  

yang dimulai pada minggu pertama 

Agustus sampai dengan minggu kedua 

Oktober 2017. 

Penelitian Tindakan Sekolah  

dilaksanakan melalui dua  siklus  untuk 

melihat     peningkatan kompetensi guru 

dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dari hasil wawancara terhadap 

delapan orang guru, peneliti memperoleh  

informasi bahwa semua guru (delapan 

orang) belum tahu kerangka penyusunan 

RPP, hanya sekolah yang memiliki 

dokumen standar proses (satu buah), 

hanya dua orang guru yang pernah 

mengikuti pelatihan pengembangan RPP, 

umumnya guru mengadopsi dan 

mengadaptasi RPP, kebanyakan guru 

tidak tahu dan tidak paham menyusun 

RPP secara lengkap, mereka setuju bahwa 

guru harus menggunakan RPP dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yang 

dapat dijadikan acuan/pedoman dalam 

proses pembelajaran. Selain itu, 

kebanyakan guru belum tahu dengan 

komponen-komponen RPP secara 

lengkap. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti 

terhadap delapan RPP yang dibuat guru 

(khusus pada siklus I), diperoleh 

informasi/data bahwa masih ada guru 

yang tidak melengkapi RPP-nya dengan 

komponen dan sub-subkomponen RPP 

tertentu, misalnya komponen indikator 

dan penilaian hasil belajar (pedoman 

penskoran dan kunci jawaban). Rumusan 

kegiatan siswa pada komponen langkah-

langkah kegiatan pembelajaran masih 

kurang tajam, interaktif, inspiratif, 

menantang, dan sistematis.  

Dilihat dari segi kompetensi guru, 

terjadi peningkatan dalam menyusun 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dari 

siklus ke siklus . Hal itu dapat dilihat pada 

lampiran Rekapitulasi Hasil Penyusunan 

RPP dari Siklus ke Siklus. 

 

Siklus I (Pertama) 
Siklus I terdiri dari empat tahap 

yakni: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, 

(3) observasi, dan (4) refleksi seperti 

berikut ini. 

a. Perencanaan 
(1) Membuat lembar wawancara 

(2) Membuat format/instrumen 

penilaian RPP 

(3) Membuat format rekapitulasi hasil 

penyusunan RPP siklus I dan II 
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(4) Membuat format rekapitulasi hasil 

penyusunan RPP dari siklus ke 

siklus 

 

b. Pelaksanaan 

Pada saat awal siklus I indikator 

pencapaian hasil dari setiap komponen 

RPP belum sesuai/tercapai seperti 

rencana/keinginan peneliti.  Hal itu 

dibuktikan  dengan masih adanya 

komponen RPP  yang belum dibuat  

oleh guru.  

Delapan komponen RPP yakni 

sebagai berikut.  

(1) identitas mata pelajaran 

(2) KI dan KD 

(3) indikator pencapaian kompetensi, 

(4) materi pembelajaran 

(5) metode pembelajaran 

(6) langkah-langkah pembelajaran 

(7) media dan sumber belajar 

(8) penilaiaan hasil belajar (soal, 

pedoman penskoran, dan kunci 

jawaban).  

 

c. Observasi dan Refleksi 

Observasi dilaksanakan Selasa, 6 

Februari 2018, terhadap delapan orang 

guru. Hasil observasi tampak dalam 

tabel berikut. 

 
 Tabel 1 Rekapitulasi Penilaian RPP (Siklus I) 

No 

Komponen 

Yang 

Dicantumkan 

NILAI 
Skor  (%) 

1 2 3 4 

1 Identitas 0 0 0 8 32 100,0 

2 KI dan KD 0 1 2 5 28 87,5 

3 IPK 0 1 6 1 24 75,0 

4 
Materi 

Pembelajaran 
0 0 7 1 25 78,1 

5 
Metode 

Pembelajaran 
0 0 0 8 32 100,0 

6 

Langkah-

Langkah 
Pembelajaran 

0 2 6 0 22 68,8 

7 

Media dan 

Sumber 

Belajar 

0 1 5 2 25 78,1 

8 Penilaian 0 0 8 0 24 75,0 

Persentase Rata-Rata (%) 82,8 

Catatan : 

Skor 1 : Tidak Mencantumkan 
Skor 2 : Mencantumkan tapi tidak sinkron 

Skor 3 : Mencantumkan secara singkat 

Skor 4 : Mencantumkan secara lengkap dan sinkron 

Jika dibuat dalam bentuk grafik, 

akan tampak seperti grafik yang 

berikut ini. 
 

Grafik 1 Rekapitulasi Penilaian RPP (Siklus I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel dan grafik 

tersebut, tampak bahwa semua 

responden yang dijadikan subjek 

penelitian (8 guru), semuanya 

menyusun RPP. Akan tetapi, ada 

beberapa hal yang dapat dikemukakan 

dalam kaitannya dengan hal tersebut, 

yakni sebagai berikut. 

(1) Pada komponen mencantumkan 

identitas dan metode pembelajaran 

semua responden telah 

melakukannya dengan baik 

(100%). 

(2) Pada komponen KI/KD, IPK, dan 

Media/Sumber Belajar masing-

masing ada 1 responden yang 

masih mendapatkan skor 2. 

(3) Pada komponen langkah-langkah 

pembelajaran ada 1 responden 

yang masih mendapatkan skor 2 

Untuk komponen penilaian hasil 

belajar, dapat dikemukakan sebagai 

berikut. 

(1) Satu orang tidak melengkapinya 

dengan teknik dan bentuk 

instrumen. 

(2) Satu orang tidak melengkapinya 

dengan teknik, bentuk instumen, 

soal, pedoman penskoran, dan 

kunci jawaban. 
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(3) Dua orang tidak melengkapinya 

dengan teknik, pedoman 

penskoran, dan kunci jawaban. 

(4) Satu orang tidak melengkapinya 

dengan soal, pedoman penskoran, 

dan kunci jawaban. 

(5) Satu orang tidak melengkapinya 

dengan pedoman penskoran dan 

kunci jawaban. Selanjutnya 

mereka dibimbing dan disarankan 

untuk melengkapinya. 

 

Siklus II (Kedua) 

Siklus kedua  juga terdiri dari empat 

tahap yakni: (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, (3) observasi, dan (4) 

refleksi. Tahap perencanaan dan 

pelaksanaan sama seperti pada Siklus I. 

Observasi dilaksanakan Selasa, 27 

Februari 2018, terhadap delapan orang 

guru. Hasil observasi tampak dalam tabel 

berikut. 

 
Tabel 2 Rekapitulasi Penilaian RPP (Siklus II) 

No 

Komponen 

yang 

Dicantumkan 

NILAI 
Skor 

Persentase 

(%) 1 2 3 4 

1 Identitas 0 0 0 8 32         100,0  

2 KI dan KD 0 0 2 6 30           93,8  

3 IPK 0 0 0 8 32         100,0  

4 
Materi 

Pembelajaran 
0 0 0 8 32 

        100,0  

5 
Metode 
Pembelajaran 

0 0 0 8 32 
        100,0  

6 

Langkah-

Langkah 
Pembelajaran 

0 0 6 2 26 
          81,3  

7 

Media dan 

Sumber 

Belajar 

0 0 0 8 32 

        100,0  

8 Penilaian 0 0 8 0 24           75,0  

Persentase Rata-Rata (%) 93,8 

Catatan : 

Skor 1 : Tidak Mencantumkan 
Skor 2 : Mencantumkan tapi tidak sinkron 

Skor 3 : Mencantumkan secara singkat 

Skor 4 : Mencantumkan secara lengkap dan sinkron 

 

Jika dibuat dalam bentuk grafik, 

akan tampak seperti grafik yang berikut 

ini. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2 Rekapitulasi Penilaian RPP (Siklus II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan grafik dan tabel 

tersebut, tampak bahwa semua responden 

yang dijadikan subjek penelitian (8 guru), 

semuanya menyusun RPP. Akan tetapi, 

ada beberapa hal yang dapat dikemukakan 

dalam kaitannya dengan hal tersebut, 

yakni sebagai berikut. 

(1) Pada komponen mencantumkan 

identitas, IPK, materi, metode, dan 

media/sumber belajar semua 

responden telah melakukannya 

dengan baik (100%). 

(2) Tidak ada responden yang 

mendapakan skor  1 atau 2. 

Untuk komponen penilaian hasil 

belajar, dapat dikemukakan sebagai 

berikut. 

(1) Satu orang keliru dalam menentukan 

teknik dan bentuk instrumennya.  

(2) Satu orang keliru dalam menentukan 

bentuk instrumen berdasarkan teknik 

penilaian yang dipilih.  

(3) Dua orang kurang jelas dalam 

menentukan pedoman penskoran. 

(4) Satu orang tidak menuliskan rumus 

perolehan nilai siswa.  

(5) Selanjutnya mereka dibimbing dan 

disarankan untuk melengkapinya. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian Tindakan Sekolah 

dilaksanakan di SMP Negeri 48 Surabaya 
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yang dikepalai oleh peneliti. Penelitian 

dilaksanakan dalam dua siklus. Kedelapan 

guru tersebut menunjukkan sikap yang 

baik dan termotivasi dalam menyusun 

RPP dengan lengkap. Hal itu peneliti 

ketahui dari hasil pengamatan pada saat 

melakukan wawancara dan bimbingan 

penyusunan RPP. 

Selanjutnya dilihat dari kompetensi 

guru dalam menyusun RPP, terjadi 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Untuk itu, perhatikan perbandingan antara 

Siklus I dan II, seperti tampak dalam tabel 

berikut ini. 

 
Tabel 3 Perbandingan Penilaian RPP  

(Siklus I dan II) 

Kom

p 

Nilai Siklus 
Skor 

Siklus 
 (%) 

I II 

I II I II 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 0 0 0 8 0 0 0 8 
3

2 

3

2 

100,

0 

100,

0 

2 0 1 2 5 0 0 2 6 
2

8 

3

0 
87,5 93,8 

3 0 1 6 1 0 0 0 8 
2

4 

3

2 
75,0 

100,

0 

4 0 0 7 1 0 0 0 8 
2

5 

3

2 
78,1 

100,

0 

5 0 0 0 8 0 0 0 8 
3

2 

3

2 

100,

0 

100,

0 

6 0 2 6 0 0 0 6 2 
2

2 

2

6 
68,8 81,3 

7 0 1 5 2 0 0 0 8 
2

5 

3

2 
78,1 

100,

0 

8 0 0 8 0 0 0 8 0 
2

4 

2

4 
75,0 75,0 

Jumlah/ Rata-Rata 82,8 93,8 

 

Jika tabel tersebut dibuat dalam 

bentuk grafik, akan tampak seperti grafik 

yang berikut. 

 
Grafik 3 Perbandingan Penilaian RPP (I dan II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Komponen Identitas Mata Pelajaran 

Pada siklus I semua guru 

(delapan orang) mencantumkan 

identitas mata pelajaran dalam RPP-

nya. Jika dipersentasekan sebesar 

100%. Hasil yang sama terdapat pada 

Siklus II. Dengan demikian, pada 

komponen tersebut guru sudah tidak 

menemui kendala. 

 

2. Komponen Kompetensi Inti dan 

Kompetensi dasar 

Pada siklus I semua guru 

(delapan orang) mencantumkan KI dan 

KD dalam RPP-nya. Pada Siklus I ada 

seorang guru yang mendapatkan skor 

2. Sementara itu, pada Siklus II telah 

menunjukkan peningkatan karena tidak 

ada lagi guru yang mendapatkan skor 

2. Dengan demikian, persentasenya 

pun mengalami peningkatan dari 87,5 

pada Siklus I menjadi 93,8 pada Siklus 

II. 

 

3. Komponen Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Pada siklus pertama tujuh orang 

guru mencantumkan indikator 

pencapaian kompetensi dalam RPP-

nya (melengkapi RPP-nya dengan 

indikator pencapaian kompetensi). 

Sedangkan satu orang tidak 

mencantumkan/melengkapinya. Jika 

dipersentasekan, 56%. Dua orang guru 

masing-masing mendapat skor 1 dan 2 

(kurang baik dan cukup baik). Empat 

orang guru mendapat skor 3 (baik). 

Pada siklus kedua kedelapan guru 

tersebut mencantumkan indikator 

pencapaian kompetensi dalam RPP-

nya. Tujuh orang mendapat skor 3 

(baik) dan satu orang mendapat skor 4 

(sangat baik).  Jika dipersentasekan, 

78%, terjadi peningkatan 22% dari 

siklus I.  

 

4. Komponen Materi Pembelajaran 

Pada siklus pertama semua guru 

(delapan orang) mencantumkan materi 
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ajar dalam RPP-nya (melengkapi RPP-

nya dengan materi ajar). Jika 

dipersentasekan, 66%. Satu orang guru 

masing-masing mendapat skor 1 dan 4 

(kurang baik dan sangat baik), dua 

orang mendapat skor 2 (cukup baik),  

dan empat orang mendapat skor 3 

(baik). Pada siklus kedua kedelapan 

guru tersebut mencantumkan materi 

ajar dalam RPP-nya. Enam orang 

mendapat skor 3 (baik) dan dua orang 

mendapat skor 4 (sangat baik).  Jika 

dipersentasekan, 81%, terjadi 

peningkatan 15% dari siklus I.  

 

5. Komponen Metode Pembelajaran 

Pada siklus pertama semua guru 

(delapan orang) mencantumkan 

metode pembelajaran dalam RPP-nya 

(melengkapi RPP-nya dengan metode 

pembelajaran). Jika dipersentasekan, 

72%. Dua orang guru mendapat skor 2 

(cukup baik),  lima orang mendapat 

skor 3 (baik), dan satu orang mendapat 

skor 4 (sangat baik). Pada siklus kedua 

kedelapan guru tersebut 

mencantumkan metode pembelajaran 

dalam RPP-nya. Satu orang mendapat 

skor 2 (cukup baik), enam orang 

mendapat skor 3 (baik), dan satu orang 

mendapat skor 4 (sangat baik).  Jika 

dipersentasekan, 75%, terjadi 

peningkatan 3% dari siklus I.  

 

6. Komponen Langkah-Langkah 

Kegiatan Pembelajaran 

Pada siklus pertama semua guru 

(delapan orang) mencantumkan 

langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran dalam RPP-nya 

(melengkapi RPP-nya dengan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran). Jika 

dipersentasekan, 53%. Tujuh orang 

guru mendapat skor 2 (cukup baik), 

sedangkan satu orang  mendapat skor 3 

(baik). Pada siklus kedua kedelapan 

guru tersebut mencantumkan langkah-

langkah kegiatan pembelajaran dalam 

RPP-nya. Satu orang mendapat skor 2 

(cukup baik) dan tujuh orang mendapat 

skor 3 (baik). Jika dipersentasekan, 

72%, terjadi peningkatan 19% dari 

siklus I.  

 

7. Komponen Media dan Sumber 

Belajar 

Pada siklus pertama semua guru 

(delapan orang) mencantumkan 

sumber belajar dalam RPP-nya 

(melengkapi RPP-nya dengan sumber 

belajar). Jika dipersentasekan, 66%. 

Tiga orang guru mendapat skor 2 

(cukup baik), sedangkan lima orang  

mendapat skor 3 (baik). Pada siklus 

kedua kedelapan guru tersebut 

mencantumkan sumber belajar dalam 

RPP-nya. Dua orang mendapat skor 2 

(cukup baik) dan enam orang 

mendapat skor 3 (baik). Jika 

dipersentasekan, 69%, terjadi 

peningkatan 3% dari siklus I.  

 

8. Komponen Penilaian Hasil Belajar 

Pada siklus pertama semua guru 

(delapan orang) mencantumkan 

penilaian hasil belajar dalam RPP-nya 

meskipun sub-sub komponennya 

(teknik, bentuk instrumen, soal), 

pedoman penskoran, dan kunci 

jawabannya kurang lengkap. Jika 

dipersentasekan, 56%. Dua orang guru 

masing-masing mendapat skor 1 dan  3 

(kurang baik dan baik), tiga orang  

mendapat skor 2 (cukup baik), dan satu 

orang mendapat skor 4 (sangat baik). 

Pada siklus kedua kedelapan guru 

tersebut mencantumkan penilaian hasil 

belajar dalam RPP-nya meskipun ada 

guru yang masih keliru dalam 

menentukan teknik dan bentuk 

penilaiannya. Tujuh orang mendapat 

skor 3 (baik) dan satu orang mendapat 

skor 4 (sangat baik). Jika 

dipersentasekan, 78%, terjadi 

peningkatan 22% dari siklus I.  

Berdasarkan pembahasan tersebut, 

terindikasikan adanya peningkatan 

kompetensi guru dalam menyusun RPP. 
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Pada siklus I nilai rata-rata komponen 

RPP 69%,  pada siklus II nilai rata-rata 

komponen RPP 83%, terjadi peningkatan 

14%.  

Untuk mengetahui lebih jelas 

peningkatan setiap komponen RPP, dapat 

dilihat pada lampiran Rekapitulasi Hasil 

Penyusunan RPP dari Siklus ke Siklus 

SMP Negeri 48 Surabaya. 

Sementara itu hasil angket dapat 

diperhatikan pada hasil rekapitulasi, 

seperti tampak pada tabel yang berikut. 

 
Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Angket Motivasi Guru 
No Pertanyaan SS S TS STS 

1 Guru wajib memiliki standar 

proses dan standar penilaian 
√    

2 Guru berkewajiban 

membuat Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran 

√    

3 Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran digunakan 
sebagai acuan dalam 

mengajar 

√    

4 Dalam penyusunan RPP 

paling sedikit memuat lima 
komponen, yaitu tujuan 

pembelajaran, materi ajar, 

metode pembelajaran, 
sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar 

   √ 

5 Indikator Pencapaian 
Kompetensi 

menggambarkan proses dan 

hasil belajar yang 
diharapkan dicapai oleh 

peserta didik 

√    

6 Materi ajar memuat fakta, 
konsep, prinsip, dan 

prosedur yang relevan 
√    

7 Metode pembelajaran sesuai 

dengan karakteristik setiap 
indikator dan kompetensi 

yang hendak dicapai pada 

setiap mata pelajaran 

√    

8 Sumber belajar didasarkan 

pada KI, KD, Materi ajar, 

kegiatan pembelajaran, dan 
indikator pencapaian 

kompetensi 

√    

9 Penilaian hasil belajar 

mengacu kepada standar 
penilaian 

√    

10 Komponnen penilaian 

dilengkapi dengan soal, 
pedoman penskoran, dan 

kunci jawaban 

√    

11 RPP yang sudah dibuat 
perlu direvisi apabila  tidak 

dapat dilaksanakan di kelas 
√    

Keterangan: 

Kolom komponen/aspek motivasi diisi dengan angka yang 
sesuai dengan kriteria berikut : 

STS = Sangat tidak setuju,    (skor 1) 

TS = Tidak setuju (skor 2) 
S = Setuju  (skor 3) 

ST = Sangat setuju  (skor 4) 

Dari tabel tersebut terindikasikan 

bahwa  semua guru telah memahami hal-

hal pokok dalam kaitannya dengan 

penyusunan RPP. Dengan demikian, 

sesungguhnya guru telah memahami 

peran penting RPP dalam keberhasilan 

pembelajaran. Akan tetapi, faktor 

keengganan menjadi faktor utama bagi 

guru dalam menyusun RPP. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil Penelitian 

Tinadakan Sekolah (PTS) dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

(1) Bimbingan berkelanjutan  dapat 

meningkatkan motivasi guru dalam 

menyusun RPP dengan lengkap. 

Guru menunjukkan keseriusan dalam 

memahami dan menyusun RPP 

apalagi setelah mendapatkan 

bimbingan 

pengembangan/penyusunan RPP dari 

peneliti. Informasi ini peneliti peroleh 

dari hasil pengamatan pada saat 

mengadakan wawancara dan 

bimbingan 

pengembangan/penyusunan RPP 

kepada para guru. 

(2) Bimbingan berkelanjutan dapat 

meningkatkan kompetensi guru 

dalam menyusun RPP. Hal itu dapat 

dibuktikan  dari hasil observasi 

/pengamatan yang memperlihatkan 

bahwa terjadi peningkatan  

kompetensi guru dalam menyusun  

RPP dari siklus ke siklus . Pada siklus 

I nilai rata-rata komponen RPP 69% 

dan pada siklus II 83%. Jadi, terjadi 

peningkatan 14% dari siklus I.  
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PENELITI MOEDA 41: UPAYA MENINGKATKAN 

SEMANGAT BERKOMPETISI PESERTA DIDIK SMP NEGERI 41 SURABAYA 

DALAM MERAIH PRESTASI 

 

(Hanifa) 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to increase the spirit of learners in competingfor 

achievement. A low competitiveness leads to underachieving schools. The spirit of 

competing requires the spirit of hard work, cooperative, active, creative, never give up 

and high sportifity competition. 

The 2013 curriculum is loaded with characters obtained from the stages of 

scientific thinking that contain the values of competing spirit, but difficult to implement 

in learning in the classroom activity. 

Schoolswith minimal achievement in both the achievements of learners, educators 

and schoolscause  a lack of self-confidence and an apathy toward the development era. A 

strategy is needed in selecting agent of change that are in line with the 2013 curriculum 

and attract students. The author choses Peneliti Moeda 41, a research-based learning 

community as an agent of change.Activities in the learning community Peneliti Moeda 

41areconducted with structured planning and mature according to the stages of research, 

to achieve the expected target of a chievement. This research method is descriptive 

qualitative.  

The results of this study indicate that Peneliti Moeda 41 is successfully contributed 

its achievements and became the starting point of the changes in SMP Negeri 41 

Surabaya in improving the spirit of competing. 

 

Keywords: Peneliti Moeda 41, The spirit of Competition, Achievement. 

 

Pendahuluan 

Pelaksanaan perubahan kurikulum 

2006 menjadi Kurikulum 2013, 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 2013 meliputi empat Standar 

Nasional Pendidikan, yaitu (1) Standar 

Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) 

Standar Proses, dan (4) Standar Penilaian. 

Syawal (dalam Gultom, 2014), 

dalam materi Pelatihan Kurikulum 2013 

bagi Kepala Sekolah dan Pengawas 

Sekolah, mengatakan bahwa pergeseran 

dalam Standar Kompetensi Lulusan yang 

utama adalah dari yang semula  

menitikberatkan pada pengembangan 

kompetensi dimensi kognitif menjadi 

unjuk perilaku yang mencerminkan sikap 

orang beriman, berakhlak mulia, percaya 

diri, dan bertanggung jawab dalam 

berinteraksi secara efektif dengan 

lingkungan. Memiliki kemampuan pikir 

serta tindak yang efektif dan kreatif.  

Memiliki pengetahuan faktual, 

konseptual, dan prosedural yang 

berwawasan kemanusiaan, lingkungan, 

kebangsaan, kenegaraan, peradaban. 

Pembelajaran mengembangkan 

kemampuan menguasai fakta, konsep, 

prosedur dan metakognitif. 

Lebih lanjut Syawal (dalam Gultom, 

2014), menyatakan bahwa pergeseran 

dalam Standar Isi, jika semula dalam 

pembelajaran peserta didik pada 

umumnya hanya menerima apa yang 

diberikan guru saja, sehingga daya 

inisiatif dan kreativitas berkarya tidak 

optimal maka elemen perubahan pada 

pembelajaran peserta didik menggunakan 
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pendekatan saintifik, sehingga memiliki 

perilaku khas yang berkaitan dengan 

kebutuhan peserta didik pada hidupnya, 

meliputi sikap, pengetahuan dan 

ketrampilan. 

Pergeseran dalam Standar Proses 

bahwa semula pembelajaran disampaikan 

secara verbal dan abstrak. Contoh-contoh 

diberikan guru yang artifisial. Maka 

elemen perubahan pada proses 

pembelajaran disampaikan menggunakan 

contoh yang diperoleh dari analisis 

bacaan, dari kenyataan pada kehidupan 

sehari-hari hasil pengamatan dan 

pengalaman belajar peserta didik. 

Sedangkan pergeseran dalam Standar 

Penilaian yang lalu dilakukan berorientasi 

pada hasil maka elemen perubahan pada 

penilaian adalah penilaian otentik mulai 

proses sampai hasil yang mencakup tiga 

aspek, yaitu sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. 

Semua pergeseran dalam keempat 

standar tersebut memerlukan sebuah 

proses pengelolaan sumber daya untuk 

membawa keadaan sekarang menuju 

keadaan baru yang diharapkan atau yang 

disebut dengan manajemen perubahan.  

Dengan berlakunya kurikulum 

2013, seharusnya bisa membawa 

perubahan. Kurikulum 2013 disiapkan 

untuk mencetak generasi yang siap di 

dalam menghadapi masa depan. Karena 

itu kurikulum disusun untuk 

mengantisipasi perkembangan masa 

depan.Titik beratnya, bertujuan untuk 

mendorong peserta didik mampu lebih 

baik dalam melakukan observasi, 

bertanya, bernalar, dan 

mengomunikasikan (mempresentasikan), 

apa yang mereka peroleh atau mereka 

ketahui setelah menerima materi 

pembelajaran. Adapun objek yang 

menjadi pembelajaran dalam penataan 

dan penyempurnaan kurikulum 2013 

menekankan pada fenomena alam, sosial, 

seni, dan budaya.Melalui pendekatan itu 

diharapkan peserta didik memiliki 

kompetensi sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan 

lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, 

sehingga nantinya mereka bisa sukses 

dalam menghadapi berbagai persoalan 

dan tantangan di zamannya, siap 

berkompetisi untuk meraih masa depan 

yang lebih baik. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Negeri 41 Surabaya terletak di wilayah 

Kecamatan Simokerto Surabaya, yang 

secara geografis berada di wilayah 

Surabaya Pusat,dengan luas lahan sekitar 

3.000 m². Sekolah ini memiliki jumlah 

peserta didik 1032 orang (data per 

Desember 2014) dan jumlah guru 40 

orang dengan pendidikan Sarjana Strata 1 

sebanyak 29 orang dan Strata  2 sebanyak 

11 orang. Nilai peserta didik berdasarkan 

data Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) tahun pelajaran 2015/2016 

memiliki nilai rata-rata 8,20 untuk mata 

pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika 

dan IPA. Berdasarkan letak geografis dan 

intake peserta didikseharusnya SMP 

Negeri 41 Surabaya sarat dengan prestasi 

sekolah, namun pada kurun tahun 2013-

2014 kondisi yang dihadapi di sekolah 

tidak menunjukkan hal tersebut. Kondisi 

sekolah yang dihadapi yaitu; (1) belum 

banyak prestasi tingkat kota, provinsi 

maupun nasional yang diraih peserta 

didik, pendidik maupun sekolah (2) 

semangat berkompetisi rendah, peserta 

didik dan pendidik seringkali melewatkan 

ajang kompetisi yang ada baik kompetisi 

akademik maupun non akademik karena 

beranggapan tidak ada peserta didik yang 

berminat dan memenuhi syarat kompetisi. 

Kreatifitas peserta didik kurang 

berkembang, jarang ada ide-ide atau karya 

baru yang dihasilkan. Peserta didik 

mayoritas pasif, kurang bersemangat dan 

kerja keras pada saat menghadapi 

kompetisi. (3) implementasi pelaksanaan 

kurikulum 2013 belum maksimal. Tahun 

pelajaran 2014-2015 merupakan tahun 

kedua pelaksanaan kurikulum 2013 di 

SMP Negeri 41 Surabaya. Implementasi 

Kurikulum 2013 yang diberikan di kelas 
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seharusnya bisa menumbuhkan rasa 

percaya diri pada peserta didik untuk 

berkompetisi, namun belum nampak 

hasilnya. Pendidik merasa kesulitan 

dalam mengimplementasikan kurikulum 

2013 karena peserta didik sulit untuk 

aktif, kreatif dan inovatif sesuai tuntutan 

kurikulum 2013. 

Berkaitan dengan kondisi tersebut 

maka penulis sebagai kepala sekolah 

perlu melakukan langkah-langkah untuk 

membuat perubahan yang sesuai dengan 

tujuan Kurikulum 2013, perubahan yang 

dapat membangkitkan semangat 

berkompetisi, semangat belajar, percaya 

diri dan berkarya bagi peserta didik. 

Dari beberapa upaya yang akan 

dilakukan, penulis berpendapat bahwa 

yang bisa dan menarik untuk 

dikembangkan di SMP Negeri 41 

Surabaya adalah membentuk komunitas 

belajar berbasis penelitian. Komunitas 

belajar berbasis penelitian ini merupakan 

suatu wadah untuk belajar dengan 

menggunakan tahapan-tahapan dalam 

sebuah penelitian. Komunitas belajar 

berbasis penelitian selaras dengan 

kurikulum 2013 yang model 

pembelajarannya diharapkan dapat 

membentuk perilaku saintifik, perilaku 

sosial serta mengembangkan rasa 

keingintahuan. Ide untuk membentuk 

komunitas belajar ini berawal 

darikompetisitentang penelitian yang 

diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota 

Surabaya bersama Center Young Scientist 

(CYS) pada Oktober 2014. Beberapa 

pendidik yang sevisi dengan penulis 

membimbing secara intensif tiga 

kelompok yang akan diikutsertakan dalam 

kompetisi tersebut.Dari tiga kelompok 

yang diikutsertakan kompetisi,dua 

kelompok berhasil meraih Special Award 

tingkat kota dan satu kelompok menjadi 

Finalis tingkat Nasional (8 besar 

Nasional). Hal ini merupakan kebanggaan 

bagi warga sekolah mengingat lomba 

penelitian ini baru pertama kali diikuti. 

Keberhasilan ini sekaligus 

membangkitkan rasa percaya diri warga 

sekolah karena kompetisi ini diikuti oleh 

peserta didik di tingkat Sekolah 

Menengah Pertama , Sekolah Menengah 

Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 

tanpa dibedakan tingkatannya. 

Komunitas belajar berbasis 

penelitian ini merupakan suatu hal yang 

baru dan diharapkan dapat membawa 

perubahan atau sebagai pemicu perubahan 

di SMP Negeri 41 dalam meningkatkan 

semangat berkompetisi.  Kompetisi atau 

lomba yang diikuti sebagai alat untuk 

mengukur diri cukup banyak sepanjang 

tahun dan dapat diikuti oleh peserta didik 

di tingkat SMP.Pembimbing penelitian 

adalah guru-guru SMP Negeri 41 

Surabaya.Untuk selanjutnya komunitas 

belajar berbasis penelitian ini kami 

namakan “Peneliti Moeda 41”. 

Penulis mengambil beberapa 

masalah terkait dipilihnya komunitas 

belajar Peneliti Moeda 41 sebagai solusi 

untuk meningkatkan semangat kompetisi 

peserta didik sehingga bisa meraih 

prestasi, diantaranya; 1) Apakah 

komunitas belajar Peneliti Moeda 41 

dapat meningkatkan semangat 

berkompetisi bagi peserta didik?  

2) Apakah komunitas belajar Peneliti 

Moeda 41 dapat meningkatkan capaian 

prestasi sekolah? 3) Apakah komunitas 

belajar Peneliti Moeda 41 dapat 

memotivasi pendidik untuk aktif 

membimbing peserta didik dalam 

berkompetisi? 

Dengan penelitian ini diharapkan masalah 

rendahnya semangat berkompetisi teratasi 

dan; 

1. Bagi peserta didik terbiasa bekerja 

keras, tangguh dan tidak mudah menyerah 

dalam berkompetisi, terbiasa 

memecahkan masalah dengan metode 

ilmiah seperti alur penelitian dan terbiasa 

untuk membaca (literasi), aktif, kreatif 

dan inovatif 

2.  Bagi pendidik akan memudahkan 

dalam mengimplementasikan kurikulum 

2013 karena peserta didik gemar 
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melakukan penelitian. Pendidik 

termotivasi untuk melakukan bimbingan 

penelitian, menulis karya ilmiah atau 

melakukan penelitian tindakan kelas 

3. Menjadi pemicu semangat 

berkompetisi komunitas lain yang ada di 

sekolah untuk meraih prestasi 

4. Bagi SMP Negeri 41 semakin 

banyak prestasi yang diraih. 

Menurut Tim Creacev, Director of 

Research and Development Prosci 

Research (2011) manajemen perubahan 

diartikan sebagai berikut,“Change 

management  the process, tools and 

techniques to manage the people-side of 

change to achive a required business 

outcome. Ultimately, the goal of change is 

to improve the organization by altering 

how work is done”.Manajemen perubahan 

adalah suatu proses, alat dan teknik untuk 

mengelola orang-orang untuk berubah 

dalam rangka mencapai tujuan bisnis 

yang telah ditentukan. Tujuan utama dari 

perubahan itu adalah untuk meningkatkan 

kinerja organisasi dengan cara mengubah 

bagaimana cara mengerjakan pekerjaan 

yang lebih baik. 

Perubahan yang akan dilakukan 

harus merupakan hal baru yang menarik 

untuk memunculkan rasa ingin tahu 

sekaligus dapat dilaksanakan oleh peserta 

didik tanpa melihat kemampuan akademik 

mereka. Usia peserta didik di Sekolah 

Menengah Pertama adalah usia remaja 

yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

dengan kecenderungan berkelompok atau 

membentuk komunitas, maka sangat tepat 

apabilaada komunitas belajar yang 

mampu mencakup semua permasalahan 

yang ada.  

Komunitas pada dasarnya 

dimaksudkan menjadi wadah untuk 

menjembatani unsur-unsur kesamaan 

minat dan pola pikir yang memungkinkan 

terjadinya sinergi dan arus penyampaian 

aspirasi dan inspirasi, hal ini sesuai 

dengan jiwa remaja yang senang 

membentuk kelompok atau komunitas. 

Beberapa kajian menunjukkan bahwa 

peran, fungsi, dan pengaruh komunitas 

belajar dapat membantu profesionalitas 

guru dan prestasi akademis anak didik 

serta meningkatkan mutu sekolah.  

Sesuai dengan fokus utama 

perubahan Kurikulum 2013,semua elemen 

perubahan yang ada dalam Kurikulum 

Nasional 2013 mencanangkan muatan 

penelitian dalam pendidikan di sekolah. 

Hampir semua elemen penelitian termuat 

dalam kurikulum terbaru tersebut. “Hal 

ini sangat menggembirakan mengingat 

pentingnya kegiatan penelitian yang 

dijalani oleh peserta didik yang pada 

gilirannya akan membentuk karakter 

unggul pada peserta didik (Monika 

Raharti, 2013)”.  

Pembentukan karakter terjadi pada 

setiap tahapan proses penelitian . Untuk 

setiap langkah dalam proses akan muncul 

tantangan tersendiri yang harus dihadapi 

oleh peneliti. Apabila tantangan tersebut 

dapat dilalui dan dihadapi dengan baik, 

maka karakter tertentu diharapkan dapat 

terbentuk dalam diri peneliti. 

 

 

 

No 
Tahapan dalam 

proses penelitian 
Tantangan yang 

dihadapi 
Karakter yang 

terbentuk 

1 

Membuka 

kepekaan indera, 

Intuisi dan 
tumbuhnya rasa 

ingin tahu 

- Menemukan 

masalah 
- Bertanya 

- Mencari 

Informasi 
(Browsing) 

Peka terhadap 

lingkunganny
a dan terbuka 

terhadap 

pendapat 
orang 

2 

Mengelola 

Informasi untuk 

memformulasika
n pertanyaan 

penelitian dan 

memperkirakan 
jawabannya 

- Mendiskripsika

n Masalah 
- Logika berpikir 

- Mencari 

Pengukur 

Visioner, 
Detail, Kritis 

dan Sederhana 

3 Mencari bukti 

- Kreativitas 

- Taat pada 
metode baku 

- Membangun 

rencana dan 
eksekusi 

Kreatif, 

inovatif, 

telaten, 
teratur, tidak 

putus asa 

4 
Melakukan 
intrepretasi dan 

analisa 

- Berpikir logis 

- Hubungan sebab 
akibat 

- Melakukan 

perbandingan 

Jujur, positif 
terhadap hasil, 

objektif 

5 
Menyimpulkan 

dan menyarankan 

- Merangkum 
- Menyatakan 

Batasan 

- Peluang 
implementasi, 

tindakan 

Berpikir 
general, 

rendah hati, 

mengambil 
peluang, 

korektif 

Tantangan dan karakter unggul dalam tahapan 

proses penelitian 
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No 
Tahapan dalam 

proses penelitian 

Tantangan yang 

dihadapi 

Karakter yang 

terbentuk 

- Perbaikan atau 

penelitian lanjut 

6 
Menyampaikan 

hasil 

- Meyakinkan 

masyarakat luas 
- Menjual ide 

Percaya diri, 

jeli, 
komunikasi 

 

Sumber :Data Monica Raharti tahun 2013 

Dalam program ini peran guru sangat 

penting dalam menjaga keberlangsungan 

sebuah proses penelitian. Banyak guru 

mengira kedalaman penguasaan materi 

adalah faktor terpenting dalam 

membimbing peserta didik, namun 

menurut pengalaman guru yang telah 

berhasil membawa peserta didiknya 

menjadi juara nasional dan internasional 

dalam berbagai lomba penelitian, kunci 

keberhasilan terletak pada pendampingan 

guru selama proses berlangsung. Dampak 

positif yang tak kalah penting adalah 

kapasitas guru sebagai pembimbing 

penelitian peserta didik akan terus 

meningkat sebagai suatu kesinambungan 

proses program penelitian. 

Program Peneliti Moeda 41 ini 

menjadi komunitas belajar pertama 

sekaligus model awal manajemen 

perubahan di SMP Negeri 41 Surabaya 

yang membawa keadaan sekarang ini 

menuju keadaan baru yang diharapkan. 

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

tantangan hidup terus berubah, maka 

kebutuhan peserta didik pun terus berubah 

menyesuaikan dengan kebutuhan 

jamannya.Wikipedia (2012) menyatakan 

bahwa, “Change management is an 

approach to shifting/transitioning 

individuals, teams, and organizations 

from a current state to a desired future 

state”..  

Riset atau penelitian sering dideskripsikan 

sebagai suatu proses investigasi yang 

dilakukan dengan aktif, tekun, dan 

sistematis, yang bertujuan 

untuk menemukan, menginterpretasikan, 

dan merevisi fakta-fakta. Penyelidikan 

intelektual ini menghasilkan 

suatupengetahuan yang lebih mendalam 

mengenai suatu peristiwa, tingkah 

laku, teori, dan hukum, serta membuka 

peluang bagi penerapan praktis dari 

pengetahuan tersebut. Istilah ini juga 

digunakan untuk menjelaskan suatu 

koleksi informasi menyeluruh mengenai 

suatu subjek tertentu, dan biasanya 

dihubungkan dengan hasil dari 

suatu ilmu atau metode ilmiah. Kata ini 

diserap dari kata bahasa 

Inggris research  yang memiliki arti 

harfiah "menyelidiki secara tuntas" 

(Wikipedia). 

Melalui komunitas belajar Peneliti 

Moeda 41 ini diharapkan terjadi 

pengembangan budaya berkarya yang 

direalisasikan dalam kebiasaan berpikir, 

bertindak dan berkarya dalam aktivitas 

sekolah sehari hari. Dengan demikian 

keterampilan berpikir ilmiah serta 

terampil pada berpikir level tinggi akan 

tumbuh. 

Jiwa kompetitif adalah suatu 

semangat untuk mencapai tujuan dengan 

cara mengalahkan orang lain atau 

kelompok lain (Deaux, Dane, & 

Wrightsman:1993). Semangat dalam 

berkompetisi memacu peserta didik untuk 

mengeksplorasi kemampuan dirinya 

dalam menghadapi situasi di sekitarnya. 

Daya saing ini akan muncul dalam 

semangat juang untuk menunjukkan 

talenta dan kemampuan yang dimiliki, 

sehingga peserta didik akan mencapai 

prestasi yang terbaik. 

“Setiap prestasi dibangun melalui 

usaha dan kerja keras, mustahil kita 

meraih prestasi dengan bermalas-

malasan”,demikian salah satu intisari dari 

pidato (Mendiknas, Muhammad Nuh, 

2010). Kebutuhan akan berprestasi 

atau need of achievement, sangatlah 

penting ditanamkan di lingkungan 

sekolah, sehingga para peserta didik tidak 

takut dan gentar menghadapi setiap 

kompetisi kapanpun, dimanapun dengan 

siapapun.  Sementara itu, Sarlivanti 

(2010) menyebutkan, terdapat dua hal 

yang sangat berperan dalam upaya 

menciptakan iklim semangat berkompetisi 

dan prestasi pada peserta didik, yaitu, 1) 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Penemuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Interpretasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Revisi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Fakta
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peristiwa&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tingkah_laku
https://id.wikipedia.org/wiki/Tingkah_laku
https://id.wikipedia.org/wiki/Teori
https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_ilmiah
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Adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas, terutama pendidik, karena 

pendidik memegang peranan kunci 

(sentral) dalam menguatkan 

(empowering) semangat kompetisi dan 

prestasi para peserta didik.   2) Budaya 

sekolah, nilai-nilai, sikap dan perilaku 

positif yang dikembangkan di lingkungan 

sekolah akan mendorong peserta didik 

untuk berprestasi dan siap berkompetisi 

secara sehat. 

Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, prestasi diartikan sebagai hasil 

usaha yang dicapai dari apa yang 

dikerjakan atau yang diusahakan. 

Seseorang dianggap berprestasi, jika dia 

telah meraih sesuatu hasil dari apa yang 

diusahakannya, baik karena hasil belajar, 

bekerja, atau berlatih keterampilan dalam 

bidang tertentu.Prestasi merupakan hasil 

nyata dari puncak pengembangan potensi 

diri.Prestasi hanya dapat diraih dengan 

mengerahkan segala kekuatan, 

kemampuan dan usaha yang ada dalam 

diri kita (Wiktionary).Agar dapat 

berprestasi, peserta didik harus memiliki 

sikap yang kreatif, bertanggung jawab, dan 

disiplin. Prestasi bukan hanya sebuah hasil 

yang dapat dilihat dengan kasat mata, tapi 

juga segala perilaku yang berguna bagi orang 

lain juga merupakan prestasi. Dalam hal ini, 

hasil karya penelitian yang dihasilkan 

“Peneliti Moeda 41”, juga merupakan suatu 

prestasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Penelitian 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan sekolah (School Action 

Research), mengacu pendapat (Mills, 

2003;  Stringer, 2004; Glickman etr al., 

2007; Hopkins,2008) bahwa penelitian 

tindakan sekolah adalah tindakanilmiah  

yang dilakukan kepala sekolah untuk 

memecahkan masalah di 

sekolah/madrasah yang dibinanya. 

Penelitian ini menggambarkan bagaimana 

suatu tindakan baru diterapkan dan 

bagaimana hasil yang diinginkan dapat 

dicapai, yaitu untuk mengetahui perubahan 

semangat berkompetisi peserta didik 

melalui komunitas belajar Peneliti Moeda 

41, yang terdiri dari 2 siklus dan masing-

masing siklus terdiri dari 3 tahap yaitu : (1) 

tahap perencanaan program tindakan, (2) 

pelaksanaan dan pengamatan program 

tindakan, (3) refleksi. 

 

 

 

Kerangka Berpikir 

 

Peserta didik: 
Semangat 

Berkompetisi 
Rendah 
-pasif 

-apatis 
-tidak percaya 

diri 
-kurang kerja 

keras 
-minim prestasi 

Pendidik: 
-Kurang 

berperan aktif 
-Minim prestasi 

Sekolah: 
Minim prestasi 

 

Peneliti Moeda 
41 

Peserta didik: 
-Seleksi 

-Pembimbingan 
-Hasil 

KaryaPenelitian 
-Sesuai Target 

-Kompetisi 
Pendidik: 

-Pembimbingan 
-Persiapan 
kompetisi 

Peserta didik: 
Semangat 

Berkompetisi 
Tinggi 
-Aktif 

-Kreatif 
-Inovatif 

-Percaya diri 
-Kerja keras 
-Berprestasi 

Pendidik: 
-Berperan 

Aktif 
-Berprestasi 

Sekolah: 
Banyak 
prestasi 

 

Kondisi Awal Tindakan Tujuan/Hasil 

Evaluasi Awal Evaluasi 
Efek 

Evaluasi 
Akhir 

Perlu Agen 
Perubahan 

(Menarik,selaras 
K13) 

Peneliti Moeda 41 
Memotivasi 

Komunitas lain 
Berkompetisi 

meraih prestasi 

https://id.wiktionary.org/w/index.php?title=Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia&action=edit&redlink=1
https://id.wiktionary.org/w/index.php?title=Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia&action=edit&redlink=1
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B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah peserta 

didik kelas VII (378 siswa) dan kelas VIII 

(304 siswa) yang mengikuti Program 

Peneliti Moeda 41 Surabaya. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP 

Negeri 41 Surabaya, jalan Gembong 

Sekolahan no.5 Surabaya.Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan 

Januari-Agustus tahun 2015. 

 

D. Prosedur Tindakan 

1. Siklus 1 

Siklus 1 dilaksanakan pada bulan 

Januari -  April 2015 .  

a. Fase Perencanaan 

1) Membentuk Panitia dan Tim 

Pembimbing 

Pembentukan panitia dan 

timpembimbing Peneliti Moeda 41 

Surabaya dilaksanakan berdasarkan 

keinginan bersama atau kesamaan visi 

yaitu membuat perubahan ke arah yang 

lebih baik melalui kegiatan 

penelitian.Anggota panitia dan tim 

pembimbing adalah guru SMP Negeri 41 

Surabaya. 

2) Sosialisasi dan Motivasi 

Keberhasilan yang dicapai peserta 

didik dalam Kompetisi Peneliti Belia 

2014 menjadi titik awal timbulnya 

motivasi dan rasa percaya diri baik 

pendidik maupun peserta didik. Prestasi 

ini disosialisasikan untuk memotivasi 

peserta didik. Sosialisasi ini dilaksanakan 

dengan menyebarkan brosur  kegiatan 

Peneliti Moeda 41 Surabaya kepada 

peserta didik kelas VII dan peserta didik 

kelas VIII. Diharapkan lebih dari 90 % 

peserta didik kelas VII dan VIII 

mengetahui dan menyambut baik adanya 

program Peneliti Moeda 41 Surabaya. 

3) Penyusunan Program Kerja 

Panitia dan tim pembimbing yang 

terdiri dari unsur kepala sekolah, staf dan 

guru membuat program kerja yang 

meliputi seleksi anggota tim Peneliti 

Moeda 41, pembimbingan, persiapan 

kompetisi-kompetisi yang ada sepanjang 

tahun, fasilitas dan pembiayaan serta 

monitoring dan evaluasi. Program kerja 

disusun dalam diskusi kelompok terarah. 

Tiap tim mempunyai rencana kerja yang 

terprogram sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan bersama. 

 

b. Fase Tindakan dan Observasi 

1) Seleksi Anggota Tim Peneliti  

Seleksi dilaksanakan dua tahap. 

Tahap pertama adalah tes tulis dan tahap 

kedua adalah presentasi ide/produk 

penelitian yang telah mereka buat. Tes 

yang kedua dilaksanakan di tempat 

terbuka sehingga bisa disaksikan oleh 

para peserta didik yang lain dan 

memunculkan ketertarikan sekaligus 

mengenalkan pada mereka program baru 

yang berlatar belakang penelitian.  

2) Pembimbingan 

Pembimbingan dilaksanakan 

dengan memperhatikan tahapan-tahapan 

dalam proses penelitian sehingga 

karakter-karakter yang diharapkan dalam 

tiap tahapan muncul pada peserta didik 

yang menjadi anggota tim. Pembimbingan 

dilaksanakan sesuai dengan program 

kegiatan dan jadwal.Pembimbingan di 

luar jadwal dilaksanakan dengan 

perjanjian terlebih dahulu dan dalam 

keadaan diperlukan, misalkan menjelang 

kompetisi. Pembimbingan diharapkan 

dapat memenuhi target tatap muka sesuai 

jadwal dan hasil karya peserta didik yang 

siap diikutkan kompetisi.  

3) Kompetisi 

Panitia dan tim pembimbing 

mendata semua kompetisi yang ada 

selama satu tahun dan mengupayakan 

mengikutkan tim bimbingannya pada 

semua kompetisi sesuai kategori atau 

bidang yang di kompetisikan.  

Target yang diharapkan adalah semua 

anggota tim Peneliti Moeda 41 Surabaya 

mendapat kesempatan untuk mengikutkan 

hasil karyanya pada kompetisi yang ada. 

4) Monitoring dan Evaluasi 
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Monitoring dan Evaluasi 

dilaksanakan oleh panitia sesuai dengan 

jadwal.dan dilakukan untuk memantau 

keterlaksanaan program terhadap rencana 

kerja yang telah dibuat. Program 

dikatakan berjalan dengan baik bila sesuai 

dengan rencana kerja yang telah dibuat. 

 

c. Fase Refleksi 

Pada fase refleksi, yang dilakukan 

peneliti adalah merefleksi program 

komunitas belajar Peneliti Moeda 41 yang 

telah berjalan dan mencatat kendala-

kendala yang dihadapi selama proses 

berlangsung. 

 

2. Siklus 2 

Siklus 2 dilaksanakan pada bulan 

Mei -  Agustus 2015 .  Apabila dalam 

siklus 1 hasil pelaksanaan program belum 

sesuai dengan target yang dinginkan dan 

masih ditemukan kendala yang yang 

dihadapi selama proses berlangsung, 

maka dilakukan upaya untuk mengatasi 

kendala untuk mencapai target yang 

ditentukan 

 

a. Fase Perencanaan 

Pada siklus 2 ini, peneliti 

menambahkan perencanaan berdasarkan 

hasil refleksi pada siklus 1. 

 

b. Fase Tindakan dan Observasi 

Peneliti melaksanakan tindakan dan 

mengamati kegiatan seperti pada siklus 1 

dan tindakan pemecahan masalah yang 

ada pada siklus 1  

 

c. Fase Refleksi 

Peneliti melaksanakan refleksi 

siklus 2 seperti yang dilakukan pada 

siklus 1, serta menganalisis untuk 

membuat kesimpulan atas program 

komunitas belajar Peneliti Moeda 41. 

 

E. Pengumpulan Data 

1. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah melakukan 

observasi, kajian dokumen,dan teknik 

kuesioner. 

 

2. Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen pengumpulan data adalah 

pedoman observasi, dokumentasi dan 

angket. 

 

F. Teknik Analisa Data 

Analisa   data   yang   digunakan   

dalam   penelitian   ini   adalah   analisis 

deskriptif kualitatif. 

 

G. Indikator Keberhasilan Tindakan 

Indikator keberhasilan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Meningkatnya semangat kompetisi 

peserta didik yang ditandai dengan; 

a)Jumlah peserta didik yang mengikuti 

seleksi komunitas belajar Peneliti Moeda 

41 Surabaya minimal 5 orang setiap kelas 

(kelas VII dan VIII berjumlah 18 

rombongan belajar) atau minimal 

berjumlah 90 orang peserta b) Prosentase 

kehadiran anggota Peneliti Moeda 41 

dalam pembimbingan minimal 90%  c) 

Prosentase karya penelitian yang 

dihasilkan selesai sesuai dengan target 

minimal 90% d) Kompetisi yang diikuti 

100% (Semua jenis kompetisi penelitian) 

2. Meningkatnya Prestasi Sekolah 

yang ditandai dengan ; a)Karya penelitian 

yang dihasilkan Peneliti Moeda 41 

b)Prestasi Peneliti Moeda dalam lomba 

atau kompetisi 

c) Prestasi sekolah sebagai imbas 

keberadaan komunitas belajar Peneliti 

Moeda 41  

3. Meningkatnya motivasi pendidik 

untuk aktif membimbing peserta didik  

dalam berkompetisi ditandai dengan; a) 

Prosentase kehadiran pembimbingan 

Peneliti Moeda 41 minimal 90% b) 

Keterlibatan pendidik mempersiapkan 

peserta didik  dalam berkompetisi 

minimal 90% 
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Hasil dan Pembahasan 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Penelitian Siklus 1 

a. Fase Perencanaan 

(1) Membentuk Panitia dan Tim 

Pembimbing 

Pembentukan panitia dan tim 

pembimbing dilaksanakan pada tanggal 5 

Januari 2015. Susunan panitia dan 

pembimbing terdiri dari kepala sekolah 

dan 18 orang guru.  Tim pembimbing 

sendiri terdiri dari 15 orang guru yang 

terbagi menjadi 5 bidang penelitian, yaitu 

matematika, fisika, ekologi, food dan 

komputer. Pembentukan panitia dan tim 

pembimbing dilaksanakan bersamaan 

dengan rapat dinas dewan guru di SMP 

Negeri 41 Surabaya. 

(2) Sosialisasi dan motivasi  

Setelah pembentukan panitia dan 

tim pembimbing, maka langkah 

selanjutnya adalah sosialisasi dan 

motivasi kepada peserta didik. Sasaran 

program ini adalah peserta didik kelas VII 

dan VIII (682 siswa). Sosialisasi 

dilaksanakan, dengan cara menyebarkan 

brosur dengan melibatkan peserta lomba 

Peneliti Belia yang telah berprestasi untuk 

memotivasi.  

Dari 682 lembar angket yang 

disebarkan yang kembali pada panitia 

sekitar 671 lembar dengan prosentase 

peserta didik yang mengetahui program 

Peneliti Moeda 41 Surabaya lebih dari 

90%. 

(3) Membuat program kerja 

Program Kerja yang yang disusun 

meliputi rencana seleksi anggota tim, 

jenis penelitian, jadwal pelaksanaan 

bimbingan, materi pembimbingan (harus 

disesuaikan dengan judul penelitian yang 

telah diajukan peserta didik), target yang 

harus dicapai, dan jenis kompetisi yang 

akan diikuti. 

 

b. Fase Tindakan dan Observasi 

(1) Seleksi Anggota Tim Peneliti  

Seleksi dilaksanakan dua 

tahap.Tahap pertama adalah seleksi 

tulis.Seleksi tulis dilaksanakan pada hari 

Senin, tanggal 18 Januari 2015. Mata 

pelajaran yang diujikan adalah yaitu 

matematika, fisika, ekologi, food dan 

komputer . Seleksi tulis diikuti oleh 112 

peserta, yang terdiri dari 45 orang peserta 

didik kelas VIII dan 67 orang peserta 

didik kelas VII.  

Setelah seleksi tulis, tahap kedua 

adalah presentasi ide/produk 

penelitian.Peserta seleksi membuat 

rancangan ide/produk penelitian yang 

harus dipresentasikan.Seleksi tahap 2 ini 

diikuti oleh 89 orang peserta. Peserta 

seleksi tulis yang tidak mengikuti seleksi 

presentasi dianggap gugur. Dari 89 orang 

peserta seleksi tahap 1 dan seleksi tahap 

2, peserta yang dinyatakan lolos seleksi 

dan akan mendapat pembimbingan dalam 

tim Peneliti Moeda 41 sebanyak 37 orang. 

Hasil seleksi kemudian  

dikelompokkan sesuai dengan bidang 

penelitian dan mendapat pembimbingan 

dari guru sesuai mata pelajaran/bidang 

yang diampu. Ada 17 kelompok yang 

dibentuk, masing masing terdiri dari 2 

atau 3 peneliti. Hasil karya peserta dalam 

presentasi produk saat seleksi bisa 

dikembangkan dalam pembimbingan 

Peneliti Moeda 41 Surabaya. 

(2) Pembimbingan 

Pembimbingan peserta di luar jam 

pembelajaran sesuai kesepakatan peserta 

dengan pembimbing dengan target 

maksimal 3 (tiga) bulan produk setengah 

jadi (draf karya tulis penelitian) dan 

maksimal 5 (lima) bulan produk jadi dan 

siap diikutkan dalam kompetisi/lomba. 

Semua sarana prasarana yang 

diperlukan disiapkan oleh sekolah. 

Pembimbingan terjadwal dengan ketat, 

sebagian besar pelaksanaan 

pembimbingan diselenggarakan di 

sekolah (laboratorium, perpustakaan, 

dapur, ruang komputer).  Pembimbingan 

dilaksanakan dalam suasana yang 

menyenangkan. 

Jadwal pembimbingan disesuaikan 

dengan jadwal pembelajaran keseharian. 
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(3) Kompetisi 

Beberapa kompetisi mensyaratkan 

karya tulis ilmiah saja, dan beberapa 

kompetisi yang lain mensyaratkan produk 

inovasi. Hal ini menjadi perhatian tim 

Peneliti Moeda 41 karena target 

penyelesaian karya penelitian tersebut 

berbeda.Target penyelesaian untuk karya 

tulis paling lambat pada bulan Maret 

2015, sedangkan karya tulis yang 

menghasilkan produk inovasi paling 

lambat pada bulan Mei 2015.Dari 

beberapa jenis kompetisi, ada beberapa 

bidang yang belum disiapkan dalam tim 

Peneliti Moeda 41, yaitu ilmu 

pengetahuan sosial dan kemanusiaan. 

Penelitian di bidang ilmu pengetahuan 

sosial dan kemanusiaan sangat menarik 

karena terkait dengan kehidupan sehari-

hari. 

(4) Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 

Dari monitoring yang dilakukan, 

didapatkan hasil sebagai berikut; (1) 

penyusunan program pembimbingan yang 

meliputi program kegiatan, panitia dan 

tim pembimbing, jadwal pembinaan dan 

seleksi tim Peneliti Moeda 41, telah 

terlaksana sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan. (2) sosialisasi program kepada 

peserta didik, pendidik, orang tua dan 

komite terlaksana sesuai dengan rencana 

program. (3) pelaksanaan seleksi peserta 

tim Peneliti Moeda 41, sebagian besar 

peserta dapat menuangkan ide kreatif dan 

unik pada saat tes tahap dua sekaligus 

terbentuk kelompok pembimbingan sesuai 

mata pelajaran. (4) pendampingan dan 

pembimbingan peserta terlaksana sesuai 

program meliputi adanya ide dan judul 

penelitian dan mampu mewujudkan 

penelitiannya, mampu menyusun karya 

ilmiah sesuai dengan target yang telah 

ditentukan, peserta percaya diri untuk 

mempresentasikan hasil karyanya dan 

mampu menggunakan sarana prasarana 

yang ada. (5) keikutsertaan dalam 

kompetisi yang meliputi jadwal 

pelaksanaan kompetisi dan kesiapan 

melaksanakan semua cabang kompetisi. 

c. Fase Refleksi 

Perubahan yang dihasilkan dengan 

adanya komunitas belajar ini adalah usaha 

atau kerja keras para anggota tim dan 

pembimbing untuk mencapai target yang 

ditentukan. Semua jenis kompetisi yang 

ada wajib diikuti sebagai alat untuk 

mengukur diri. Dengan demikian mereka 

telah bekerja by design dengan target 

yang jelas. Namun dalam pembimbingan 

ada beberapa kelompok yang belum bisa 

memenuhi target. Hal ini disebabkan 

karena peneliti dan pembimbing belum 

menguasai teknis pembuatan alat 

penunjang penelitian secara detail. 

Komunitas belajar ini turut 

mempengaruhi pendidik dan peserta didik 

yang lain. Mereka tertarik untuk ikut serta 

baik dalam penyediaan bahan penelitian 

maupun turut memberikan masukan pada 

saat tim Peneliti Moeda 41 menampilkan 

presentasi penelitian mereka. Sengaja 

hasil karya dipresentasikan di depan 

dewan guru dengan harapan melatih 

anggota tim bila mereka harus 

mempresentasikan di depan dewan juri 

saat kompetisi/lomba, selain itu juga 

memotivasi para pendidik dan peserta 

didik lain untuk turut berpartisipasi.  

Dari hasil rekapitulasi penghitungan 

target kegiatan Peneliti Moeda 41 pada 

siklus 1 didapatkan bahwa rata-rata target 

kehadiran pembimbing, target kehadiran 

peneliti dan target karya penelitian 

mendekati indikator keberhasilan yang 

telah ditetapkan bersama pada saat 

menyusun program kerja. Namun dari 

hasil karya yang ditargetkan selesai dalam 

waktu tiga bulan (draft karya tulis hasil 

penelitian) beberapa kelompok belum 

memenuhi target yang diharapkan. Hasil 

monitoring dan evaluasi yang dilakukan 

oleh panitia didapatkan bahwa ada 

beberapa kendala pada saat 

pembimbingan yaitu (1) pengetahuan 

pembimbing terkait objek penelitian 

terbatas, sehingga perlu pendampingan 

dari tenaga ahli/narasumber yang 

kompeten, (2) jadwal pelaksanaan 
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pembimbingan bertepatan dengan 

aktivitas sekolah yang lain, (3) produk 

yang dihasilkan terkait penelitian 

membutuhkan biaya mahal. 

 

2. Hasil Penelitian Siklus 2 

a. Fase Perencanaan 

(1) Membentuk Panitia dan Tim 

Pembimbing 

Pada siklus 2 ini tidak ada 

perubahan pada kepanitiaan, namun untuk 

tim pembimbing ada beberapa perubahan 

yaitu (1) perubahan tim pembimbing 

karena perpindahan pendidik ke sekolah 

lain, (2) penambahan tenaga ahli / 

narasumber terkait produk hasil penelitian 

peserta didik, (3) penambahan 

pembimbing Bahasa Inggris untuk 

membantu tim Peneliti Moeda 41 dalam 

mempresentasikan karyanya dalam 

Bahasa Inggris, (4) penambahan 

pembimbing dalam bidang Ilmu 

Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan. 

(2) Sosialisasi dan Motivasi  

Keberhasilan yang dicapai peserta 

didik dalam Kompetisi Peneliti Belia 

2015 menambah motivasi dan rasa 

percaya diri bagi pendidik maupun 

peserta didik. Dengan ketekunan dan 

kerja keras dalam membimbing peserta 

didik telah terbukti membuahkan hasil 

yang baik. Dengan demikian sosialisasi 

tentang Komunitas Belajar “Peneliti 

Moeda 41” mendapat tanggapan yang 

baik dari segenap warga sekolah. 

Untuk menambah pengetahuan dan 

memotivasi siswa dibidang penelitian, 

SMP Negeri 41 Surabaya selalu 

mengikutsertakan semua anggota tim 

Peneliti Moeda 41 mengikuti sosialisasi 

tentang Peneliti Belia yang 

diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan 

Kota Surabaya bersama Center for Young 

Scientist.  

(3) Membuat Program Kerja 

Sesuai dengan hasil refleksi pada 

siklus 1, maka Program Kerja pada siklus 

2 mengalami perubahan yaitu (1) jadwal 

bimbingan tambahan bagi tim Peneliti 

Moeda 41 bidang ilmu sosial dan 

kemasyarakatan, (2) jadwal 

pembimbingan Bahasa Inggris dan (3) 

jadwal pendampingan tenaga 

ahli/narasumber bagi kelompok yang 

menghasilkan produk. 

 

b. Fase Tindakan dan Observasi 

(1) Seleksi Anggota Tim Peneliti  

Pada siklus 2 ini, seleksi 

dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan 

kompetisi bidang ilmu sosial dan 

kemasyarakatan. Seleksi yang 

diselenggarakan hanya tes tulis yang 

meliputi mata pelajaran ilmu sosial. 

Peserta tes adalah peserta didik kelas VII 

dan VIII yang direkomendasikan guru 

mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial 

dan wali kelas. Seleksi tulis diikuti oleh 

18 peserta, yang terdiri dari 8 orang 

peserta didik kelas VIII dan 10 orang 

peserta didik kelas VII. Dari 18 orang 

peserta seleksi, peserta yang dinyatakan 

lolos seleksi dan akan mendapat 

pembimbingan dalam tim Peneliti Moeda 

41 sebanyak 6 orang. 

(2) Pembimbingan 

Hasil seleksi kemudian  

dikelompokkan sesuai dengan bidang 

penelitian dan mendapat pembimbingan 

dari guru sesuai mata pelajaran/bidang 

yang diampu. Ada 22 kelompok yang 

dibentuk, masing masing terdiri dari 2 

atau 3 peneliti, termasuk kelompok 

bidang ilmu sosial dan kemasyarakatan. 

Pembimbingan peserta dilaksanakan 

mulai hari Senin sampai dengan Jum‟at di 

luar jam pembelajaran sesuai kesepakatan 

peserta dengan pembimbing dengan target 

maksimal 5 (lima) bulan produk jadi dan 

siap diikutkan dalam kompetisi/lomba. 

Sesuai dengan hasil refleksi siklus 

1, beberapa kegiatan ditambahkan pada 

pembimbingan khususnya pada 

penambahan waktu tatap muka dengan 

tim ahli/narasumber. Semua sarana 

prasarana yang diperlukan disiapkan oleh 

sekolah. Pembimbingan terjadwal dengan 

ketat, sebagian besar pelaksanaan 
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pembimbingan diselenggarakan di 

sekolah (laboratorium, perpustakaan, 

dapur, ruang komputer). 

(3) Kompetisi 

Kompetisi yang hanya meminta 

hasil karya tulis sebagai syarat (misalkan : 

LPIR) dipenuhi atau diselesaikan terlebih 

dahulu, sedangkan yang membutuhkan 

alat inovasi bertahap sesuai dengan 

jadwal lomba/kompetisi (misalkan : 

NYIA). Pada akhir Agustus 2015, semua 

karya tulis ilmiah beserta karya inovasi 

harus sudah terselesaikan dan siap 

diikutkan kompetisi. 

(3) Monitoring dan Evaluasi (MONEV) 

Pada akhir siklus 2, monitoring dan 

evaluasi (MONEV) yang dilaksanakan 

oleh panitia didapatkan hasil sebagai 

berikut; (1) sosialisasi program kepada 

tim Peneliti Moeda 41 dalam acara 

pembimbingan peneliti belia Dinas 

Pendidikan Kota Surabaya bersama 

Center for Young Scientst (CYS) 

menambah pengetahuan dan motivasi 

anggota  dan pembina tim di bidang 

penelitian (2) hampir semua karya 

penelitian yang dihasilkan selesai sesuai 

dengan target kompetisi yang akan diikuti 

(3) pendampingan dan pembimbingan 

peserta terlaksana sesuai program 

meliputi adanya ide dan judul penelitian 

dan mampu mewujudkan penelitiannya, 

mampu menyusun karya ilmiah sesuai 

dengan target yang telah ditentukan, 

peserta percaya diri untuk 

mempresentasikan hasil karyanya dan 

mampu menggunakan sarana prasarana 

yang ada. (4) keikutsertaan dalam 

kompetisi yang meliputi jadwal 

pelaksanaan kompetisi dan kesiapan 

melaksanakan semua cabang kompetisi. 

 

c. Fase Refleksi 

Perubahan yang dihasilkan pada 

siklus 2 ini lebih meningkat dibandingkan 

dengan siklus 1.Usaha atau kerja keras 

para anggota tim dan pembimbing untuk 

mencapai target yang ditentukan lebih 

meningkat. Karya penelitian dan 

kompetisi yang diikuti lebih banyak. 

Dengan demikian mereka telah bekerja by 

design dengan target yang jelas telah 

terpenuhi. 

Prestasi yang diraih sekolah semakin 

meningkat dengan semangat kompetisi 

yang tertanam pada peserta didik dan 

pendidik. Beberapa kompetisi/lomba yang  

diikuti Peneliti Moeda 41  menghasilkan 

prestasi.  

Dari rekapitulasi penghitungan 

target kegiatan Peneliti Moeda 41 

padasiklus 2terlihat bahwa rata-rata target 

kehadiran pembimbing, target kehadiran 

peneliti dan target karya penelitian 

mendekati indikator keberhasilan yang 

telah ditetapkan bersama pada saat 

menyusun program kerja, bahkan target 

kehadiran pembimbing telah sesuai 

dengan target yang diharapkan yaitu 90%. 

 

Pembahasan 

1. Siklus 1 

Ketercapaian target yang telah 

ditentukan dan keberhasilan dalam 

kompetisi-kompetisi yang diraih 

menambah rasa percaya diri dan semangat 

berkompetisi peserta didik dan. Karya 

penelitian yang dihasilkan oleh tim 

Peneliti Moeda 41 cukup banyak untuk 

program awal. Adapun karya penelitian 

yang dihasilkan antara lain sebagai 

berikut 

 

 
NO JUDUL PENELITIAN NAMA 

PENELITI 

1 INOVASI ALAT ANTI BEGAL Ifnu Agil 

Syahdeli, Moh. 
Romadhon A., 

Maria Yessika 

P. 

2 PEMBUATAN AGAR-AGAR 
DARI KOMBINASI DAUN 

PEGAGAN (Centella asiatica) 

DAN CINCAU (Cyclea barbata 
Miers ) SEBAGAI SOLUSI 

MAKANAN SEHAT 

Moch.Ridwan 
S.,Diva 

Amalia A., 

Ferdina 
Salsabila  

3 PEMANFAATAN CAMPURAN 
LIMBAH AIR BEKAS CUCI 

PAKAIAN DAN MENGKUDU 

(Morinda citrifolia) SEBAGAI 
SUMBER ALTERNATIF ENERGI 

LISTRIK 

Nabila Putri K 
, Neshka 

Rizkita, Zilulla 

Sabita 

4 KARTU PINTAR dari ID CARD 
BEKAS dan MAGIC 

CALCULATOR untuk 

Waode Intan , 
Mutiara 

Faradilah 

Karya Penelitian Peneliti Moeda 41  
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PENDETEKSI IDENTITAS 

SISWA dan JUMLAH 
PENGUNJUNG 

PERPUSTAKAAN 

5 PEMANFAATAN SIRIH 
GADING (Epipremnum Aereum) 

UNTUK MENYERAP dan 

MEMBERSIHKAN UDARA DI 
DALAM RUMAH 

Afiyah 
Sayyidah, 

Rufaida 

6 PEMANFAATAN KULIT BIJI 

KACANG HIJAU SEBAGAI 

BAHAN DASAR ES KRIM 

Nabilah, Alicia 

Amanda  

7 INOVASI ALAT ANTI BANJIR 

SEDERHANA DAN RAMAH 

LINGKUNGAN 

Ryan Amri 

Ilyas, Faza 

Vicanafillah, 
Amirul 

Mulana 

8 MENINGKATKAN RASA 
CONFIDENCES SISWA 

SEBAGAI MAHKLUK SOSIAL 

MELALUI KEGIATAN 
KONSELOR SEBAYA 

Hidayatus 
Sholichah, 

Winnie Putri 

Apsari 

9 UPAYA PENGHEMATAN DAN 

PEMANFAATAN  AIR 

MELALUI DAUR ULANG AIR 
WUDLU PORTABEL 

Kristan Arief 

W. ,Moch. 

Aditya R., 
Moh.  Joe 

Prizzy 

 

Prestasi-prestasi yang telah dicapai 

Tim Peneliti Moeda 41 sebagai berikut : 

1. Juara III Peneliti Remaja yang 

diselenggarakan oleh Badan 

Lingkungan Hidup Kota Surabaya 

dengan judul Pemanfaatan Kulit 

Kacang Hijau dalam Pembuatan 

Es Cream 

2. Juara II Peneliti Remaja se Jawa 

Bali yang diselenggarakan oleh 

Universitas Surabaya dengan 

judulPemanfaatan Campuran 

Limbah AirDeterjen Bekas 

Cucian Pakaiandan Mengkudu 

(morinda citrifolia)Sebagai 

Sumber Alternatif Energi Listrik 
3. Peringkat 3 Nasional  Lomba 

Peneliti Ilmiah Remaja SMP yang 

diselenggarakan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dengan 

judulInovasi alat Anti Begal 

 

2. Siklus 2 

Pada siklus 2, telah nampak 

keberhasilan program Peneliti Moeda 41. 

Ketercapaian target yang telah ditentukan 

dan keberhasilan dalam kompetisi-

kompetisi yang diraih menambah rasa 

percaya diri dan semangat berkompetisi 

peserta didik dan karya penelitian yang 

dihasilkan oleh tim Peneliti Moeda 41 

bertambah. 

Para peserta didik maupun pendidik 

sama-sama bersinergi mengikuti even-

even atau kompetisi yang ada. Semangat 

program Peneliti Moeda 41 yang 

dilaksanakan di sekolah menginspirasi 

dan memotivasi kegiatan komunitas 

belajar yang lain. Banyak  kegiatan 

dilandasi dengan semangat meneliti. 

Misalkan pada giat Adiwiyata, komunitas 

yang ada pada tim Adiwiyata seperti tim 

pengolah sampah mengadakan penelitian 

tentang  bagaimana menghilangkan bau 

pada pembuatan kompos cair, tim energi 

mencari pengganti energi yang tak 

terbaharukan, tim hidroponik mencari 

alternatif pengganti rockwool , tim air 

menciptakan alat untuk menghemat 

penggunaan air dan tim makanan 

mencoba menciptakan alternatif jajanan 

yang sehat bergizi dengan bahan-bahan 

yang murah dan mudah didapatkan. 

Pada giat ekstra kurikuler, misalkan 

konselor sebaya juga dilandasi dengan 

semangat meneliti tentang sosial 

kemasyarakatan. 

Para pendidik juga termotivasi 

menghasilkan karya tulis dan karya 

inovasi dalam pembelajaran yang 

digunakan/ dimanfaatkan untuk 

pengembangan pembelajaran. Beberapa 

orang juga sudah mulai menulis di media 

atau jurnal online. Akhirnya, saat ini 

di SMP Negeri 41 Surabaya tercipta 

kondisi yag berbeda dengan sebelum 

adanya tim Peneliti Moeda 41 Surabaya. 

Semangat untuk berkompetisi, percaya 

diri, aktif , kreatif dalam setiap kegiatan 

di sekolah maupun di luar sekolah telah 

menjadi bagian keseharian semua 

komunitas belajar yang ada. Berbagai 

prestasi diraih oleh SMP Negeri 41 

Surabaya. Untuk prestasi di bidang 

lingkungan dalam waktu singkat telah 

memperoleh penghargaan Sekolah 

Adiwiyata.Kepercayaan diri timbul 

seiring dengan semangat berkompetisi 

meraih prestasi. 
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Simpulan 

Program Peneliti Moeda 41 

Surabaya diawali dengan komitmen 

bersama untuk membentuk komunitas 

belajar yang berbasis research/penelitian. 

Dengan niat dan kesungguhan untuk 

melaksanakan program yang dibuat, 

sehingga menghasilkan karya penelitian 

yang tidak terbayangkan akan bisa 

dihasilkan oleh peserta didik tingkat SMP. 

Komunitas belajar Peneliti Moeda 

41 membawa perubahan peserta 

didik.Tahapan-tahapan dalam proses 

penelitian mengajak peserta didik yang 

semula pasif, tidak kreatif, apatis, dan 

tidak percaya diri menjadi aktif, kreatif, 

inovatif,dan ketika meraih prestasi 

menimbulkan rasa percaya diri yang kuat 

baik bagi peserta didik maupun pendidik 

selaku pembimbingnya. 

Tantangan-tantangan yang dihadapi 

membentuk karakter unggul selaras 

dengan kurikulum 2013 yang merupakan 

sebuah kurikulum yang mengutamakan 

pada pemahaman, skill, dan pendidikan 

berkarakter, dimana peserta didik dituntut 

untuk paham atas materi, aktif dalam 

proses berdiskusi dan presentasi serta 

memiliki sopan santun dan sikap disiplin 

yang tinggi.  Tantangan dan karakter yang 

terbentuk pada tahapan proses  penelitian 

yang dialami komunitas belajar Peneliti 

Moeda 41 memotivasi pendidik untuk 

mengimplementasikannya dalam proses 

pembelajaran sehingga dapat kompetensi 

peserta didik meningkat. 

Program ini juga mempengaruhi 

komunitas lain yang tidak terlibat 

langsung dengan penelitian untuk 

melakukan kegiatannya dengan penuh 

percaya diri. Rasa percaya diri akan terus 

memotivasi peserta didik dan pendidik 

untuk berkarya dan berprestasi di segala 

bidang.   Dan  terbukti bahwa komunitas 

belajar Peneliti Moeda 41 dapat 

membawa peserta didik, pendidik dan 

sekolah meraih prestasi 

Untuk pengembangan lebih lanjut 

program Peneliti Moeda 41 Surabaya ini 

direncanakan berkolaborasi dengan 

komunitas belajar yang lain yaitu tim 

Adiwiyata untuk menghasilkan penelitian 

yang berbasis lingkungan dan tim 

Ecopreneur yang akan memasarkan 

produk penelitian, misalkan Ice Cream 

berbahan dasar Kulit Kacang Hijau, dodol 

Dumang (Mengkudu dan Kulit Manggis) 

yang menjadi salah satu Icon Sekolah. 

Sekolah juga berencana 

mengadakan In House Training (IHT) 

bagi Bapak/Ibu guru untuk 

membudayakan tahapan penelitian dalam 

pembelajaran di kelas, sehingga peserta 

didik bisa menghasilkan minimal satu 

produk hasil penelitian dalam 1 tahun. 

Setelah mengamati hasil penelitian, 

penulis berkesimpulan bahwa Komunitas 

belajar Peneliti Moeda 41 telah menjawab 

permasalahan yang ada di SMP Negeri 41 

Surabaya, yaitu; 

1. Komunitas belajar Peneliti Moeda 

41 dapat meningkatkan semangat 

berkompetisi bagi peserta didik.  

2.  Komunitas belajar Peneliti Moeda 

41 dapat meningkatkan capaian prestasi 

sekolah  

3. Komunitas belajar Peneliti Moeda 

41 dapat memotivasi pendidik untuk aktif 

membimbing peserta didik dalam 

berkompetisi 
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PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MELALUI TALKING STICK  

PADA MATERI MENGGALI INFORMASI BACAAN 

PADA SISWA KELAS V 

 

(Rini Lestari) 

 

 

ABSTRACT 

 

To be able to learn something well, we need to hear, see, ask questions about it, 

and discuss it with others. Not only that, students need to "do it", which describe 

something in their own way, showing for instance, try to practice skills and tasks that 

require the knowledge they have acquired. 

The problems to be examined in this study were: (a) How is achievement learn 

basic competency digging readings with the implementation of learning methods talking 

stick? (B) How does the talking stick method on the students motivation? 

The purpose of this study are: (a) Knowing achievement learn basic competency 

digging reading after the implementation of Learning Methods Talking Stick, (b) 

Determine the influence student motivation after the implementation of learning methods 

talking stick. 

This study uses action research (action research) three rounds. Each round 

consists of four phases: design, activities and observations, reflections, and refisi. Goal of 

this research is class 5C The data obtained in the form of formative test results, 

observation sheet teaching and learning activities. student achievement has increased 

from cycle I to III 

From the analyst found that 3 cycles, namely, the first cycle (68%), the second 

cycle (75%), the third cycle (86%). 

 Conclusions from this research is the method of learning the talking stick positive 

effect on student motivation and classroom 5C learning model can be used as an 

alternative thematic learning. 

 

Keywords: methods of studying talking stick 
 

Pendahuluan 

Di dalam pengajaran Bahasa 

Indonesia, ada tiga aspek yang perlu 

diperhatikan, yaitu aspek kognitif, aspek 

afektif, dan aspek psikomotor. Ketiga 

aspek itu berturut-turut menyangkut ilmu 

pengetahuan, perasaan, dan keterampilan 

atau kegiatan berbahasa. 

Kompetensi dasar menggali 

informasi bacaan  sangat penting 

diberikan kepada murid untuk melatih 

menggunakan bahasa secara aktif, secara 

otomatis mencakup banyak unsur 

kebahasaan termasuk kosa kata dan 

keterampilan penggunaan bahasa itu 

sendiri dalam bentuk bahasa tulis maupun 

lisan. 

Namun demikian, sebagian besar 

siswa sulit untuk memulai membuat 

laporan informasi yang telah mereka 

dapatkan dari kegiatan membaca bacaan 

baik dalam bentuk tertulis maupun secara 

lisan. Dari persoalan tersebut kiranya 

dibutuhkan kreaivitas guru untuk 

mengatur sedemikian rupa sehingga 

kompetensi dasar menggali informasi 

bacaan dapat diberikan semaksimal 

mungkin dengan tidak mengesampingkan 

materi yang lain. 

Sekolah kita pada umumnya agak 

mengabaikan kompetensi dasar menggali   

informasi bacaan. Ada beberapa faktor 

penyebabnya yaitu, (1) sistem ujian yang 

biasanya menjabarkan soal-soal yang 
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sebagian besar besifat teoritis, (2) 

pengajaran yang bersifat klasikal bukan 

individual. 

Materi  ujian yang bersifat teoritis 

dapat menimbulkan motivasi guru 

mengajarkan kompetensi dasar menggali 

informasi bacaan hanya untuk dapat 

menjawab soal-soal ujian, sementara 

aspek keterampilan diabaikan. Sedangkan 

dengan kelas klasikal biasanya guru 

enggan melaksanakan kompetensi dasar 

menggali informasi bacaan, karena ia 

harus memeriksa tugas murid-muridnya 

satu persatu, kadang hal itu masih harus 

berhadapan dengan tulisan-tulisan siswa 

yang notabene sulit dibaca. 

Padahal dengan seringnya latihan-

latihan yang diberikan akan membuat 

siswa terbiasa dengan hal itu. Kita tahu 

bahwa keterampilan berbahasa akan dapat 

dicapai dengan baik bila dibiasakan. 

Berdasarkan paparan tersebut di atas 

maka peneliti ingin mencoba melakukan 

penelitian dengan judul “Pendekatan 

Metode Belajar Talking Stick Dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar 

Kompetensi Dasar Menggali Informasi 

Bacaan Pada Siswa Kelas VC SD Negeri 

Wonokusumo IV / 43 Tahun Pelajaran 

2015-2016”. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka dapat dirumuskan suatu masalah 

sebagai berikut: 1. Seberapa jauh 

peningkatan prestasi belajar siswa dengan 

diterapkannya metode Belajar Talking 

Stick untuk kompetensi dasar  Menggali 

Informasi Bacaan pada siswa kelas VC 

SD Negeri Wonokusumo IV / 43 ? 2. 

Bagaimanakah pengaruh metode Belajar 

Talking Stick terhadap motivasi belajar 

untuk  kompetensi dasar menggali 

informasi bacaan pada siswa kelas VC SD 

Negeri Wonokusumo IV/43? 

Sesuai dengan permasalahan di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk:(1). 

Mengetahui peningkatan prestasi belajar 

siswa setelah diterapkannya metode 

Talking Stick pada siswa kelas VC SD 

Negeri Wonokusumo IV/43. (2). 

Mengetahui pengaruh motivasi belajar 

siswa setelah diterapkan metode Talking 

Stick dalam kompetensi dasar menggali 

informasi bacaan pada siswa kelas VC SD 

Negeri Wonokusumo IV/43. 

Penelitain ini dapat memberikan 

manfaat bagi: 1. Sekolah sebagai penentu 

kebijakan dalam upaya meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 2. Guru, sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan 

metode pembelajaran yang dapat 

memberikan manfaat bagi siswa. 3. Siswa, 

dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

melatih sikap sosial untuk saling peduli 

terhadap keberhasilan siswa lain dalam 

mencapai tujuan belajar. 

 

Belajar dan Pembelajaran 

Istilah belajar dan pembelajaran 

yang kita jumpai dalam kepustakaan asing 

adalah learning dan instruction. Istilah 

learning mengandung pengertian proses 

perubahan yang relatif tetap dalam 

perilaku individu sebagai hasil dari 

pengalaman, (Fortuna, 1981: 147). Istilah 

instruction mengandung pengertian proses 

yang terpusat pada tujuan (goal directed 

teaching process) yang dalam banyak hal 

dapat direncanakan sebelumnya (pree-

planed). Proses belajar yang terjadi adalah 

proses pembelajaran, yakni proses 

membuat orang lain aktif melakukan 

proses belajar sesuai dengan rancangan. 

(Romiszowki, 1981: 4). 

Belajar dapat pula diartikan sebagai 

perubahan tingkah laku pada diri individu 

berkat adanya interaksi antar individu 

denga lingkungannya. Burton mengatakan 

“Learning is change in the individual due 

to instruction of that individual and his 

environment, which fells a need and 

makes him more capable of dealing 

undauntedly with his environment. 

(Burton: The guidance of learning 

activities, 1994). Dalam pengertian ini 

terdapat kata “change” (perubahan), yang 

berarti bahwa seseorang setelah 
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mengalami proses pengetahuannya, 

keterampilannya, maupun pada aspek 

sikapnya, misalnya dari tidak bisa menjadi 

bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari 

ragu-ragu menjadi yakin, dari tidak sopan 

menjadi sopan, dan sebagainya. Kriteria 

keberhasilan dalam belajar diantaranya 

ditandai dengan terjadinya perubahan 

tingkah laku pada diri individu yang 

belajar. 

Pembelajaran identik sekali dengan 

proses belajar-mengajar. Proses dalam 

pengertiannya disini merupakan interaksi 

semua komponen atau unsur yang terdapat 

belajar-mengajar, yang satu dengan yang 

lainnya saling berhubungan 

(interindependent), dalam ikatan untuk 

mencapai tujuan. Yang dimaksud 

komponen atau unsur belajar-mengajar 

antara lain tujuan istruksional, yang 

hendak dicapai dalam pembelajaran, 

metode mengajar, alat peraga pengajaran, 

dan evaluasi sebagai alat ukur tercapai 

tidaknya tujuan pembelajaran. 

Dari uraian ini jelas bahwa kegiatan 

belajar-mengajar atau yang disebut juga 

pembelajaran merupakan suatu sistem 

yang terdiri dari berbagai komponen yang 

saling berkaitan satu sama lain, dan 

merupakan satu kesatuan yang tak 

terpisahkan. Oleh karena itu, guru dituntut 

memiliki kemampuan mengintegrasikan 

komponen-komponen tersebut dalam 

kegiatan belajar-mengajar atau proses 

pembelajaran. (Udin Sarifudin, 1995: 3). 

Lebih dari 2400 tahun silam, 

Konfusius menyatakan:Yang saya dengar, 

saya lupa.Yang saya lihat, saya 

ingat.Yang saya kerjakan, saya pahami. 

Tiga pertanyaan sederhana ini 

berbicara banyak tentang perlunya cara 

belajar aktif. Yang saya dengar, saya lupa. 

Yang saya dengar dan lihat, saya sedikit 

ingat.Yang saya dengar, lihat, dan 

pertanyakan atau diskusikan dengan orang 

lain, saya mulai pahami. Dari yang saya 

dengar, lihat, bahas dan terapkan, saya 

dapatkan pengetahuan dan keterampilan. 

Yang saya ajarkan kepada orang lain, saya 

kuasai. (Melvin L. Siberman, 2004: 15). 

Akan lebih baik lagi jika kita dapat 

melakukan sesuatu terhadap informasi itu, 

dan dengan demikian kita bisa mendapat 

umpan balik tentang seberapa bagus 

pemahaman kita. Menurut John Holt 

(1967), proses belajar akan meningkat jika 

siswa dinima untuk melakukan berikut ini:  

(1) Mengemukakan kembali informasi 

dengan kata-kata mereka sindiri. 

(2) Memberikan contohnya. 

(3) Mengenalinya dalam bermacam-

macam bentuk dan situasi. 

(4) Melihat kaitan antara informasi itu 

dengan fakta atau gagasan lain. 

(5) Menggunakannya dengan beragam 

cara. 

(6) Memprekdisikan sejumlah 

konsekuensinya. 

(7) Menyebutkan lawan atau 

kebalikannya.  

Pelajaran Bahasa Indonesia  bisa 

diajarkan dengan media yang konkret, 

melalui buku-buku latihan, dan dengan 

mempraktikkan dalam kegiatan sehari-

hari. Masing-masing cara dalam 

menyajikan konsep akan menentukan 

pemahaman siswa. Yang lebih penting 

lagi adalah bagaimana kedekatan itu 

berlangsung. Jika  ini terjadi pada peserta 

didik, dia akan merasakan sedikit 

keterlibatan mental. Ketika kegiatan 

belajar sifatnya pasif, siswa mengikuti 

pelajaran tanpa rasa keingintahuan, tanpa 

mengajukan pertanyaan, dan tanpa minat 

terhadap hasilnya (kecuali, barangkali, 

nilai yang akan dia peroleh). Ketika 

kegiatan belajar sifat aktif, siswa akan 

mengupayakan sesuatu. Dia 

menginginkan jawaban atas sebuah 

pertanyaan, membutuhkan informasi 

untuk memecahkan masalah, atau mencari 

cara untuk mengerjakan tugas. 

Kegiatan belajar bersama dapat 

membantu memacu belajar aktif. Kegiatan 

belajar dan mengajar di kelas memang 

dapat menstimulasi belajar aktif dengan 
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cara khusus. Apa yang didiskusikan siswa 

dengan teman-temannya dan apa yang 

diajarkan siswa kepada teman-temannya 

memungkinkan mereka untuk 

memperoleh pemahaman dan penguasaan 

materi pelajaran. Metode belajar bersama 

yang terbaik, semisal pelajaran menyusun 

gambar (jigsaw), memenuhi persyaratan 

ini. Pemberian tugas yang berbeda kepada 

siswa akan mendorong mereka untuk 

tidak hanya belajar bersama, namun juga 

mengajarkan satu sama lain. 

 

Talking Stick (tongkat berbicara) 

Talking Stick (tongkat berbicara) 

adalah metode yang pada mulanya 

digunakan oleh penduduk asli Amerika 

untuk mengajak semua orang berbicara 

atau menyampaikan pendapat dalam suatu 

forum (pertemuan antarsuku), 

sebagaimana dikemukakan Carol Locust 

berikut ini: The talking stick has been 

used for centuries by many indian tribes 

as a means of just and impartial hearing. 

The talking stick was commonly used in 

council circles to decide who had the right 

to speak. When matters of great concern 

would come before the council, the 

leading elder would hold the talking stick, 

and begin the discussion. When he would 

finish what he had to say, he would hold 

out the talking stick, and whoever would 

speak after him would take it. In this 

manner, the stick would be passed from 

one individual to another until all who 

wanted to speak had done  so. The stick 

was then passed back to the elder for safe 

keeping. 

Talking Stick sebagai model 

pembelajaran, Talking Stick termasuk 

salah satu model pembelajaran kooperatif. 

Model pembelajaran ini dilakukan dengan 

bantuan tongkat, siapa yang memegang 

tongkat wajib menjawab pertanyaan dari 

guru setelah siswa mempelajari materi 

pokoknya. Pembelajaran Talking Stick 

sangat cocok diterapkan bagi siswa SD, 

SMP, dan SMA, SMK. Selain untuk 

melatih berbicara, pembelajaran ini akan 

menciptakan suasana yang menyenangkan 

dan embuat siswa aktif. 

Langkah-langkah penerapannya 

dapat dilakukan sebagai berikut: 

(1) Guru membentuk kelompok yang 

terdiri atas 4-5 orang. 

(2) Guru menyiapkan sebuah tongkat 

yang panjangnya 20 cm. 

(3) Guru menyampaikan materi pokok 

yang akan dipelajari, kemudian 

memberikan kesempatan para 

kelompok untuk membaca dan 

mempelajari materi pelajaran. 

(4) Siswa berdiskusi membahas masalah 

yang terdapat di dalam wacana. 

(5) Setelah kelompok selesai membaca 

materi pelajaran dan mempelajari 

isinya, guru mempersilahkan anggota 

kelompok untuk menutup isi bacaan. 

(6) Guru mengambil tongkat dan 

memberikan kepada salah satu 

anggota kelompok, setelah itu guru 

memberikan pertanyaan dan anggota 

kelompok yang memegang tongkat 

tersebut harus menjawabnya, 

demikian seterusnya sampai sebagian 

besar siswa mendapat bagian untuk 

mejawab setiap pertanyaan dari guru. 

(7) Siswa lain boleh membantu 

menjawab pertan jika anggota 

kelompoknya tidak bisa menjawab 

pertanyaan. 

(8) Guru memberikan kesimpulan. 

(9) Guru melakukan evaluasi penilaian, 

baik secara kelompok maupun 

individu. 

(10) Guru menutup pembelajaran. 

Kelebihan Talking Stick sebagai 

metode pembelajaran antara lain: (1) 

Menguji kesiapan siswa, (2) Melatih 

membaca dan memahami dengan cepat, 

(3) Agar lebih giat belajar (belajar 

dahulu), dan (4) Membuat anak didik 

ceria, senang dan melatih mental anak 

didik untuk siap pada kondisi dan siyuasi 

apapun. Akan tetapi, juga memiliki 
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kekurangan, yaitu membuat siswa gelisah, 

gundah, gulana dan lain-lain (bercanda) 

 

Desain Penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian 

tindakan (action research), karena 

penelitian tindakan dilakukan untuk 

memecahkan masalah pembelajaran di 

kelas. Penelitian ini juga termasuk 

penelitian deskriptif, sebab 

menggambarkan bagaimana suatu 

teknik/metode pembelajaran diterapkan 

dan bagaimana hasil yang diinginkan 

dapat dicapai. 

 

Tempat, Waktu dan Subjek Penelitian. 

(1) Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang 

digunakan dalam melakukan 

penelitian untuk memperoleh data 

yang diinginkan. Penelitian ini 

bertempat di SD Negeri 

Wonokusumo IV/43 Surabaya. 

 

(2) Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah waktu 

berlangsungnya penelitian atau saat 

penelitian ini dilangsungkan. 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan Oktober  2015. 

 

(3) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa-siswi 

Kelas VC pada kompetensi dasar 

menggali informasi bacaan. 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

Menurut Tim Pelatih Proyek PGSM, PTK 

adalah suatu bentuk kajian yang bersifat 

reflektif oleh pelaku tindakan yang 

dilakukan untuk meningkatkan 

kemantapan rasional dari tindakan mereka 

dalam  melaksanakan tugas, 

memperdalam pemahaman terhadap 

tindakan-tindakan yang dilakukan itu, 

serta memperbaiki kondisi dimana praktek 

pembelajaran tersebut dilakukan (dalam 

Mukhlis,      2003: 3).Sedangkah menurut 

Muhlis (2003: 5) PTK adalah suatu 

bentuk kajian yang bersifat sistematis 

reflektif oleh pelaku tindakan untuk 

memperbaiki kondisi pembelajaran yang 

dilakukan. 

Adapun tujuan utama dari PTK 

adalah untuk memperbaiki/meningkatkan 

pratek pembelajaran secara 

berkesinambungan, sedangkan tujuan 

penyertaannya adalah menumbuhkan 

budaya meneliti di kalangan guru 

(Mukhlis, 2003: 5). 

Sesuai dengan jenis penelitian yang 

dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model 

penelitian tindakan dari Kemmis dan 

Taggart  (dalam Sugiarti, 1997: 6), yaitu 

berbentuk spiral dari sklus 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. 
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Penjelasan alur di atas adalah 

sebagai berikut. 

(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 metode pembelajaran  

model Talking Stick. 

(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 rancangan yang 

direvisi untuk dilaksanakan pada 

siklus berikutnya. 

Observasi dibagi dalam tiga putaran, 

yaitu putaran 1, 2 dan 3, dimana masing 

putaran dikenai perlakuan yang sama (alur 

kegiatan yang sama) dan membahas satu 

sub pokok bahasan yang diakhiri dengan 

tes formatif di akhir masing putaran. 

Dibuat dalam tiga putaran dimaksudkan 

untuk memperbaiki sistem pengajaran 

yang telah dilaksanakan. 

Untuk mempermudah evaluasi 

terhadap tingkat kemampuan siswa, perlu 

dirumuskan criteria penilaian sebagai 

berikut: 1. Kategori benar semua. 2. 

Kategori benar sebagian dan nilai di atas 

KKM. 3. Kategori benar sebagian dan 

nilai di bawah KKM. 4. Katageri salah 

semua.  

Prosentase dan jumlah kategori 1 

dan 2 menunjukkan tingkat keberhasilan 

pembelajaran. Kriteria ini diberikan 

karena siswa dapat menemukan informasi 

bacaan untuk dilaporkan baik secara 

tertulis maupun lisan 

Untuk ketuntasan belajar ada dua 

kategori ketuntasan belajar yaitu secara 

perorangan dan secara klasikal. 

Berdasarkan petunju pelaksanaan belajar 

mengajar kurikulum 1994 (Depdikbud, 

1994), yaitu seorang siswa telah tuntas 

belajar bila telah mencapai skor 70% atau 

nilai 70, dan kelas disebut tuntas belajar 

bila di kelas tersebut terdapat 85% yang 

telah mencapai daya serap lebih dari atau 

sama dengan 65%. Untuk menghitung 

persentase ketuntasan belajar digunakan 

rumus sebagai berikut: 
 

%100
...

x
Siswa

belajartuntasyangSiswa
P




  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti 

mempersiapkan perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari rencana 

pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-

alat pengajaran yang mendukung. 

Selain itu juga dipersiapkan lembar 

observasi pengolahan belajar aktif. 

 

b. Tahap Kegiatan dan Pelaksanaan. 

Pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar untuk siklus I dilaksanakan 

pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan 

jumlah siswa 28 siswa. Dalam hal ini 

peneliti bertindak sebagai guru. 

Adapun proses belajar  mengajar 

mengacu pada rencana pelajaran yang 

telah dipersiapkan. 

 

c. Pengamatan 

Pengamatan (observasi) 

dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksaaan belajar mengajar. Sebagi 

pengamat adalah wali Kelas VC. Pada 

akhir proses belajar mengajar siswa 

diberi tes formatif I dengan tujuan 
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untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa dalam proses belajar mengajar 

yang telah dilakukan. Adapun data 

hasil penelitian pada siklus I adalah 

sebagai berikut: 
 

Tabel 1. Hasil Kegiatan Belajar Menggali 

Informasi Bacaan Siklus I 

No. Nama Siswa 
Jenis Keberhasilaan 

1 2 3 4 

1 Amanda Febriany √    

2 Amelia Febrianti √    

3 Amelia Nur Sakinah  √   

4 Anda Ramadhani   √  

5 Erna Setyawati  √   

6 Fadli Romadhon  √   

7 Fajar Ramadhani  √   

8 Fitria    √ 

9 Fitri Yanti   √  

10 Icha Abigail Amanda Rosita √    

11 Ilmi Dwi Nurlatifa √    

12 Indriana Saputri  √   

13 Mochamad Yasin  √   

14 M. Jibril Riansyah  √   

15 M. Febrian Firmana Eka   √   

16 Muhammad Husnul  √   

17 Muhammad Imron   √  

18 Muhammad Rizqi    √ 

19 Muhammad Sirul Jalil    √ 

20 Muhammad Yassir Amri   √  

21 Nurul Arifah √    

22 Nurul Umamah  √   

23 Pratama Yudha Saputra    √ 

24 Rizky Nurul Hidayat √    

25 Robby Firliyan Saputra √    

26 Rochim   √  

27 Wardatul Hasanah  √   

28 Wega Ahadia  √   

Jumlah 7 12 5 4 

Keterangan:  

1. Benar semua  : 7 orang  

2. Benar sebagian  : 12 orang  

3. Salah semua  : 5 orang  
4. Tanpa percakapan  : 4 orang   

Klasikal   : Belum tuntas               

 

Tabel 2. Hasil Tes Formatif  Siswa pada 

Siklus I 

No Uraian Hasil 

Silkus I 

 

1 

2 

3 

4 

Benar semua   

Benar sebagian nilai di 

atas KKM 

Benar sebagian nilai di 

bawah KKM 

Salah semua 

25% 

43% 

18% 

14% 

 

 

Tingkat keberhasilan pada siklus I 

adalah 25% + 43% = 68%. Siswa yang 

dapat menggali informasi bacaan tetapi 

nilai di bawah KKM sebanyak 5 siswa 

dan yang tidak dapat menggali informasi 

bacaan dan salah semua sebanyak 4 siswa. 

Hal ini menunjukkan siswa kurang 

memahami penjelasan guru. Hasil 

observasi masih kurang memuaskan, 

karean perhatian siswa diperoleh secara 

paksa.  

Meskipun  hanya tahap awal. 

Perhatian tidak tumbuh secara 

alamiah.Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa pada siklus pertama secara klasikal 

siswa belum tuntas belajar tuntas karena 

hanya sebesar 68% lebih kecil dari 

persentase ketuntasan yang dikehendaki 

yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan 

karena siswa masih merasa baru dan 

belum mengerti apa yang dimaksudkan 

dan digunakan guru dengan menerapkan 

model belajar talking Stick. 

 

Siklus II 

a. Tahap perencanaan 

Pada tahap inipeneliti 

mempersiapkan perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari rencana 

pelajaran 2, soal tes formatif II dan 

alat-alat pengajaran yang mendukung. 

Selain itu juga dipersiapkan lembar 

observasi pengelolaan belajar aktif dan 

lembar observasi guru dan siswa. 

 

b. Tahap kegiatan dan pelaksanaan. 

Pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar untuk siklus II dilaksanakan 

pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan 

jumlah siswa 28 siswa. Dalam hal ini 

peneliti bertindak sebagai guru. 

Adapun proses belajar mengajar 

mengacu pada rencana pelajaran 

dengan memperhatikan revisi pada 

siklus I, sehingga kesalahan atau 

kekurangan pada siklus I tidak 

terulanga lagi pada siklus II. 
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c. Pengamatan 

Pengamatan (observasi) 

dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksanaan belajar mengajar. Sebagai 

pengamat adalah wali Kelas VC. Pada 

akhir proses belajar mengajar siswa 

diberi tes formatif II dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa dalam proses belajar mengajar 

yang telah dilakukan. Instrument yang 

digunakan adalah tes formatif II. 

Adapun data hasil penelitian pada 

siklus II adalah sebagai berikut. 
 
Tabel 3. Hasil Kegiatan Belajar Menggali 

Informasi Bacaan Siklus II 

No. Nama Siswa 
Jenis Keberhasilan 

1 2 3 4 

1 Amanda Febriany √    

2 Amelia Febrianti √    

3 Amelia Nur Sakinah √    

4 Anda Ramadhani  √   

5 Erna Setyawati  √   

6 Fadli Romadhon  √   

7 Fajar Ramadhani  √   

8 Fitria    √ 

9 Fitri Yanti  √   

10 Icha Abigail Amanda  √    

11 Ilmi Dwi Nurlatifa √    

12 Indriana Saputri  √   

13 Mochamad Yasin  √   

14 M. Jibril Riansyah  √   

15 M. Febrian Firmana Eka Putra  √   

16 Muhammad Husnul √    

17 Muhammad Imron   √  

18 Muhammad Rizqi    √ 

19 Muhammad Sirul Jalil   √  

20 Muhammad Yassir Amri   √  

21 Nurul Arifah √    

22 Nurul Umamah  √   

23 Pratama Yudha Saputra   √  

24 Rizky Nurul Hidayat √    

25 Robby Firliyan Saputra √    

26 Rochim   √  

27 Wardatul Hasanah  √   

28 Wega Ahadia  √   

Jumlah 9 12 5 2 

Keterangan:  

1. Benar semua  : 9 orang  

2. Benar sebagian  : 12 orang  
3. Salah semua  : 5 orang  

4. Tanpa percakapan  : 2 orang   

Klasikal   : Belum tuntas       

 

Tabel 4. Hasil Tes Siklus II 

No Uraian Hasil Silkus II 

1 

2 

3 

4 

Benar semua   

Benar sebagian 

Salah semua 

Tanpa percakapan 

32% 

43% 

18% 

14% 

Tingkat keberhasilan pada siklus II 

adalah: 32% + 43% = 75%. Siswa yang 

dapat menggali informasi bacaan tetapi 

nilai di bawah KKM sebanyak 5 siswa 

dan yang tidak dapat menggali informasi 

bacaan dan salah semua sebanyak 4 siswa. 

Hal ini menunjukkan siswa kurang 

memahami penjelasan guru. Hasil ini 

menunjukkan bahwa ketuntasan belajar 

mencapai 75% atau 21 siswa yang tuntas 

belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa 

pada siklus II ini ketuntasan belajar secara 

klasikal telah mengalami peningkatan 

sedikit lebih baik dari siklus I. Adanya 

peningkatan hasil belajr siswa ini karena 

setelah guru menginformasikan bahwa 

setiap akhir pelajaran akan selalu 

diadakan tes sehingga pada pertemuan 

berikutnya siswa lebih termotivasi untuk 

belajar. Selain itu siswa juga sudah mulai 

mengerti apa yang dimaksudkan dan 

dinginkan guru dengan menerapkan 

model belajar talking stick. 

Siklus III. A.  Tahap Perencanaan. 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan 

perangkat pembelajaran yang terdiri dari 

rencana pelajaran 3, soal tes formatif 3 

dan alat-alat pengajaran yang mendukung. 

Selain itu juga dipersiapkan lembar 

observasi pengelolaan cara belajar aktif 

model penajaran terarah dan lembar 

observasi aktivitas guru dan siswa. B. 

Tahap kegiatan dan pengamatan. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

untuk siklus III dilaksanakan pada tanggal 

31 Oktober dengan jumlah siswa 28 

siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak 

sebagai guru. Adapun proses belajar 

mengajar mengacu pada rencana pelajaran 

dengan memperhatikan revisi pada siklus 

II, sehingga kesalahan atau kekurangan 

pada siklus II tidak terulang lagi pada 

siklus III.Pengamatan (observasi) 

dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksanaan belajar mengajar. Sebagai 

pengamat adalah wali Kelas VC dan 

seorang sukarelawan. 
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Pada akhir proses belajar mengajar 

siswa diberi tes formatif III dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

siswa dalam proses belajar mengajar yang 

telah dilakukan. Instrumen yang 

digunakan adalah tes formatif III. Adapun 

data hasil penelitian pada siklus III adalah 

sebagai berikut. 
 

Tabel 5. Hasil Kegiatan Belajar Menggali 

Informasi Bacaan Siklus III 

 

No. Nama Siswa 
Jenis Keberhasilan 

1 2 3 4 

1 Amanda Febriany √    

2 Amelia Febrianti √    

3 Amelia Nur Sakinah √    

4 Anda Ramadhani  √   

5 Erna Setyawati  √   

6 Fadli Romadhon  √   

7 Fajar Ramadhani  √   

8 Fitria   √  

9 Fitri Yanti  √   

10 Icha Abigail Amanda  √    

11 Ilmi Dwi Nurlatifa √    

12 Indriana Saputri  √   

13 Mochamad Yasin  √   

14 M. Jibril Riansyah  √   

15 M. Febrian Firmana Eka   √   

16 Muhammad Husnul √    

17 Muhammad Imron  √   

18 Muhammad Rizqi   √  

19 Muhammad Sirul Jalil   √  

20 Muhammad Yassir   √   

21 Nurul Arifah √    

22 Nurul Umamah  √   

23 Pratama Yudha Saputra   √  

24 Rizky Nurul Hidayat √    

25 Robby Firliyan Saputra √    

26 Rochim  √   

27 Wardatul Hasanah √    

28 Wega Ahadia  √   

Jumlah 10 14 4 - 

Keterangan:  

1. Benar semua  : 10 orang  

2. Benar sebagian  : 14 orang  
3. Salah semua  : 4 orang  

4. Tanpa percakapan  : -   

Klasikal   : Tuntas   

 

Tabel 6. Hasil Tes Siklus III 

 
No Uraian Hasil Silkus 

III 

1 

2 

3 
4 

Benar semua   

Benar sebagian nilai di atas KKM 

Benar sebagian nilai di bawah KKM 
Salah semua 

36% 

50% 

14% 
- 

 

Tingkat keberhasilan pada siklus III 

adalah 36% + 50% = 86%. Siswa yang 

tidak dapat menggali informasi bacaan 

tidak ada dan siswa yangbsudahndapat 

menggali informasi bacaan tetapi nilai di 

bawah KKM sebanyak 4 siswa. Hasil ini 

menunjukkan bahwa ketuntasan belajar 

mencapai 86% atau ada 24 siswa yang 

tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pada siklus III ini ketuntasan 

belajar secara klasikal telah tercapai. 

Adanya peningkatan hasil belajar pada 

siklus III ini dipengaruhi oleh adanya 

peningkatan kemampuan guru dalam 

menerapkan metode belajar talking stick 

sehingga siswa menjadi lebih terbiasa 

dengan pembelajaran seperti ini sehingga 

siswa lebih mudah dalam memahami 

materi yang telah diberikan. 

 

Simpulan 

Kemampuan menggali informasi 

bacaan dapat ditingkatkan dengan metode 

belajar talking stick. Kemampuan 

menggali informasi bacaan sangat penting 

dalam pembelajaran tematik oleh karena 

itu pembelajarannya perlu secara berulang 

ulang, 

Dari hasil kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan selama tiga siklus, 

dan berdasarkan seluruh pembahasan serta 

analisis yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 1. 

Pembelajaran dengan model talking stick 

memiliki dampak positif dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa yang 

ditandai dengan peningkatan ketuntasan 

belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu 

siklus I (68%), siklus II (75%), siklus III 

(86%). 2. Penerapan pembelajaran model 

talking stick mempunyai pengaruh positif, 

yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa yang ditunjukkan dengan rata-rata 

jawaban siswa yang menyatakan bahwa 

siswa tertarik dan berminat dengan model 

belajar talking stick sehingga mereka 

menjadi termotivasi untuk belajar. 
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PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR 

PADA MATERI HOPE AND CONGRATULATION MELALUI ROLE PLAY 

PADA SISWA KELAS IX SMP NEGERI 48 SURABAYA 

 

 (Tri Laksmi Rini Untari) 
 

 

ABSTRACT 
 

This research is designed as a second class action research cycle that aims to 

describe the process, outcomes, and responses of students to the application of role play 

learning model to improve learning achievement in Hope and Congratulation materials. 

Data collection was done by observation, test, and questionnaire. The data is used 

to know the result and the student's response to the implementation of role play learning 

model to improve student's learning achievement in learning English on Hope and 

Congratulation material. 

Based on the result of research, the grade point average in cycle I is 74,5 and in 

Cycle II rose to 80,1. Learning completeness in the second cycle of 89.5% increased 

from the previous cycle which only amounted to 60.5%. 

Student responses to the use of learning models also indicate a positive. This is 

evident from the increase in student activity, both in aspects of task work, task 

discussions, and at the time of evaluation. The percentage of these aspects shows the 

increase from Cycle I to Cycle II. 

Thus, based on the results of the evaluation of learning cycle I and cycle II, it can 

be concluded that the use of role play learning model can improve the learning 

achievement of English in the material Hope and Congratulation students class IX-B 

SMP Negeri 48 Surabaya Odd Semester Year 2017/2018 Lesson. This is an indication of 

student interest in the use of role play learning model. 

Therefore, it is suggested that the results of this study be used as a reference in the 

development of education so that it becomes an alternative of creative and fun learning. 

 

Keywords: Learning Achievement, Student Response, Role Play 
 

Pendahuluan 

Mengajar adalah kegiatan yang 

dilakukan guru  untuk menyampaikan 

pengetahuan kepada siswa (Syah, 

1995:31). Proses belajar adalah aktivitas 

mental/psikis, yang berlangsung dalam 

interaksi. Aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan nilai dan sikap. Perubahan 

ini relatif konstan (tetap) atau berbekas 

(Winkel, 1991:200). 

Namun demikian, pada kenyataan 

menunjukkan bahwa bidang pendidikan 

kita masih menghadapi masalah, yaitu 

masih rendahnya kualitas keluaran yang 

dihasilkan. Demikian pula dalam proses 

pembelajaran di kelas. Guru sering 

menghadapi siswa yang memiliki 

motivasi belajar rendah, yang turut 

memengaruhi prestasi dalam belajarnya. 

Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa 

metode mengajar guru dalam kelas 

cenderung monoton dan tidak bervariasi. 

Berdasarkan kondisi tersebut, 

penelitian ini dilakukan sebagai salah satu 

upaya untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa, khususnya dalam mata 

pelajaran Bahasa Inggris. Atas dasar 

harapan dan kenyataan di atas dalam 
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kesempatan ini penulis memaparkan hasil 

Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul 

“Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Kelas 

IX-B SMP Negeri 48 Surabaya Semester 

Ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018  pada 

Materi Hope and Congratulation melalui 

Role Play”. 

Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

proses, hasil, dan respon siswa terhadap 

penerapan Role Play dalam pembelajaran 

Bahasa Inggris  pada materi “Hope and 

Congratulation” melalui Model 

Pembelajaran Role Play.  

 

Prestasi Belajar  
Berhasil atau tidaknya suatu 

kegiatan pembelajaran dapat dilihat dari 

prestasi belajarnya. Prestasi belajar 

seseorang dapat dilihat ditunjukkan dari 

prestasi yang dicapainya. 

Kata “prestasi” berasal dari bahasa 

Belanda, yaitu prestatie. Kemudian 

menjadi „prestasi‟ yang berarti hasil 

usaha” (Arifin, 1990: 2). Dengan 

demikian prestasi belajar dapat diartikan 

sebagai hasil usaha yang telah dicapai 

dalam belajar. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat 

diasumsikan, bahwa prestasi belajar 

Bahasa Inggris  adalah hasil yang dicapai 

pada taraf terakhir setelah melakukan 

kegiatan belajar. Prestasi ini dapat dilihat 

dari kemampuan mengingat dan 

kemampuan intelektual siswa di bidang 

studi Bahasa Inggris , perolehan nilai dan 

sikap positif siswa dalam mengikuti 

pelajaran Bahasa Inggris  dan 

terbentuknya keterampilan siswa yang 

semakin meningkat dalam 

mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya. 

Prestasi belajar mempunyai 

beberapa fungsi berikut. 

(1) Prestasi belajar sebagai indikator 

kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai anak didik. 

(2) Prestasi belajar sebagai pemuasan 

hasrat ingin tahu. 

(3) Para ahli psikologi biasa menyebut 

hal ini sebagai tendensi keingintahuan 

(couriosity) dan merupakan 

kebutuhan umum pada manusia, 

termasuk kebutuhan anak didik dalam 

suatu program pendidikan. 

(4) Prestasi belajar sebagai bahan 

informasi dalam inovasi pendidikan. 

(5) Prestasi belajar dapat dijadikan 

pendorong bagi anak didik dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan berperan sebagai 

umpan balik (feed back) dalam 

meningkatkan mutu pendidikan.  

(6) Prestasi belajar sebagai indikator 

intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. 

(7) Prestasi belajar dapat dijadikan 

indikator terhadap daya serap 

(kecerdasan) anak didik (Arifin, 

1990: 3). 

Dalam proses pembelajaran, 

terdapat beberapa faktor yang berkaitan 

dengan kesulitan belajar yang dapat 

berpengaruh bagi perstasi belajar siswa. 

Faktor-faktor tersebut antara lain: 

(1) Faktor-faktor yang berasal dari dalam 

(internal), yaitu 

(a) Siswa merasa sukar mencerna 

materi karena menganggap 

materi tersebut sulit. 

(b) Siswa kehilangan gairah belajar 

karena mendapatkan nilai yang 

rendah. 

(c) Siswa meyakini bahwa sulit 

untuk menerapkan disiplin diri 

dalam belajar. 

(d) Siswa mengeluh tidak bisa 

berkonsentrasi. 

(e) Siswa tidak cukup tekun untuk 

mengerjakan sesuatu khususnya 

belajar. 

(f) Konsep diri yang rendah. 

(g) Gangguan emosi. 

(2) Faktor-faktor yang berasal dari luar 

(eksternal), yaitu: 

(a) Kemampuan atau keadaan sosial 
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ekonomi. 

(b) Kekurangmampuan guru dalam 

materi dan strategi pembelajaran. 

(c) Tugas-tugas non akademik. 

(d) Kurang adanya dukungan dari 

orang-orang di sekitarnya. 

(e) Lingkungan fisik (Suparno, 

2001:52-57). 

 

Pembelajaran Kooperatif 

Ratumanan (2003:10) mengatakan 

bahwa model pembelajaran kooperatif 

merupakan salah satu model belajar 

kelompok dengan tingkat kemampuan 

yang heterogen. Belajar secara kooperatif 

memupuk pembentukan kelompok kerja 

yang saling membutuhkan secara positif 

sehingga meminimalkan persaingan yang 

tidak sehat antarsiswa.  

Menurut Ratumanan (2003:11), 

model pembelajaran kooperatif  didasari 

oleh filsafat homo homini socius. Filsafat 

tersebut menekankan bahwa manusia 

adalah makhluk sosial. Interaksi dan kerja 

sama merupakan kebutuhan penting 

masyarakat untuk dapat lebih berhasil 

dalam kehidupannya. 

Pembelajaran kooperatif dicirikan 

oleh suatu struktur, yakni tugas dan 

penghargaan kooperatif siswa yang 

bekerja dalam situasi pembelajaran 

kooperatif. Siswa didorong untuk bekerja 

sama pada satuan tugas dan harus 

mengoordinasikan usahanya untuk 

menyelesaikan tugasnya secara kooperatif 

(Ibrahim, 2000:51). Berdasarkan hal 

tersebut, Nur (1999:28) menambahkan 

bahwa pembelajaran kooperatif 

memberikan kerangka pembelajaran yang 

dapat digunakan oleh guru untuk 

mencapai tujuan sosial. 

Dalam pembelajaran kooperatif, 

siswa tetap berada dalam kelompoknya 

selama beberapa kali pertemuan. Aktivitas 

siswa antara lain mengikuti penjelasan 

guru secara aktif, bekerja sama 

menyelesaikan tugas-tugas dalam 

kelompok, memberikan penjelasan kepada 

teman kelompoknya dan mendorong 

anggota kelompok lainnya untuk 

berpartisipasi secara aktif (Ratumanan, 

2003:37). 

Berdasarkan hal tersebut, Ibrahim 

(2000:54) menyatakan bahwa ciri-ciri 

model pembelajaran kooperatif di 

antaranya adalah sebagai berikut. 

(1) Siswa bekerja dalam kelompok 

kooperatif untuk menuntaskan materi 

pelajaran. 

(2) Kelompok dibentuk secara bervariasi 

dari siswa yang memiliki kemampuan 

tinggi, sedang dan rendah. 

(3) Bila mungkin, anggota kelompok 

berasal dari ras, budaya, suku, jenis 

kelamin, dan ragam yang berbeda-

beda. 

(4) Penghargaan lebih berorientasi 

kepada kelompok daripada individu. 

Sementara itu, Johnson dan Johnson 

(dalam Ratumanan, 2003:49) menyatakan 

bahwa terdapat lima komponen penting 

dalam bekerja sama secara kooperatif, 

yaitu (1) ketergantungan positif, (2) 

memajukan interaksi tatap muka, (3) 

tanggung jawab individual dari 

kelompoknya, (4) kecakapan interpersonal 

dan kecakapan kelompok kecil, dan (5) 

pemrosesan kelompok. 

Selanjutnya, Ratumanan (2003:30) 

menyatakan bahwa belajar dengan latar 

kooperatif memberikan beberapa manfaat 

bagi siswa, yaitu (1) dapat saling 

membantu dalam aktivitas belajar, (2) 

pandai sekaligus dapat berfungsi sebagai 

tutor sebaya, (3) adanya interaksi secara 

berkelanjutan dan teratur antara siswa 

dalam kelompok, dan (4) dapat 

meningkatkan penguasaan terhadap bahan 

ajar dan kemampuan berkomunikasi. 

 

Role Play (Bermain Peran) 
Kegiatan bermain peran (Role Play) 

adalah  sejenis permainan gerak yang 

didalamnya ada tujuan, aturan dan 

sekaligus melibatkan unsur senang (Jill 

Hadfield, 1986:86) dalam Role Play siswa 
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dikondisikan pada situasi tertentu di luar 

kelas meskipun saat itu pembelajaran 

terjadi di dalam kelas, dengan 

menggunakan bahasa. 

Lebih lanjut prinsip pembelajaran 

bahasa menjelaskan bahwa dalam 

pembelajaran bahasa siswa akan lebih 

berhasil jika mereka diberi kesempatan 

menggunakan bahasa dengan melakukan 

berbagai kegiatan bahasa. Bila merteka 

berpatisipasi mereka akan lebih mudah 

menguasai apa yang mereka pelajari ( 

Boediono,2001:16). Jadi dalam 

pembelajaran siswa harus aktif. tanpa 

adanya aktivitas, maka proses 

pembelajaran tidak mungkin terjadi  

(Sardiman,  2001:4). 

Model pembelajaran Cooperative 

Menurut Spencer Kagan dan Robert 

Slavin  merujuk pada seperangkat metode 

pembelajaran dimana para siswa bekerja 

dalam kelompok-kelompok belajar kecil 

yang berkemampuan campuran  akan 

bermanfaat untuk menyampaikan 

pengetahuan dan nilai dalam proses sekali 

jadi nilai itu adalah nilai kerjasama dan 

kepekaan sosial serta membentuk 

keakraban dan kekompakan di dalam 

kelas. Manfaat lain adalah  bahwa Role 

Play adalah salah satu model 

pembelajaran cooperative yang dapat 

dikembangkan untuk menumbuhkan 

keterampilan dasar yang dibutuhkan 

dalam hidup serta dapat meningkatkan 

kemampuan akademis, rasa percaya diri 

dan sikap positif terhadap sekolah. 

(Mulyono, 2008:7). 

Langkah langkah Role Play, seperti 

yang diutarakan oleh Mulyono (2008:5), 

adalah sebagai berikut. 

 
Tabel 1 Langkah Pembelajaran Role Play 

 

No 
Tahapan 

Pembelajaran 
Aktivitas 

1 Pendahuluan (1) Guru menyusun 

/menyiapkan 

skenario yang akan 

ditampilkan. 

No 
Tahapan 

Pembelajaran 
Aktivitas 

(2) Guru menjelaskan 

tentang kompetensi 

yang akan dicapai. 

2 Pemberian 

Materi 

(1) menunjuk beberapa 

siswa untuk 

mempelajari 

skenario dua hari 

sebelum kegiatan 

belajar mengajar. 

(2) memanggil siswa 

yang sudah ditunjuk 

untuk melakonkan 

skenario yang sudah 

dipersiapkan.  

3 Pembentukan 

Kelompok 

(1) membentuk 

kelompok siswa 

yang beranggotakan 

lima orang. 

(2) masing-masing 

kelompok duduk di 

kelompoknya sambil 

memperhatikan dan 

mengamati skenario 

yang sedang di 

peragakan. 

(3) masing-masing 

siswa diberikan 

kertas sebagai 

lembar kerja untuk 

dibahas. 

(4) masing-masing 

kelompok 

menyampaikan 

simpulannya. 

4 Penutup Guru memberikan 

simpulan  secara umum 

dan mengadakan 

evaluasi. 

 

Tujuan yang hendak dicapai dengan 

model pembelajaran Role Play (bermain 

peran) di antaranya sebagai berikut: 

(1) mengerti perasaan orang lain; 

(2) membagi pertanggungan jawab dan 

ikut memikulnya; 

(3) menghargai pendapat orang lain; 

(4) mengambil keputusan dalam 

kelompok. 

Ada tiga syarat yang perlu 

diperhatikan dalam bermain peran yaitu 

sebagai berikut:  
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(1) Para pelaku harus menaruh perhatian 

atas masalah yang dikemukakan. 

(2) Para pelaku harus mempunyai 

gambaran yang jelas mengenai pokok 

masalah (bahasan) yang dibahas. 

(3) Bermain peran harus dipandang 

sebagai suatu masalah sosial bukan 

sebagai permainan hiburan semata. 

Untuk melaksanakan model 

pembelajaran bermain peran ada tiga 

langkah, yaitu sebagai berikut. 

(1) menentukan situasi sosial yang akan 

diperankan; 

(2) memilih pelaku; 

(3) mempersiapkan para penonton. 

Pelaksanaan bermain peran 

dilaksanakan berdasarkan tafsiran pelaku 

secara spontan berdasarkan pengalaman 

masing-masing. Guru  harus memberikan 

kebebasan kepada mereka dalam 

pelaksanaannya jika ternyata bermain 

peran mencapai titik mati atau tidak dapat 

dilanjutkan lagi, guru  segera 

menghentikannya.  

Begitu bermain peran itu selesai 

seluruh siswa ingin mengeluarkan 

pandangannya (tanggapannya). Diskusi 

sesudah bermain peran sangat menarik. 

Bila ada pendapat yang berbeda dengan 

pelaku bermain peran tadi, maka guru  

dapat memberi kesempatan untuk 

memainkannya lagi dengan pelaku baru. 

Bermain peran dimaksudkan 

sebagai alat pelajaran untuk memahami 

perasaan dan pendirian orang lain yang 

berbeda dengan kita. Apa yang dipelajari 

dalam bermain peran sangat berguna bagi 

siswa dalam hubungan sosial dengan 

orang lain. Oleh karena itu guru  

hendaknya memilih masalah-masalah 

yang terdapat dalam kehidupan sehari-

hari. Misalnya menggunakan kegiatan 

pembelajaran yang baik dan benar, serta 

etika berkomunikasi. 

Atas dasar paparan di atas maka 

model pembelajaran Role Play, digunakan 

untuk meningkatkan prestasi belajardi 

SMP Negeri 48 Surabaya, dalam 

penelitian ini sebagai variabel pertama. 

 

Desain Penelitian 

Penelitian ini didesain sebagai 

penelitian tindakan (action research) 

berdasarkan pendekatan naturalistik 

(kualitatif). Penelitian ini memandang 

kenyataan sebagai sesuatu yang 

berdimensi jamak, utuh, dan merupakan 

satu kesatuan. Karena itu, tidak mungkin 

disusun rancangan penelitian yang terinci 

sebelumnya. Rancangan penelitian 

berkembang selama proses penelitian 

berlangsung. Peneliti dan objek yang 

diteliti saling berinteraksi, yang proses 

penelitiannya dilakukan dari luar dan dari 

dalam, dengan banyak melibatkan aspek. 

Dalam pelaksanaannya peneliti 

sekaligus berfungsi sebagai instrumen 

penelitian yang tentunya tidak dapat 

melepaskan sepenuhnya dari unsur-unsur 

subjektivitas . Dengan perkataan lain 

dalam penelitian ini tidak ada alat 

penelitian baku yang telah disiapkan 

sebelumnya. 

Dengan demikian, penelitian 

tindakan kelas diharapkan mampu 

mendorong guru  memiliki kesadaran diri 

melakukan refleksi diri atau kritik diri 

terhadap aktivitas (praktik) pembelajaran 

yang diselenggarakan (Kasbolah, 

2001:27).  

Penelitian tindakan menurut 

Hopkins (dalam Suwarsih, 2006: 44) 

didasarkan pada prinsip situasional yang 

bergayut dengan realitas lapangan, yaitu 

dengan cara membiarkan situasi kelas 

dalam kewajaran, sebagaimana keadaan 

sebenarnya. 

Kegiatan ini dilakukan dengan 

mengikuti alur pokok sebagai berikut. 

(1) refleksi awal, 

(2) perencanaan tindakan, 

(3) pelaksanaan tindakan dan 

pengamatan, (4) 

(4) refleksi. 
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Agar lebih jelasnya akan kegiatan 

alur kegiatan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini selengkapnya dipaparkan pada 

bagan berikut. 

 
Bagan 1 Alur Penelitian Tindakan Kelas Siklus I 

Siklus I

Perencanaan Pelaksanaan Refleksi

Penggunaan metode role 

play untuk meningkatkan 

ketrampilan berbicara bahasa 

indonesia

§ LKS

§ Materi

§ Media dan sumber

§ Instrumen perekam data

· Melaksanakan tindakan pertemuan I dan II

· Pengamatan tindakan

· Saat role play

· Saat diskusi

Analisis data proses dan 

hasil tindakan dari :

· Proses belajar 

· Hasil belajar

Hasil temuan dan 

rekomendasi
Belum memuaskan hasilnya

 

Bagan 2 Alur Penelitian Tindakan Kelas Siklus II 

Siklus II

Perencanaan Pelaksanaan Refleksi

Penggunaan metode role 

play untuk meningkatkan 

ketrampilan berbicara bahasa 

indonesia

§ LKS

§ Materi

§ Media dan sumber

§ Instrumen perekam data

· Melaksanakan tindakan pertemuan I dan II

· Pengamatan tindakan

· Saat role play

· Saat diskusi

Analisis data proses dan 

hasil tindakan dari :

· Proses belajar 

· Hasil belajar

Hasil temuan 

dan 

rekomendasi

Belum 

memuaskan 

hasilnya

BERHASIL KESIMPULAN

 
 

Siklus I 

a. Perencanaan 

Tahap perencanaan pada siklus 

I ini meliputi  beberapa kegiatan 

sebagai berikut. 

- membuat setting Role Play; 

- menyiapkan soal-soal evaluasi; 

- menyiapkan instrumen berupa 

kuesioner, lembar observasi, catatan 

lapangan; 

- merancang pembentukan kelompok; 

- memberikan penjelasan kepada 

siswa tentang kompetensi dasar 

yang harus dikuasai, yaitu 

menggunakan ungkapan harapan 

dan ucapan selamat dengan benar 

pada situasi yang tepat. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan Pertama 

a) Kegiatan Awal 

- Mengucap salam. 

- Mengecek kehadiran siswa. 

- Menginformasikan KI, KD, dan 

indikator materi yang akan 

diberikan. 

- Apersepsi dan motivasi 

 

b) Kegiatan Inti 

- Guru memberikan petunjuk 

kegiatan pembelajaran melalui 

Model Pembelajaran Role Play. 

- Guru membentuk kelompok, 

dengan cara kelas dibagi menjadi 

6 kelompok sehingga setiap 

kelompok terdiri atas 6 s.d. 7 

siswa.  

- Guru memberikan topik pada 

masing-masing kelompok untuk 

dimainkan. 

· Kelompok I (Kesehatan) 

· Kelompok II (Pendidikan) 

· Kelompok III (Lingkungan) 

· Kelompok IV (Olah Raga) 

· Kelompok V (Perdagangan) 

· Kelompok VI (Budaya) 

- Guru meminta masing-masing 

kelompok untuk melaksanakan 

diskusi untuk menyusun Hope 

and Congratulation sesuai 

struktur dan kaidah kebahasaan 

Hope and Congratulation. 

- Guru meminta masing-masing 

kelompok untuk berlatih dalam 

seting Role Play. 

 

 

Penggunaan Role Play 

untuk meningkatkan  

prestasi belajar  

Penggunaan 

Role Play untuk 

meningkatkan  

prestasi belajar  
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c) Kegiatan Penutup 

- Guru, bersama-sama dengan 

siswa, membuat refleksi dan 

simpulan atas kegiatan 

pembelajaran. 

- Guru mengingatkan siswa untuk 

melanjutkan tugas Siswa 

menggunakan ungkapan harapan 

dan ucapan selamat dengan benar 

pada situasi yang tepat atas 

masukan yang diberikan guru. 

 

Pertemuan Kedua 

1) Kegiatan Awal 

- Mengucap salam. 

- Mengecek kehadiran siswa. 

- Menginformasikan KI, KD, dan 

indikator materi yang akan 

diberikan. 

- Apersepsi dan motivasi 

 

2) Kegiatan Inti 

- Guru meminta masing-masing 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

latihannya di depan kelas. 

- Guru membuat penilaian produk 

dalam seting Role Play. 

- Siswa dari kelompok lain 

memberikan masukan dan 

tanggapan atas presentasi 

kelompok dalam seting Role 

Play. 

- Guru melakukan evaluasi untuk 

mengukur pengetahuan siswa 

tentang penggunaan ungkapan 

harapan dan ucapan selamat 

dengan benar pada situasi yang 

tepat. 

 

3) Kegiatan Penutup 

- Guru membuat rangkuman 

bersama siswa atas jalannya Role 

Play yang sudah dilakukan, 

termasuk membahas materi atas 

pertanyaan yang muncul. 

- Guru memberikan angket untuk 

menjaring respon siswa terhadap 

pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran melalui Model 

Pembelajaran Role Play. 

 

c. Pengamatan 

Hasil rata-rata minat diperolah 

dari observasi dan angket yang disebar 

guru kepada siswa. Untuk mengetahui 

tingkat minat digunakan skala likert 

dengan menggunakan empat tingkatan 

(sangat tinggi, tinggi, sedang, dan 

rendah). Indikator yang digunakan 

adalah minat belajar, keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran, dan 

kemandirian siswa.  

 

d. Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan 

setelah pelaksanaan siklus I selesai. 

Langkah ini dilakukan untuk 

memperoleh masukan dan evaluasi 

kegiatan pada siklus I untuk dijadikan 

sebagai penyempurnaan kegiatan pada 

berikutnya (siklus II). Berdasarkan 

kegiatan yang dilaksanakan pada siklus 

I dan masukan dari kolaborator, dapat 

diperoleh beberapa catatan kelebihan 

dan kekurangan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran melalui Model 

Pembelajaran Role Play.  

 

Siklus II 

a. Perencanaan 

Sama seperti pada siklus I, tahap 

perencanaan pada siklus II ini meliputi  

beberapa kegiatan berikut: 

- Membuat setting Role Play; 

- Menyiapkan soal-soal evaluasi; 

- Menyiapkan instrumen berupa 

kuesioner, lembar observasi, catatan 

lapangan; 

- Merancang pembentukan kelompok; 

- Memberikan penjelasan kepada 

siswa tentang kompetensi dasar 

yang harus dikuasai, yaitu 

menggunakan ungkapan harapan 
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dan ucapan selamat dengan benar 

pada situasi yang tepat. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 

Pertemuan Pertama 

1) Kegiatan Awal 

- Mengucap salam. 

- Mengecek kehadiran siswa. 

- Menginformasikan KI, KD, dan 

indikator materi yang akan 

diberikan. 

- Apersepsi dan motivasi 

 

2) Kegiatan Inti 

- Guru menyampaikan kembali 

petunjuk kegiatan pembelajaran 

melalui Model Pembelajaran 

Role Play. 

- Guru membentuk kelompok, 

dengan cara kelas dibagi menjadi 

6 kelompok sehingga setiap 

kelompok terdiri atas 6 s.d. 7 

siswa.  

- Guru memberikan topik pada 

masing-masing kelompok untuk 

dimainkan. 

(1) Kelompok I (Kesehatan) 

(2) Kelompok II (Pendidikan) 

(3) Kelompok III (Lingkungan) 

(4) Kelompok IV (Olah Raga) 

(5) Kelompok V (Perdagangan) 

- Guru meminta siswa untuk 

melaksanakan diskusi dan 

berlatih dalam Role Play dengan 

durasi yang lebih lama. 

- Guru meminta setiap kelompok 

menggunakan backsound musik 

agar pelaksanaan Role Play lebih 

bagus. 

- Guru meminta masing-masing 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

latihannya di depan kelas. 

 

3) Kegiatan Penutup 

- Guru, bersama-sama dengan 

siswa, membuat refleksi dan 

simpulan atas kegiatan 

pembelajaran. 

- Guru mengingatkan siswa untuk 

melanjutkan tugas Siswa 

menggunakan ungkapan harapan 

dan ucapan selamat dengan benar 

pada situasi yang tepat. atas 

masukan yang diberikan guru. 

 

Pertemuan Kedua 

1) Kegiatan Awal 

- Mengucap salam. 

- Mengecek kehadiran siswa. 

- Apersepsi dan motivasi 

- Menanyai siswa tentang tugas 

yang diberikan sebelumnya, yaitu 

merespon ungkapan harapan dan 

ucapan selamat orang lain 

 

2) Kegiatan Inti 

- Guru meminta masing-masing 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

latihannya di depan kelas. 

- Waktu yang diberikan kepada 

tiap kelompok untuk presentasi 

Role Play diperpanjang. 

- Guru membuat penilaian produk 

dalam seting Role Play. 

- Siswa dari kelompok lain 

memberikan masukan dan 

tanggapan atas presentasi 

kelompok dalam seting Role 

Play. 

- Guru melakukan evaluasi untuk 

mengukur pengetahuan siswa 

tentang merespon ungkapan 

harapan dan ucapan selamat 

kepada orang lain 

 

3) Kegiatan Penutup 

- Guru membuat rangkuman 

bersama siswa atas jalannya Role 

Play yang sudah dilakukan, 

termasuk membahas materi atas 

pertanyaan yang muncul. 
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- Guru memberikan angket untuk 

menjaring respon siswa terhadap 

pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran melalui Model 

Pembelajaran Role Play. 

 

c. Pengamatan 

Hasil rata-rata minat diperolah 

dari observasi dan angket yang disebar 

guru kepada siswa. Untuk mengetahui 

tingkat minat digunakan skala likert 

dengan menggunakan empat tingkatan 

(sangat tinggi, tinggi, sedang, dan 

rendah). Indikator yang digunakan 

adalah minat belajar, keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran, dan 

kemandirian siswa.  

 

d. Refleksi 

Kegiatan refleksi dilakukan 

setelah pelaksanaan siklus I selesai. 

Langkah ini dilakukan untuk 

memperoleh masukan dan evaluasi 

kegiatan pada siklus I untuk dijadikan 

sebagai penyempurnaan kegiatan pada 

berikutnya (siklus II). Berdasarkan 

kegiatan yang dilaksanakan pada siklus 

I dan masukan dari kolaborator, dapat 

diperoleh beberapa catatan kelebihan 

dan kekurangan pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran melalui Model 

Pembelajaran Role Play.  

 

Sumber Data 

Sumber data yaitu berupa subjek 

penelitian yang dapat memberikan 

informasi yang dapat membantu perluasan 

teori (Bog dan Biklen,1990). Sumber data 

dalam penelitian ini adalah siswa Kelas 

IX-B SMP Negeri 48 Surabaya Tahun 

Pelajaran 2017/2018  dalam kegiatan 

pembelajaran melalui Model 

Pembelajaran Role Play. 

 

Prosedur Pengumpulan Data 

(1) Studi dokumentasi melihat hasil 

ulangan dan raport semester 

dipergunakan untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar siswa ada 

peningkatan atau penurunan. 

(2) Observasi pengamatan berlangsung 

pada proses pembelajaran, diskusi 

maupun evaluasi penggunaan model 

pembelajaran Role Play dalam proses 

pembelajaran. Dalam observasi 

kecermatan observasi tergantung ada 

tidaknya objek yang diamati, 

meliputi:  kemampuan fisik pengamat 

dalam melaksanakan pengamatan, 

kemampuan pengamatan, 

kemampuan pengamat untuk 

mengingat dan memusatkan 

perhatian, kemampuan 

menghubungkan fakta-fakta yang satu 

dengan yang lain, kemampuan 

pengamat menggunakan alat pencatat, 

ketepatan penggunaan alat pencatat 

dan kemampuan untuk memahami 

situasi keseluruhan dari hal-hal yang 

diamati. 

(3) Angket digunakan untuk mengetahui 

respon siswa terhadap pelaksanaan 

pembelajaran.  

 

Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan analisis data (pengolahan 

data) persentase  dengan rumus sebagai 

berikut. 

%100X
N

F
P   

Keterangan:     

P =  Persentase . 

F =  Frekuensi dari jawaban alternatif yang 
berhubungan   dengan     masalah  yang 

ditanyakan.  
N = Jumlah seluruh responden yang menjawab 

pertanyaan 

 

Untuk mendapat gambaran yang 

jelas, maka hasil belajar siswa pada siklus 

I dan siklus II diolah berdasarkan rumus 

persentase. Besar kecilnya nilai persentase  

tersebut kemudian diadakan rekapitulasi 

data untuk menentukan rata-rata 

berdasarkan persentase  data, sebagai hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini. Besar 

kecilnya nilai persentase  dari masing-
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masing kelompok data dilanjutkan dengan 

penginterpretasian data. Untuk interpretasi 

data menggunakan tabel kualifikasi 

persentase . 

Penggolongan nilai persentase  

siswa menggunakan buku petunjuk 

Pelaksanaan Penilaian sebagai berikut:  

(1) sangat baik =  85- 100 % (A) 

(2) baik  =  70-84 % (B) 

(3) cukup  =  55-69 % (C) 

(4) kurang          =  40-45 % (D) 

(5) kurang sekali  = 0-30 % (E) 
 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Hasil rata-rata minat diperolah dari 

observasi dan angket yang disebar guru 

kepada siswa. Untuk mengetahui tingkat 

minat digunakan skala likert dengan 

menggunakan empat tingkatan (sangat 

tinggi, tinggi, sedang, dan rendah). 

Indikator yang digunakan adalah minat 

belajar, keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran, dan kemandirian siswa. 

Dengan melihat hasil proses dan hasil 

evaluasi belajar siswa, hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 4.5 berikut. 
 

Tabel 1 Aktivitas Siswa dalam Mengerjakan LKS 

(Siklus I) 

NO NAMA SISWA 
ASPEK 

A B C D E 
1 ADERESA PUTRA    V  V 

2 ADHIKA PUTRA V  V  V 

3 ANDYKHA R.T.  V V  V  

4 APRILIA EKA RIYANI  V V V V 

5 AUFAR FAHRUL a.    V V 

...       

38 ZIDAN FIRMANSYAH  V V V V V 

JUMLAH 25 25 26 25 20 

PERSENTASE 65,8 65,8 68,4 65,8 52,6 

PERSENTASE RATA-

RATA 
63,7 

Keterangan 

A: Berdisiplin Waktu 

B: Aktivitas yang Tinggi 

C: Mengerjakan Tepat Waktu 

D: Mengerjakan Sebaik Mungkin 

E: Bergairah Belajar 

 

Jika digambarkan dalam bentuk 

grafik, akan tampak seperti grafik yang 

berikut. 
 

 

 

 

Grafik 1 Aktivitas Siswa dalam Mengerjakan 

LKS (Siklus I) 

 
 

Dari tabel dan grafik tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pada siklus I keaktifan 

siswa dalam pengerjaan LKS belum 

sesuai harapan karena persentase rata-rata 

baru 63,7 % (masih di bawah 80 %).  

Pada tahap selanjutnya guru  

mengajak siswa untuk membahas hasil 

pengerjaan LKS dengan cara memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk menulis 

jawaban di papan tulis. Setelah itu, 

dilakukan pembahasan bersama tentang 

jawaban yang telah ditulis di papan tulis. 

Siswa yang menjawab salah atau kurang 

sempurna harus diulang untuk 

menyempurnakan jawabannya. Hal ini 

dimaksudkan agar pada kegiatan 

selanjutnya tidak mengalami kesalahan. 

Apabila tidak diperbaiki, kesalahan 

tersebut terbawa pada kegiatan 

selanjutnya. Agar lebih jelasnya dapat 

dilihat aktivitas siswa dalam mengerjakan 

hasil pengerjaan LKS Siklus I di papan 

tulis pada tabel berikut. 
 

Tabel 2 Aktivitas Siswa dalam Pembahasan Hasil 

Pengerjaan LKS (Siklus I) 

NO NAMA SISWA 
ASPEK 

A B C D E 
1 ADERESA PUTRA  V  V  V 

2 ADHIKA PUTRA V  V  V 

3 ANDYKHA R.T.  V V  V  

4 APRILIA EKA RIYANI  V V V V 

5 AUFAR FAHRUL a. V V  V V 

...       

38 ZIDAN FIRMANSYAH  V V V V V 

JUMLAH 28 30 28 27 21 

PERSENTASE 73,7 78,9 73,7 71,1 55,3 

PERSENTASE RATA-RATA 70,5 

Keterangan 

A: Berdisiplin Waktu 

B: Aktivitas yang Tinggi 

C: Mengerjakan Tepat Waktu 

D: Mengerjakan Sebaik Mungkin 

E: Bergairah Belajar 
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Jiika dibuat dalam bentuk grafik, 

akan tampak seperti grafik yang berikut 

ini. 
 

Grafik 2 Aktivitas Siswa dalam Pembahasan Hasil 

Pengerjaan Tugas (Siklus I) 

 
 

Dari tabel dan grafik tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pada siklus ini 

aktivitas siswa telah cukup baik meskipun 

belum memuaskan. Siswa mencapai nilai 

rata-rata 70,5 % (masih di bawah 80 %), 

berarti masih dalam katagori cukup. Dari 

jawaban siswa di papan tulis dari 10 soal 

yang dikerjakan 8 soal dapat 

dikatagorikan benar, sedangkan 2 soal 

masih salah. Selanjutnya, guru  

mengadakan perbaikan dan 

penyempurnaan dalam proses 

pembelajaran pemantapan penggunaan 

model pembelajaran Role Play untuk 

menghadapi kegiatan selanjutnya ialah 

tahap penilaian. 

Pada akhir tahap ini guru  

memberikan penilaian akan hasil belajar 

mereka. Hal ini dimaksudkan untuk lebih 

memberikan motivasi kepada siswa agar 

mereka bekerja dengan sungguh-sungguh 

sebab semakin sempurna dan teliti 

jawabannya akan mendapat nilai yang 

lebih baik. 

Tahap berikut ini diadakan ulangan 

tertulis. Materi ters tersebut berasal dari 

semua materi yang telah dipelajari siswa 

berkaitan dengan “Hope and 

Congratulation”. Jumlah soal sebanyak 10 

soal dengan waktu yang disediakan 30 

menit. 

Pada saat mengerjakan evaluasi 

terlihat adanya motivasi siswa untuk 

mengerjakan tugas dengan sebaik-

sebaiknya. Hal itu dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 
 

Tabel 3  Aktivitas Siswa dalam Evaluasi Siklus I 

NO NAMA SISWA 
ASPEK 

A B C D E 
1 ADERESA PUTRA  V V V V V 

2 ADHIKA PUTRA V V V V V 

3 ANDYKHA R.T.  V V V   V 

4 APRILIA EKA RIYANI V V V V V 

5 AUFAR FAHRUL a.   V V V V 

...       

38 ZIDAN FIRMANSYAH  V   V V V 

JUMLAH 30 32 32 30 33 

PERSENTASE 78,9 84,2 84,2 78,9 86,8 

RATA-RATA 82,6 

 

Jika dibuat dalam bentuk grafik, 

akan tampak seperti grafik yang berikut 

ini. 
 

Grafik 3  Aktivitas Siswa dalam Evaluasi Siklus I 

 
 

Dari tabel dan grafik tersebut, 

terlihat bahwa dalam evaluasi siklus I ini 

ada peningkatan yang cukup berarti dalam 

mengerjakan evaluasi. yaitu siswa 

mencapai persentase rata-rata 82,6% yang 

dapat dikatakan berkatagori baik. 

Pada akhir kegiatan guru  dan siswa 

memberikan beberapa simpulan dan 

memberikan penilaian terhadap aktivitas 

siswa selama kegiatan, serta memberi 

rambu-rambu untuk penyempurnaan 

kegiatan selanjutnya. Dari hasil evaluasi 

siklus I memang telah menunjukkan hasil 
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belajar yang sempurna, namun masih ada 

15 siswa yang nilainya masih rendah 

(kurang dari 75 ). Untuk itu, perhatikan 

tabel berikut ini. 
 

Tabel 4 Hasil Evaluasi Belajar Siklus I 

NO NAMA SISWA NILAI 
KETUNTASAN 

YA TDK 

1 ADERESA PUTRA  52  V 

2 ADHIKA PUTRA 70  V 

3 ANDYKHA R.T.  72  V 

4 APRILIA EKA RIYANI 75 V  

5 AUFAR FAHRUL a. 73  V 

...  ... ... ... 

38 ZIDAN FIRMANSYAH  53  V 

RATA-RATA NILAI 74,5   

JUMLAH SISWA TUNTAS/TIDAK TUNTAS 23 15 

PERSENTASE KETUNTASAN (%) 60,5 39,5 

KKM: 75 

 

Dari Hasil Evaluasi Belajar Siklus 

I tampak bahwa nilai rata-rata yang 

diperoleh siswa sebesar 74,5 dengan 

ketuntasan sebesar 60,5% karena masih 

terdapat 15 siswa yang nilainya kurang 

dari 75. Hal itu mengindikasikan bahwa 

tujuan pembelajaran  belum tercapai 

secara maksimal. Untuk itu, perlu 

perbaikan terhadap beberapa siswa yang 

nilainya masih rendah (kurang dari 75). 

Perlu penyempurnaan pada Siklus II, 

tentang proses pembelajaran, refleksi dan 

rekomendasi catatan di lapangan untuk 

perbaikan pembelajaran berikutnya. 

Sesuai dengan catatan lapangan 

dalam proses pembelajaran dan evaluasi 

belajar untuk perbaikan selanjutnya pada 

tahap siklus I masih perlu adanya 

penyempurnaan antara lain sebagai 

berikut. 

(1) Antusiasme siswa dalam kegiatan 

pembelajaran melalui Model 

Pembelajaran Role Play sudah 

menampakkan peningkatan meskipun 

masih jauh dari harapan. 

(2) Kegiatan roleplay masih kacau karena 

siswa banyak yang belum memahami 

aturan permainan, sementara waktu 

yang disediakan untuk roleplay 

kurang. 

(3) Untuk meningkatkan aktivitas dan 

prestasi siswa, pada siklus II perlu 

diadakan perbaikan kegiatan 

pembelajaran berupa: 

(a) tempat duduk siswa berdekatan 

dengan anggota kelompoknya 

untuk mempercepat berkumpul 

kelompok. 

(b) Pada saat pembahasan LKS di 

papan tulis guru  sebaiknya 

menuliskan nomor-nomor soal 

yang akan dikerjakan siswa 

secara berurutan di papan tulis, 

kemudian menunjuk siswa untuk 

mengisi agar urut dan mudah 

untuk pembahasannya serta 

situasi di depan papan tulis lebih 

teratur. 

(c) Dalam mengoreksi hasil evaluasi 

belajar siswa dilakukan dengan 

koreksi silang dengan cara 

menukarkan lembar jawaban 

LKS. Tahapan selanjutnya ialah 

Siklus II  

(d) Guru menambah durasi 

pelaksanaan roleplay  

(e) Guru meminta setiap kelompok 

menggunakan backsound musik 

agar pelaksanaan Role Play lebih 

bagus. 

(f) Waktu yang diberikan kepada 

tiap kelompok untuk presentasi 

Role Play diperpanjang. 

(g) Perlu diupayakan penggunaan 

backsound agar kegiatan roleplay 

menjadi semakin meriah. 

 

Siklus II 

Hasil rata-rata minat diperolah dari 

observasi dan angket yang disebar guru 

kepada siswa. Untuk mengetahui tingkat 

minat digunakan skala likert dengan 

menggunakan empat tingkatan (sangat 

tinggi, tinggi, sedang, dan rendah). 

Indikator yang digunakan adalah minat 

belajar, keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran, dan kemandirian siswa.  

Dengan melihat hasil proses dan 

hasil evaluasi belajar siswa pada Siklus I, 

penulis melakukan penyempurnaan-

penyempurnaan yang hasilnya dapat 

dilihat pada tabel 4.5 berikut. 
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Tabel 5 Aktivitas Siswa dalam Mengerjakan LKS 

Siklus II 

NO NAMA SISWA 
ASPEK 

A B C D E 
1 ADERESA PUTRA  V V V V V 

2 ADHIKA PUTRA V V V V V 

3 ANDYKHA R.T.  V V V V V 

4 APRILIA EKA RIYANI V V V V V 

5 AUFAR FAHRUL a. V V V V V 

...       

38 ZIDAN FIRMANSYAH  V V V V V 

JUMLAH 36 35 34 30 34 

PERSENTASE 94,7 92,1 89,5 78,9 89,5 

PERSENTASE RATA-2 88,9 
Keterangan 

A: Berdisiplin Waktu 

B: Aktivitas yang Tinggi 

C: Mengerjakan Tepat Waktu 

D: Mengerjakan Sebaik Mungkin 

E: Bergairah Belajar 

 

Jika dibuat dalam bentuk grafik, 

akan tampak seperti grafik yang berikut 

ini. 

 
Grafik 4 Aktivitas Siswa dalam Mengerjakan 

Tugas Siklus II 

 
 

Dari tabel dan grafik tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pada Siklus II terjadi 

peningkatan aktivitas siswa pada saat 

mengerjakan LKS Siklus II. Data aktivitas 

siswa dalam mengerjakan LKS II 

mencapai persentase rata-rata sebesar 

88,9%. Jika dibandingkan dengan 

aktivitas mengerjakan LKS pada Siklus I 

mencapai persentase sebesar 63.7 %. 

Dengan demikian, ada peningkatan 

25,2%. 

Berikut ini data aktivitas siswa 

dalam pembahasan LKS Siklus II di 

papan tulis yang telah diadakan 

penyempurnaan. Guru  terlebih dahulu 

menuliskan nomor-nomor soal yang akan 

dikerjakan, untuk mempermudah guru  

koreksi dan penugasan ke papan tulis 

dengan beberapa siswa saja perwakilan 

dari masing-masing kelompok agar proses 

pengerjaan di papan tulis lebih teratur, 

yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.6 

sebagai berikut. 
 

Tabel 6  Aktivitas Siswa dalam Pembahasan 

Tugas Siklus II 

NO NAMA SISWA 
ASPEK 

A B C D E 
1 ADERESA PUTRA  V V V V V 

2 ADHIKA PUTRA V V V V V 

3 ANDYKHA R.T.  V V V V V 

4 APRILIA EKA RIYANI V V V V V 

5 AUFAR FAHRUL a. V V V V V 

...       

38 ZIDAN FIRMANSYAH  V V V V V 

JUMLAH 33 32 35 28 34 

PERSENTASE 86,8 84,2 92,1 73,7 89,5 

PERSENTASE RATA-2 85,3 
Keterangan 

A: Berdisiplin Waktu 

B: Aktivitas yang Tinggi 

C: Mengerjakan Tepat Waktu 

D: Mengerjakan Sebaik Mungkin 

E: Bergairah Belajar 

 
Grafik 5  Aktivitas Siswa dalam Pembahasan 

Tugas Siklus II 

 
 

Dari tabel dan grafik tersebut, 

menunjukkan pada saat pembahasan LKS 

Siklus II ini nilai rata-rata siswa mencapai 

82,3 %, berarti mengalami kenaikan 

dibanding dengan pembahasan LKS di 

papan tulis pada Siklus I. Pada Siklus I 

aktivitas siswa dalam pembahasan LKS 

mencapai nilai rata-rata 70,5%. Dengen 

demikian, ada peningkatan 11.8%. 

Terus diadakan penyempurnaan-

penyempurnaan dan perbaikan untuk 

menghadapi evaluasi selanjutnya. Berikut 
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ini  data aktivitas siswa dalam Evaluasi 

Siklus II, sebagaimana tabel 4.7, sebagai 

berikut. 
 

Tabel 7 Aktivitas Siswa dalam Evaluasi Siklus II 

NO NAMA SISWA 
ASPEK 

A B C D E 
1 ADERESA PUTRA  V V V V V 

2 ADHIKA PUTRA V V V V V 

3 ANDYKHA R.T.  V V V V V 

4 APRILIA EKA RIYANI V V V V V 

5 AUFAR FAHRUL a. V V V V V 

...       

38 ZIDAN FIRMANSYAH  V V V V V 

JUMLAH 37 38 37 37 36 

PERSENTASE 97,4 100,0 97,4 97,4 94,7 

RATA-RATA 97,4 

Keterangan 

A: Berdisiplin Waktu 

B: Aktivitas yang Tinggi 

C: Mengerjakan Tepat Waktu 

D: Mengerjakan Sebaik Mungkin 

E: Bergairah Belajar 

 

 Jika tabel tersebut dibuat dalam bentuk 

grafik, akan tampak seperti grafik yang 

berikut.  

 
Grafik 6 Aktivitas Siswa dalam Evaluasi Siklus II 

 
 

Dari tabel dan grafik tersebut, 

menunjukkan hasil evaluasi Siklus II 

mencapai nilai rata-rata 97,4%, berarti ada 

peningkatan nilai dibanding dengan hasil 

Evaluasi Siklus I yang mencapai rata-rata 

82,6%. Dengan demikian, ada kenaikan 

nilai 14,8 %. Untuk menghadapi evaluasi 

belajar pada Siklus II, guru  mengadakan 

pemantapan penggunaan model 

pembelajaran Role Play. Penyempurnaan 

dan perbaikan proses pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa, yang 

dapat kita lihat pada tabel 4.8 sebagai 

berikut. 

Tabel 8 Hasil Evaluasi Belajar Siklus II 

NO NAMA SISWA NILAI 
KETUNTASAN 

YA TDK 
1 ADERESA PUTRA  75 V  

2 ADHIKA PUTRA 77 V  

3 ANDYKHA R.T.  78 V  

4 APRILIA EKA RIYANI 79 V  

5 AUFAR FAHRUL a. 75 V  

...     

38 ZIDAN FIRMANSYAH  72  V 

RATA-RATA NILAI 80.1   

JUMLAH SISWA TUNTAS/TIDAK TUNTAS 34 4 

PERSENTASE KETUNTASAN (%) 89,5 10,5 

 

Data di atas menunjukkan bahwa 

hasil evaluasi belajar pada Siklus II ini 

mencapai nilai rata-rata 80,1, berkatagori 

sangat baik. Jika dibandingkan dengan 

hasil evaluasi belajar Siklus I yang 

mencapai nilai rata-rata 74.5, berarti ada 

peningkatan 6.6 %. Ketuntasan belajarnya 

pun telah mencapai 89,5% (34 di antara 

38 siswa tuntas). 

Berdasarkan kegiatan yang 

dilaksanakan pada siklus II dan masukan 

dari kolaborator, dapat diperoleh beberapa 

catatan kelebihan dan kekurangan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

melalui Model Pembelajaran Role Play.  

(1) Setelah proses pembelajaran dengan 

penggunaan model pembelajaran Role 

Play untuk meningkatkan prestasi 

belajar dan dilanjutkan diskusi 

kelompok, karena tempat duduk 

anggota kelompok berdekatan maka 

kegiatan diskusi dapat efektif. 

(2) Pada saat pembahasan LKS di papan 

tulis karena guru  telah menyiapkan 

nomor-nomor yang harus diisi oleh 

siswa secara berurutan dan 

pengerjaannya diatur oleh guru  

dengan menunjuk siswa yang akan 

mengerjakan soal di papan tulis maka 

hasilnya lebih baik. 

(3) Mudah mencari dan mencocokkannya 

karena nomor yang harus diisi telah 

diurutkan oleh guru . 

(4) Situasi di depan papan tulis lebih 

teratur dan tertib. 

(5) Dengan koreksi siding maka hasil 

pekerjaan siswa lebih objektif 

dibanding dengan dikoreksi sendiri. 
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Pembahasan Hasil Penelitian 

Siklus I 

Berdasarkan hasil pengamatan, 

setelah model pembelajaran Role Play 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran, 

terindikasakan bahwa Role Play mampu 

meningkatkan partisipasi aktif siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Siswa 

merasakan ada perubahan dalam dirinya.  

Kemajuan belajar itu tampak dari 

keaktifan siswa dalam mengerjakan soal-

soal yang ada di LKS. Namun demikian, 

belum memenuhi harapan karena 

persentase rata-rata keaktifan siswa dalam 

mengerjakan LKS baru sebesar 63,7 % 

(masih di bawah 80 %). Begitu pula 

dengan aktivitas siswa yang berkaitan 

dengan Pembahasan Hasil Pengerjaan 

LKS yang mencapai 70,5 %. Akan tetapi, 

pada aktivitas siswa dalam evaluasi sudah 

sesuai harapan karena telah mencapai 

82,6%. 

Untuk itu, pada tahap selanjutnya 

guru  mengajak siswa untuk membahas 

hasil pengerjaan LKS dengan cara 

memberikan kebebasan kepada siswa 

untuk menulis jawaban di papan tulis. 

Setelah itu, dilakukan pembahasan 

bersama tentang jawaban yang telah 

ditulis di papan tulis. Siswa yang 

menjawab salah atau kurang sempurna 

harus diulang untuk menyempurnakan 

jawabannya. Hal itu dimaksudkan agar 

pada kegiatan selanjutnya tidak 

mengalami kesalahan. Apabila tidak 

diperbaiki kesalahan ini terbawa pada 

kegiatan selanjutnya.  

Pada akhir tahap ini guru  

memberikan penilaian akan hasil belajar 

mereka. Hal ini dimaksudkan untuk lebih 

memberikan motivasi kepada siswa agar 

mereka bekerja dengan sungguh-sungguh 

sebab semakin sempurna dan teliti 

jawabannya akan mendapat nilai yang 

lebih baik. Tahap berikutnya adalah 

dengan mengadakan ulangan tertulis yang 

bahannya dari semua bahan yang telah 

dipelajari siswa. Dengan demikian, akan 

ada motivasi siswa untuk saling 

berprestasi dalam mengerjakan tugas 

dengan sebaik-sebaiknya.  

Pada akhir kegiatan guru  dan siswa 

memberikan beberapa simpulan dan 

memberikan penilaian terhadap aktivitas 

siswa selama kegiatan, serta memberikan 

rambu-rambu untuk penyempurnaan 

kegiatan selanjutnya. Dari hasil evaluasi 

siklus I memang telah menunjukkan hasil 

belajar yang sempurna, namun masih ada 

15 siswa yang nilainya masih rendah 

(kurang dari 75).  

Dari Hasil Evaluasi Belajar Siklus I, 

rata-rata nilai yang diperoleh siswa 

sebesar 74,5. Masih ada 15 siswa yang 

nilainya kurang dari 75. Hal itu 

mengindikasikan bahwa ketuntasan 

belajar  belum tercapai. Untuk itu, perlu 

perbaikan pada siklus berikutnya. 

 

Siklus II 

Berdasarkan hasil rata-rata minat 

diperolah dari observasi terindikasikan 

bahwa pada Siklus II terjadi peningkatan 

aktivitas siswa pada saat mengerjakan 

LKS. Data aktivitas siswa dalam 

mengerjakan LKS pada siklus II mencapai 

persentase rata-rata sebesar 88,9%. Jika 

dibandingkan dengan aktivitas 

mengerjakan LKS pada Siklus I sebesar 

63,7 %, ada peningkatan sebesar 25,2 %.  

Peningkatan yang cukup signifikan 

terjadi pada aspek mengerjakan LKS telah 

mencapai 88,9 % meningkat dari siklus I 

yang sebesar 63,7 %. Sementara itu, 

aktivitas siswa dalam aspek pembahasan 

LKS yang telah mencapai skor sebesar 

85,3% meningkat dari siklus I yang 

sebesar 70,5%. Begitu pula pada aspek 

aktivitas siswa dalam evaluasi yang telah 

mencapai skor sebesar 94,7% meningkat 

dari siklus I yang sebesar 82,6 %.   

Peningkatan itu terjadi karena ada 

penyempurnaan kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan pada siklus sebelumnya. 

Dengan usaha tersebut, nilai yang 

diperoleh siswa berdasarkan hasil evaluasi 
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pada Siklus II mencapai nilai rata-rata 

sebesar 80,1. Jika dibandingkan dengan 

hasil evaluasi pada Siklus I yang sebesar 

74,5, ada kenaikan nilai sebesar 5,6.  

 

Simpulan 

Ada beberapa hal yang dapat 

disimpulkan dari hasil penelitian ini, 

yakni sebagai berikut. 

(1) Minat belajar siswa pada Siklus II 

juga mengindikasikan adanya 

peningkatan. Hal itu tampak dari 

aktivitas siswa dalam pengerjaan 

tugas, pembahasan tugas, dan 

pengerjaan evaluasi. Aktivitas-

aktivitas pada Siklus II tersebut 

cenderung menunjukkan peningkatan 

jika dibandingkan dari Siklus I.  

(2) Nilai rata-rata kelas pada siklus I 

yang masih belum sesuai tujuan 

diadakan perbaikan dan 

penyempurnaan dalam proses 

pembelajaran. Oleh sebab itu, nilai 

rata-rata pada siklus II mengalami 

peningkatan jika dibandingkan pada 

Siklus I. Pada Siklus II nilai rata-rata 

sebesar 80,1, meningkat dari siklus 

sebelumnya sebesar 74,5. Ketuntasan 

belajar pada Siklus II sebesar 89,5% 

meningkat dari siklus sebelumnya 

yang sebesar 60,5%. Dengan 

demikian, pembelajaran dapat 

dikatakan berhasil karena rata-rata 

nilai dan ketuntasan belajar siswa 

telah sesuai tujuan. 

(3) Berdasarkan paparan hasil penelitian 

pada siklus I dan siklus II, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan 

model pembelajaran Role Play dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas IX-B SMP Negeri 48 Surabaya 

Semester Ganjil Tahun pelajaran 

2017/2018. 
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ABSTRACT 

 

The fundamental problem in this research is most of the students of Class VIIIA 

SMP Negeri 21 Surabaya Lesson 2017/2018 less able in learning Understanding Narative 

Fable Text. The expected goal of this research is to find out whether the utilization of 

Children Learning in Science can improve the learning achievement of Narative Text of 

Student Class VIIIA SMP Negeri 21 Surabaya Lesson Year 2017/2018. 

This research uses action research because classroom action research is a more 

appropriate research with the main task and function of teachers, improve the quality of 

learning, improve the quality of students, and achieve the goals of learning or education. 

In this research, the subjects of the study were 38 students of Class VIIIA SMP Negeri 

21 Surabaya Lesson Year 2017/2018. This research wasconducted in April 2017. Data 

collection methods in this study are observation, test, and field notes. Data analysis 

techniques used are data reduction, data presentation, conclusion drawing, and reflection 

verification. 

Based on the observations, the average learning outcomes before the action 3.08, 

the first cycle 3.23, while in the second cycle of  3.54, before the action of students who 

complete the study as much as 22 students or 57.89 %, in the cycle I students complete as 

many as 30 students or 78.95 %,while in Cycle II students who complete as many as 36 

students or 94.74%. Before the action of 2.06, while in the first cycle of 3.06 and in the 

second cycle of 4.06.Thus the quality of learning from before the action up to Cycle II is 

increased. 

 

Keywords : achievement, Narative Text, Children Learning in Science 

 

Pendahuluan 

Memahami tujuan, struktur, dan 

unsur kebahasaan dari jenis teks naratif, 

lisan dan tulis, berbentuk fabel, pendek 

dan sederhana adalah salah satu 

kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa 

Inggris kelas VIII. Strategi pembelajaran 

sangat diperlukan dalam menunjang 

terwujudnya seluruh kompetensi yang 

dimuat dalam kurikulum 2013. Ini berarti 

ahwa kurikulum memuat apa yang 

seharusnya diajarkan kepada peserta 

didik, sedangkan pembelajaran merupakan 

cara bagaimana apa yang diajarkan bisa 

dikuasai oleh peserta didik. (Suryadi, 

2007: 84). 

Pembelajaran Bahasa Inggris di 

kelas selama ini, khususnya kompetensi 

dasar memahami tujuan, struktur, dan 

unsur kebahasaan dari jenis teks naratif, 

lisan dan tulis, berbentuk fabel, pendek 

dan sederhana, guru hanya cenderung 

menjelaskan dengan metode ceramah. 

Siswa mengalami kesulitan belajar Bahasa 

Inggris di kelas.  Akibatnya, siswa kurang 

menghayati atau memahami tujuan, 

struktur, dan unsur kebahasaan dari jenis 

teks naratif, lisan dan tulis, berbentuk 

fabel, pendek dan sederhana, dan siswa 

mengalami kesulitan untuk 

mengaplikasikan Bahasa Inggris dalam 

kehidupan sehari-hari.  

  Kenyataan yang ada selama ini 

adalah memahami tujuan, struktur, dan 

unsur kebahasaan dari jenis teks naratif, 
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lisan dan tulis, berbentuk fabel, pendek 

dan sederhana yang rendah ditandai 

dengan hasil belajar siswa pada materi 

memahami tujuan, struktur, dan unsur 

kebahasaan dari jenis teks naratif, lisan 

dan tulis, berbentuk fabel, pendek dan 

sederhana yang masih banyak di bawah 

KKM. Selain itu selama ini guru belum 

mempergunakan metode yang tepat dalam 

pembelajaran memahami tujuan, struktur, 

dan unsur kebahasaan dari jenis teks 

naratif, lisan dan tulis, berbentuk fabel, 

pendek dan sederhana.  

    Masalah yang selama ini tampak 

saat pembelajaran adalah kemampuan 

siswa memahami tujuan, struktur, dan 

unsur kebahasaan dari jenis teks naratif, 

lisan dan tulis, berbentuk fabel, pendek 

dan sederhana yang rendah, yang 

diharapkan dapat meningkat dengan 

adanya penelitian tindakan kelas ini, serta 

guru yang selama ini belum 

mempergunakan metode pembelajaran 

yang tepat, maka diharapkan guru dapat 

memilih metode yang tepat dalam 

pembelajaran, dalam penelitian tindakan 

kelas ini diharapkan guru mempergunakan 

Children learning in science dalam 

pembelajaran pada materi memahami 

tujuan, struktur, dan unsur kebahasaan 

dari jenis teks naratif, lisan dan tulis, 

berbentuk fabel, pendek dan sederhana. 

Kesalahan dalam memilih metode 

pembelajaran atau strategi yang digunakan 

akan berakibat fatal, sehingga ketuntasan 

belajar tidak dapat tercapai secara optimal. 

Masalah-masalah dalam pembelajaran 

sering muncul di Kelas VIII A Semester 2  

SMP Negeri 21 Surabaya, terlihat dari 

banyaknya siswa yang tidak mampu 

memahami konsep memahami tujuan, 

struktur, dan unsur kebahasaan dari jenis 

teks naratif, lisan dan tulis, berbentuk 

fabel, pendek dan sederhana. Hal ini 

tampak pada rendahnya prestasi hasil 

belajar siswa yang tidak sesuai dengan 

standard yang ditetapkan. 

Harapan dari penelitian tindakan 

kelas ini adalah kemampuan siswa dalam 

memahami konsep teks naratif berbentuk 

fabel bisa meningkat ditandai dngan hasil 

belajar siswa pada materi teks naratif 

berbentuk fabel meningkat. Guru 

diharapkan dapat memilih metode yang 

tepat dalam pembelajaran. Penggunaan 

Children learning in science oleh guru 

dalam pembelajaran teks naratif berbentuk 

fabel diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa pada materi 

teks naratif berbentuk fabel ditandai 

dengan meningkatnya hasil belajar siswa. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, 

maka dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Bagaimanakah penggunaan 

Children learning in science dapat 

meningkatkan hasil belajar Bahasa Inggris 

pada materi teks naratif berbentuk fabel 

siswa Kelas VIII A Semester 2  SMP 

Negeri 21 Surabaya tahun  2017/2018? 

Tujuan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui bahwa 

penggunaan Children learning in science 

dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa 

Inggris pada materi teks naratif berbentuk 

fabel siswa Kelas VIII A Semester 2 SMP 

Negeri 21 Surabaya tahun  2017/2018. 

 

Pembelajaran Bahasa Inggris 

Bahasa memiliki peran sentral 

dalam perkembangan intelektual, sosial, 

dan emosional peserta didik dan 

merupakan penunjang keberhasilan dalam 

mempelajari semua bidang studi. 

Pembelajaran bahasa diharapkan 

membantu peserta didik mengenal dirinya, 

budayanya, dan budaya orang lain. Selain 

itu, pembelajaran bahasa juga membantu 

peserta didik mampu mengemukakan 

gagasan dan perasaan, berpartisipasi 

dalam masyarakat, dan bahkan 

menemukan serta menggunakan 

kemampuan analitis dan imaginatif yang 

ada dalam dirinya (Departemen 

Pendidikan Nasional, 2006:277). 

Bahasa Inggris merupakan alat 

untuk berkomunikasi secara lisan dan 
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tulis. Berkomunikasi adalah memahami 

dan mengungkapkan informasi, pikiran, 

perasaan, dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan budaya. 

Kemampuan berkomunikasi dalam 

pengertian yang utuh adalah kemampuan 

berwacana, yakni kemampuan memahami 

dan/atau menghasilkan teks lisan dan/atau 

tulis yang direalisasikan dalam empat 

keterampilan berbahasa, yaitu 

mendengarkan, berbicara, membaca dan 

membaca. Keempat keterampilan inilah 

yang digunakan untuk menanggapi atau 

menciptakan wacana dalam kehidupan 

bermasyarakat. Oleh karena itu, mata 

pelajaran Bahasa Inggris diarahkan untuk 

mengembangkan keterampilan-

keterampilan tersebut agar lulusan mampu 

berkomunikasi dan berwacana dalam 

bahasa Inggris pada tingkat literasi 

tertentu (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2006:277). 

Tingkat literasi mencakup 

performative, functional,  informational, 

dan epistemic. Pada tingkat performative, 

orang mampu membaca, membaca, 

mendengarkan, dan berbicara dengan 

simbol-simbol yang digunakan. Pada 

tingkat functional, orang mampu 

menggunakan bahasa untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari seperti 

membaca surat kabar, manual atau 

petunjuk. Pada tingkat informational, 

orang mampu mengakses pengetahuan 

dengan kemampuan berbahasa, sedangkan 

pada tingkat epistemic orang mampu 

mengungkapkan pengetahuan ke dalam 

bahasa sasaran (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2006:277). 

Pembelajaran bahasa Inggris di 

SMP/MTs ditargetkan agar peserta didik 

dapat mencapai tingkat functional yakni 

berkomunikasi secara lisan dan tulis untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari, 

sedangkan untuk SMA/MA diharapkan 

dapat mencapai tingkat informational 

karena mereka disiapkan untuk 

melanjutkan pendidikannya ke perguruan 

tinggi. Tingkat literasi epistemic dianggap 

terlalu tinggi untuk dapat dicapai oleh 

peserta didik SMA/MA karena bahasa 

Inggris di Indonesia berfungsi sebagai 

bahasa asing (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2006:277). 

Mata Pelajaran Bahasa Inggris di 

SMP/MTs bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut. 1) 

Mengembangkan kompetensi 

berkomunikasi dalam bentuk lisan dan 

tulis untuk mencapai tingkat literasi 

functional, 2) Memiliki kesadaran tentang 

hakikat dan pentingnya bahasa Inggris 

untuk meningkatkan daya saing bangsa 

dalam masyarakat global , 3) 

Mengembangkan  pemahaman peserta 

didik tentang keterkaitan antara bahasa 

dengan budaya. 

 

Hasil Belajar Bahasa Inggris 

Hasil belajar adalah perubahan 

perilaku peserta didik akibat belajar. 

Perubahan perilaku disebabkan karena dia 

mencapai penguasaan atas sejumlah bahan 

yang diberikan dalam proses belajar 

mengajar. Lebih lanjut, hasil belajar dapat 

berupa perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. 

Sudjana (2012:3) mengemukakan 

bahwa hasil belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang mencakup bidang 

koknitif, afektif, dan psikomotorik yang 

dimiliki oleh siswa setelah menerima 

pengalaman belajar. 

Hasil belajar secara umum 

dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai 

yang diperoleh siswa melalui proses 

belajar mengajar. Dalam hal ini dapat 

dikatakan bahwa hasil belajar adalah 

penguasaan yang dicapai siswa  dalam 

mengikuti program belajar mengajar 

sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan. Hasil belajar merupakan 

taraf keberhasilan murid dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah 

dinyatakan dalam bentuk skor yang 

diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah 

materi pelajaran tertentu (Abdullah, 2008: 

1). 
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Perubahan sebagai hasil belajar 

bersifat menyeluruh. Menurut pandangan 

ahli jiwa Gastalt, bahwa perubahan 

sebagai hasil belajar bersifat menyeluruh 

baik perubahan pada perilaku maupun 

kepribadian secara keseluruhan. Belajar 

bukan semata-mata kegiatan mekanis 

stimulus respon, tetapi melibatkan seluruh 

fungsi organisme yang mempunyai 

tujuan-tujuan tertentu. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

hasil yang dicapai dari suatu kegiatan atau 

usaha yang dapat memberikan kepuasan 

emosional, dan dapat diukur dengan alat 

atau tes tertentu. Dalam proses pendidikan 

prestasi dapat diartikan sebagai hasil dari 

proses belajar mengajar yakni, 

penguasaan, perubahan emosional, atau 

perubahan tingkah laku yang dapat diukur 

dengan tes tertentu.  

Hasil belajar sering dipergunakan 

dalam arti yang sangat luas yakni untuk 

bermacam-macam aturan terhadap apa 

yang telah dicapai oleh murid, misalnya 

ulangan harian, tugas-tugas pekerjaan 

rumah, tes lisan yang dilakukan selama 

pelajaran berlangsung, tes akhir dan 

sebagainya. Para ahli telah merumuskan 

dan membuat tafsiran yang berbeda-beda 

tentang belajar. Belajar merupakan suatu 

proses, suatu kegiatan dan bahkan suatu 

hasil dan tujuan. Belajar bukan hanya 

mengingat, tapi yang lebih luas lagi 

adalah mengalami. Hasil belajar juga 

bukan suatu penguasaan latihan, 

melainkan perubahan tingkah laku. 

Belajar adalah modifikasi atau 

memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman (Learning is definet as the 

modification or strengthening of behavior 

through experiencing). Belajar adalah 

penambahan pengetahuan. Ada pula yang 

menganggap belajar itu sebagai perubahan 

kelakuan berkat pengalaman dan latihan 

(Yasin.2008:1). Belajar  merupakan 

komponen ilmu pendidikan yang 

berkenaan dengan tujuan  dan bahan 

acuan interaksi, baik yang bersifat 

eksplisit maupun implicit (Sagala, 2007: 

11). 

Hilgard mengatakan: “Belajar 

adalah suatu proses yang melahirkan atau 

mengubah suatu kegiatan melalui jalan 

latihan apakah dalam laboratorium atau 

dalam lingkungan alamiah yang 

dibedakan dari perubahan-perubahan oleh 

faktor-faktor yang tidak termasuk latihan, 

misalnya perubahan karena mabuk atau 

minuman keras, bukan termasuk hasil 

belajar.”. Dari pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah 

perubahan sikap yang positif melalui 

berbagai cara seperti pengetahuan, 

pengalaman, latihan dan lain-lain. 

Sedangkan hasil belajar secara umum 

dipandang sebagai perwujudan nilai-nilai 

yang diperoleh siswa melalui proses 

belajar mengajar. Dalam hal ini dapat 

dinyatakan bahwa hasil belajar adalah 

penguasaan yang dicapai oleh siswa 

dalam mengikuti program belajar 

mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan.  

Hasil belajar adalah bukti usaha 

yang telah dicapai.  Dengan demikian 

hasil merupakan hasil yang telah dicapai 

seseorang setelah ia melakukan suatu 

kegiatan. Hasil belajar adalah istilah untuk 

menunjukkan suatu pencapaian tingkat 

keberhasilan tentang suatu tujuan karena 

suatu usaha telah dilakukan oleh 

seseorang. Hasil belajar adalah prestasi 

yang menunjukkan tingkat keberhasilan 

seseorang yang dicapai karena telah 

melakukan usaha belajar yang optimal.  

Berdasarkan uraian di atas, hasil 

belajar dalam penelitian ini adalah hasil 

yang dicapai siswa setelah kegiatan 

pembelajaran. Pengukuran hasil yang 

dicapai setelah proses pembelajaran 

adalah melalui evaluasi dengan 

menggunakan alat ukur yang kualitasnya 

baik. Alat ukur tersebut adalah tes prestasi 

yang mengacu kepada ranah kognitif 

dalam bentuk tertulis. 

Hasil belajar adalah cermin 

keberhasilan siswa dalam proses belajar di 
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sekolah. Demikian pentingnya arti hasil 

belajar, maka usaha dalam pendidikan 

diarahkan pada peningkatan hasil belajar. 

Proses belajar mengajar erat sekali 

kaitannya dengan lingkungan atau suasana 

dimana proses itu berlangsung. Meskipun 

hasil belajar juga dipengaruhi oleh banyak 

aspek seperti gaya belajar, fasilitas yang 

tersedia, pengaruh iklim kelas masih 

sangat penting. Hal ini beralasan karena 

ketika para peserta didik belajar diruang 

kelas, lingkungan kelas, baik itu 

lingkungan fisik maupun lingkungan non-

fisik kemungkinan mendukung mereka 

atau bahkan malah mengganggu mereka. 

Iklim yang kondusif antara lain dapat 

mendukung interaksi yang bermanfaat 

diantara peserta didik, (2) menperjelas 

pengalaman-pengalaman guru dan peserta 

didik, (3) menumbuhkan semangat yang 

memungkinkan kegiatan-kegiatan di kelas 

berlangsung dengan baik, dan (4) 

mendukung saling pengertian antara guru 

dan peserta didik. Selain keempat hal 

diatas Iklim sosial juga mempunyai 

pengaruh yang penting terhadap kepuasan 

peserta didik. 

Hasil belajar peserta didik 

ditentukan oleh banyak faktor seperti usia, 

kemampuan dan motivasi, jumlah dan 

mutu pengajaran, lingkungan alamiah di 

rumah dan kelas. Iklim kelas yang 

ditandai dengan kehangatan, demokrasi, 

dan keramah tamahan dapat digunakan 

sebagai alat untuk memperbaiki hasil 

belajar peserta didik (Wati, 2007: 3). 

 

Metode Pembelajaran Children 

Learning in Science 

Model pembelajaran Children 

Learning in Science (CLIS) adalah 

kerangka berpikir untuk menciptakan 

lingkungan yang memungkinkan 

terjadinya kegiatan belajar mengajar yang 

melibatkan siswa dalam kegiatan 

pengamatan dan percobaan dengan 

menggunakan LKS. Model pembelajaran 

CLIS bertujuan membentuk pengetahuan 

(konsep) ke dalam memori siswa agar 

konsep tersebut dapat bertahan lama, 

karena model pembelajaran CLIS memuat 

sederetan tahap-tahap kegiatan siswa 

dalam mempelajari konsep yang 

diajarkan. 

Berdasarkan tahapan-tahapan yang 

dilaksanakan pada model pembelajaran 

CLIS maka dapat dikemukakan 

karakteristik model pembelajaran CLIS 

antara lain: (1) dilandasi oleh pandangan 

konstruktivisme, (2) pembelajaran 

berpusat pada siswa, (3) melakukan 

aktifitas hands on/ minds on, dan (4) 

menggunakan lingkungan sebagai sumber 

belajar. 
 

Sintaks Model Children Learning in Science 

(CLIS) 

 
Fase-fase Kegiatan 

Orientasi 

Pada tahap ini guru memusatkan 

perhatian siswa dengan menanyakan 
tentang fenomena alam yang sering 

dijumpai siswa pada kehidupan 

sehari-hari yang ada kaitanya 
dengan meteri yang akan diajarkan 

Pemunculan Gagasan 

Pada tahap ini guru mengungkap 

konsepsi awal siswa dengan 

menghadapkan siswa pada suatu 

permasalahan yang mengadung 

teka-teki 

Penyusunan Gagasan 

Tahap ini terdiri dari pengungkapan 

dan pertukaran gagasan, perubahan 
situasi konflik,kontruksi gagasan 

baru,dan evaluasi. Siswa diberikan 

LKS dan melakukan kegiatan 
belajar dalam kelompok secara 

berdiskusi dan bertukar gagasan 

untuk menjawab pertanyaan dan 
masalah dalam LKS 

Penerapan Gagasan 

Pada tahap ini siswa menjawab 
pertanyaan yang disusun dalam LKS 

untuk menerapkan kosep ilmiah 

mengenai permasalahan dalam 
kehidupan sehari-hari 

Pemantapan Gagasan 

Pada tahap ini siswa diberi 

kesempatan untuk melakukan 

refleksi terhadap hasil pembelajaran 
yang telah diperoleh 

Sumber: Areknerut (2012) 

 

Faktor-faktor penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran model 

pembelajaran CLIS ini antara lain: (1) 

menciptakan situasi belajar terbuka dan 

memberikan kebebasan pada siswa dalam 

mengemukakan ide atau gagasan; (2) 

memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya pada teman atau gurunya, 
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kemudian pada akhir kegiatan 

pembelajaran guru menjelaskan konsep-

konsep ilmiah untuk menghidari 

miskonsepsi pada siswa; dan (3) 

memberikan tugas perorangan yang 

dikerjakan siswa di rumah berupa PR 

sebagai penerapan konsep. 

Kelebihan-kelebihan model CLIS 

adalah sebagai berikut: (1) gagasan anak 

lebih mudah dimunculkan; (2) 

membiasakan siswa untuk belajar mandiri 

dalam memecahkan suatu masalah; (3) 

empat syarat perubahan konsepsi yang 

dikemukakan oleh posner et al terpenuhi; 

(4) menciptakan kreatifitas siswa untuk 

belajar sehingga tercipta suasana kelas 

yang lebih nyaman dan kreatif, terjadi 

kerjasama sesama siswa dan siswa terlibat 

langsung dalam melakukan kegiatan; (5) 

menciptakan belajar yang lebih bermakna 

karena timbulnya kebanggaan siswa 

menemukan sendiri konsep ilmiah yang 

dipelajari; (6) guru mengajar akan lebih 

efektif karena dapat menciptakan suasana 

belajar yang aktif. 

Sedangkan kelemahan CLIS adalah 

sarana laboratorium harus lengkap, 

kemudian siswa yang belum terbiasa 

belajar mandiri atau berkelompok akan 

merasa asing dan sulit untuk menguasai 

konsep (Areknerut, 2012:1). 

 

Materi Teks Naratif Berbentuk Fabel 

Narrative text adalah salah satu 

pelajaran paling sering muncul dalam 

dunia pendidikan bahasa Inggris di 

Indonesia. Memahami contoh narrative 

text dengan sangat baik agar nanti ketika 

kita membaca cerita bahasa Inggris, kita 

langsung mampu mencerna cerita 

tersebut. 

Belajar bahasa Inggris di tingkat 

menengah, baik itu SMP ataupun SMA, 

kini tidak akan lepas dari pelajaran 

"wajib" tentang narrative text. Dalam 

pelajaran ini, siswa biasanya dituntut 

untuk bisa menceritakan sebuah kisah, 

dongeng ataupun cerita dalam bentuk 

tulisan. 

Meski "storytelling" adalah salah 

satu komponen spoken English yang 

sekaligus meramaikan pelajaran ini, 

narrative text nyatanya lebih dominan 

diajarkan dalam bentuk tulisan, 

memahami generic structure sebuah 

cerita, ataupun menganalisa karakter, 

latar, ataupun alur cerita narrative. 

Perlu diketahui bahwa narrative 

text, dalam mata kuliah writing and 

composition biasanya disebut narration, 

adalah salah satu jenis teks dalam sebuah 

bahasa sastra. Biasanya, narrative text 

(teks naratif) berisi tentang cerita--baik 

cerita fiksi, cerita non-fiksi, dongeng, 

cerita rakyat, cerita binatang / fable.  

         

Pemahaman Teks Naratif Fabel melalui 

Children Learning in Science 

Dengan Children learning in 

science, diharapkan siswa dapat 

meningkatkan pemahaman konsep teks 

naratif berbentuk fabel, karena siswa 

diberi kesempatan untuk mengalami 

sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti 

suatu proses, mengamati suatu objek, 

keadaan atau proses sesuatu.  

Dengan Children learning in 

science ini diharapkan kompetensi siswa 

pada materi teks naratif berbentuk fabel 

tercapai dengan baik, karena telah sesuai 

dengan standar kompetensi yang telah 

ditetapkan. 

Children learning in science 

merupakan sebuah model holistik dari 

proses pembelajaran dimana manusia 

belajar, tumbuh, dan berkembang. Istilah 

Children learning in science dilakukan 

untuk menekankan bahwa experience 

(pengalaman) berperan penting dalam 

proses pembelajaran dan pembeda dari 

teori pembelajaran lainnya seperti teori 

pembelajaran kognitif ataupun 

behaviorisme.  

Model pembelajaran Children 

Learning in Science (CLIS) adalah 

kerangka berpikir untuk menciptakan 

lingkungan yang memungkinkan 

terjadinya kegiatan belajar mengajar yang 

http://www.englishindo.com/2015/09/narrative-text-materi-contoh-terlengkap.html
http://www.englishindo.com/
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melibatkan siswa dalam kegiatan 

pengamatan dan percobaan dengan 

menggunakan LKS. Model pembelajaran 

CLIS bertujuan membentuk pengetahuan 

(konsep) ke dalam memori siswa agar 

konsep tersebut dapat bertahan lama, 

karena model pembelajaran CLIS memuat 

sederetan tahap-tahap kegiatan siswa 

dalam mempelajari konsep yang 

diajarkan. 

Faktor-faktor penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran model 

pembelajaran CLIS ini antara lain: (1) 

menciptakan situasi belajar terbuka dan 

memberikan kebebasan pada siswa dalam 

mengemukakan ide atau gagasan; (2) 

memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya pada teman atau gurunya, 

kemudian pada akhir kegiatan 

pembelajaran guru menjelaskan konsep-

konsep ilmiah untuk menghidari 

miskonsepsi pada siswa; dan (3) 

memberikan tugas perorangan yang 

dikerjakan siswa di rumah berupa PR 

sebagai penerapan konsep. 

Kelebihan-kelebihan model CLIS 

adalah sebagai berikut: (1) gagasan anak 

lebih mudah dimunculkan; (2) 

membiasakan siswa untuk belajar mandiri 

dalam memecahkan suatu masalah; (3) 

empat syarat perubahan konsepsi yang 

dikemukakan oleh posner et al terpenuhi; 

(4) menciptakan kreatifitas siswa untuk 

belajar sehingga tercipta suasana kelas 

yang lebih nyaman dan kreatif, terjadi 

kerjasama sesama siswa dan siswa terlibat 

langsung dalam melakukan kegiatan; (5) 

menciptakan belajar yang lebih bermakna 

karena timbulnya kebanggaan siswa 

menemukan sendiri konsep ilmiah yang 

dipelajari; (6) guru mengajar akan lebih 

efektif karena dapat menciptakan suasana 

belajar yang aktif. 

Sedangkan kelemahan CLIS adalah 

sarana laboratorium harus lengkap, 

kemudian siswa yang belum terbiasa 

belajar mandiri atau berkelompok akan 

merasa asing dan sulit untuk menguasai 

konsep (Areknerut, 2012:1). 

Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir berdasarkan alur 

di bawah dapat dikemukakan bahwa dari 

kondisi awal yang didapat kenyataan 

bahwa guru belum mempergunakan 

metode yang sesuai dalam pembelajaran, 

serta pemahaman konsep siswa pada 

materi teks naratif berbentuk fabel masih 

rendah ditandai dengan hasil belajar siswa 

yang sebagian besar masih di bawah 

standar yang ditetapkan. Tindakan diambil 

berdasarkan pada kondisi awal, yaitu guru 

tidak mempergunakan Children learning 

in science dalam pembelajaran teks naratif 

berbentuk fabel, pada siklus pertama  

pembelajaran menggunakan Children 

learning in science tanpa media 

PowerPoint saat belajar teks naratif 

berbentuk fabel, serta pada siklus kedua 

pembelajaran dengan Children learning in 

science mempergunakan media 

PowerPoint dalam pembelajaran teks 

naratif berbentuk fabel.  

Kerangka berpikir pada penelitian 

ini mempunyai alur sebagai berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Alur Kerangka Berpikir 

 

Diduga siswa lebih termotivasi 

dalam belajar apabila pembelajaran 

mempergunakan Children learning in 

science pada materi teks naratif berbentuk 

Siswa memiliki hasil 

belajar yang rendah 

dalam memahami 

teks naratif 

berbentuk 

fabel.yang sebagian 

besar masih di 

bawah standar yang 

ditetapkan 

 

Guru belum 

mempergunakan 

metode yang 

tepat  dalam 

pembelajaran 

 

Kondisi 

awal 

Siklus Pertama: 

Mempergunaka

n CLIS tanpa 

media 

PowerPoint 

 

Guru 

mempergunaka

n CLIS dalam 

pembelajaran 

teks naratif 

berbentuk 

fabel. 

 

Tindakan 

Siklus Kedua: 

Mempergunaka

n CLIS dengan 

media 

PowerPoint 

 

Dapat diduga bahwa 

apabila pembelajaran 

teks naratif berbentuk 

fabel.mempergunakan 

CLIS dapat 

meningkatkan hasil 

belajar siswa  

 

Kondisi 

akhir 
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fabel, belajar menjadi menyenangkan, dan 

pada akhirnya siswa lebih meningkat 

pemahamannya terhadap materi teks 

naratif berbentuk fabel yang dibuktikan 

dengan hasil belajar siswa pada teks 

naratif berbentuk fabel meningkat. 
 

Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus Pertama 

a. Perencanaan 

(1) Melakukan pertemuan dengan 

teman sejawat selaku pengamat 

untuk membicarakan persiapan 

kegiatan pembelajaran dengan 

pemberian pretes yang dilakukan 

pada saat penelitian. 

(2)  Mendiskusikan dan menetapkan 

rancangan pembelajaran yang akan 

diterapkan di kelas sebagai 

tindakan penelitian. 

(3) Mempersiapkan penelitian dan 

bahan yang diperlukan untuk 

melaksanakan penelitian. 

(4) Mempersiapkan waktu dan cara 

pelaksanaan diskusi hasil 

pengamatan dengan praktisi dan 

wawancara dengan subyek 

penelitian. 

(5) Mempersiapkan buku perekan 

data. 

(6) Menyusun rencana pembelajaran. 

(7) Mempersiapkan perangkat tes hasil 

belajar pada siklus pertama. 

(8) Mengelompokkan siswa secara 

heterogen. 
 

b. Pelaksanaan Tindakan 
(1) Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran berpedoman pada 

RPP yang telah dibuat yang telah 

disesuaikan berdasarkan kerangka 

berpikir. 

(2) Melakukan penilaian menggunakan 

alat penilaian yang telah disediakan. 

 

c. Observasi 

Observasi dilakukan oleh teman 

sejawat sebagai mitra kolaborator. 

Kolaborator mencatat semua aktivitas 

yang dilakukan oleh guru dan siswa 

selama proses pembelajaran, yaitu 

mulai kegiatan awal hingga kegiatan 

akhir. Observasi dilakukan dengan 

instrumen observasi. 

 

d. Refleksi 

(1) Catatan di lapangan dan jurnal 

harian sebagai hasil pengamatan 

maupun hasil wawancara dikaji 

dan direnungkan kembali. 

(2) Data yang terkumpul dikaji secara 

komprehensif. 

(3) Data dibahas bersama pengamat 

untuk mendapat kesamaan 

pandangan terhadap tindakan pada 

siklus pertama. 

(4) Hasil refleksi dijadikan bahan untuk 

merevisi rencana tindakan 

selanjutnya. 

 

Siklus Kedua 

a. Perencanaan 

(1) Mendiskusikan dan menetapkan 

rancangan pembelajaran yang akan 

diterapkan di kelas sebagai 

tindakan penelitian. 

(2) Mempersiapkan perangkat dan 

bahan yang diperlukan untuk 

melaksanakan penelitian. 

(3) Mempersiapkan waktu dan cara 

pelaksanaan diskusi hasil 

pengamatan dengan praktisi dan 

wawancara dengan subyek 

penelitian. 

(4) Mempersiapkan buku perekam 

data. 

(5) Menyusun rencana pembelajaran. 

(6) Mempersiapkan perangkat tes hasil 

belajar pada siklus kedua. 

(7) Mengelompokkan siswa secara 

heterogen. 

 

b. Pelaksanaan Tindakan 
(1) Melaksanakan kegiatan 

pembelajaran berpedoman pada 

RPP yang telah dibuat yang telah 

disesuaikan dengan kerangka 

berpikir. 
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(2) Melakukan penilaian menggunakan 

alat penilaian yang telah disediakan. 

 

c. Observasi 

(1) Observasi dilakukan oleh teman 

sejawat sebagai mitra kolaborator. 

(2) Kolaborator mencatat semua 

aktivitas yang dilakukan oleh guru 

dan siswa selama proses 

pembelajaran, yaitu mulai kegiatan 

awal hingga kegiatan akhir. 

Observasi dilakukan dengan 

instrumen observasi. 

 

d. Refleksi 

(1) Catatan di lapangan dan jurnal 

harian sebagai hasil pengamatan 

maupun hasil wawancara dikaji 

dan direnungkan kembali. 

(2) Data yang terkumpul dikaji secara 

komprehensif. 

(3) Data dibahas bersama pengamat 

untuk mendapat kesamaan 

pandangan terhadap tindakan pada 

siklus kedua. 

(4) Hasil refleksi dijadikan bahan 

untuk merevisi rencana tindakan 

selanjutnya. 

 

Peningkatan hasil belajar siswa 

terjadi setelah guru mempergunakan 

Children learning in science saat 

pembelajaran. Pembelajaran dengan 

Children learning in science juga 

meningkatkan keberanian berekspresi, 

ditandai dengan siswa berani bercerita 

tentang fabel pada Children learning in 

science, berani berpendapat, dan 

menjawab pertanyaan guru dengan baik. 

Pemanfaatan Children learning in science 

membuat siswa lebih banyak melakukan 

dalam belajar daripada mendengarkan 

ceramah, pembelajaran terfokus pada 

siswa, dan siswa mampu mencari 

pengetahuan sendiri. 

Tindakan guru yang banyak 

memberi kesempatan siswa untuk 

menyampaikan teks naratif bentuk fabel 

dengan CLIS membuat suasana 

pembelajaran lebih menyenangkan. 

Tindakan guru dengan memberi tugas 

individu pada tiap kelompok  memberi 

kontribusi besar  terhadap peningkatan  

rasa tanggung jawab siswa.  Presentasi 

yang dilakukan siswa tentang hasil 

pembelajaran dengan Children learning in 

science memberi sumbangan besar 

terhadap rasa percaya diri siswa. Dengan 

penerapan pembelajaran dengan Children 

learning in science, maka pembelajaran 

menjadi lebih menarik dan 

meneyenangkan. 

 

Simpulan.  

Kesimpulan pada penelitian ini: 1) 

Penggunaan Children learning in science 

pada siswa Kelas VIII A SMP Negeri 21 

Surabaya, terbukti  meningkatkan hasil 

belajar siswa, nilai rata rata hasil belajar 

sebelum tindakan 3,08, pada siklus 

pertama 3,23, sedangkan pada siklus 

kedua sebesar 3,54 , sebelum tindakan 

siswa yang tuntas belajar sebanyak 22 

siswa atau  57,89%, pada Siklus I siswa 

yang tuntas sebanyak 30 siswa  atau 78,95 

%, sedang pada Siklus II siswa yang  

tuntas sebanyak 36 siswa  atau   94,74 %. 

Dilihat dari ketuntasan belajar dari 

sebelum dilakukannya tindakan sampai 

dengan Siklus II terdapat peningkatan. 2) 

Penggunaan Children learning in science 

terbukti dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran teks naratif berbentuk fabel 

di Kelas VIII A SMP Negeri 21 Surabaya. 

Sebelum tindakan sebesar 2.06, sedang 

pada siklus I sebesar 3.06 dan pada  Siklus 

II sebesar 4.06. Dengan demikian kualitas 

pembelajaran  dari sebelum tindakan 

sampai dengan Siklus II terjadi 

peningkatan.  
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 (Muawanah) 

 

 

ABSTRACT 

 

Teaching in primary schools is not only based on learning theory of behavior, but 

more emphasis on the application of principles learned from cognitive theory 

implications of cognitive learning theory in teaching Mathematics is focused upon 

thinking or mental process anakSalah a learning oriented constructivist approach is 

cooperative learning STAD (Student Teams Achievememt Division). 

Therefore, the creativity of teachers in the learning process is instrumental in 

improving students' understanding whether the process skill approach with STAD 

method applied in the learning process Mathematics in the material understand the 

counting operations involving various forms of fractions (regular fractions, mixed 

fractions, decimals, and percent) on Grade VI Students of SD Negeri Margerejo VI / 524 

Kota Surabaya, 

The results showed that the teacher was able to manage the learning with STAD 

type cooperative learning model well, able to run and operate with good learning devices 

in accordance with the allocated time allocation, and make students enthusiastic in 

following the learning. Through STAD learning model student achievement can be 

increased. In the pre cycle stage the average value of 70.08, increased in the first cycle of 

76.35, and on the average cycle II of 81.77. 

 

Keywords: Learning Achievement, Mathematics. STAD. M0del 

 

 

Pendahuluan 

Umumnya pembelajaran 

Matematika di sekolah masih 

menggunakan sistem konvensional, 

dimana guru menerangkan, siswa 

mendengarkan dan mencatat serta 

pengerjaan tugas. Sehingga keterlibatan 

siswa di sini adalah keterlibatan pasif. 

Gagne dalam Dahar (1985:18) 

menyebutkan bahwa dengan 

mengembangkan keterampilan proses, 

anak akan dibuat kreatif, ia akan mampu 

mempelajari Matematika di tingkat yang 

lebih tinggi dalam waktu yang lebih 

singkat. 

Salah satu bentuk pembelajaran yang 

berorientasi pada pendekatan 

konstruktivis adalah pembelajaran 

kooperatif tipe  STAD (Student Teams 

Achievememt Division). Pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dicirikan oleh suatu 

struktur tugas, tujuan dan penghargaan 

kooperatif. Siswa bekerja sama dalam 

situasi semangat pembelajaran kooperatif 

seperti membutuhkan kerjasama untuk 

mencapai tujuan bersama dan 

mengkoordinasikan usahanya untuk 

menyelesaikan tugas. 

Selain itu pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dapat membantu siswa 

memahami konsep-konsep Matematika 

yang sulit serta menumbuhkan 

kemampuan kerjasama, berpikir kritis, dan 

mengembangkan sikap sosial siswa. 

Pembelajaran kooperatif memiliki dampak 

yang positif terhadap siswa yang rendah 
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hasil belajarnya, karena siswa yang rendah 

hasil belajarnya dapat meningkatkan 

motivasi, hasil belajar dan penyimpanan 

materi pelajaran yang lebih lama. 

Berdasarkan hal di atas maka penulis 

tertarik untuk meneliti : “Peningkatan 

Pembelajaran operasi hitung yang 

melibatkan berbagai bentuk pecahan 

(pecahan biasa, pecahan campuran, 

desimal, dan persen) Siswa Kelas VI SDN 

Margerejo VI/524 Kota Surabaya dengan 

Menggunakan Metode STAD”. 

Oleh karena itu, maka kreatifitas guru 

dalam proses pembelajaran sangat 

berperan dalam meningkatkan 

pemahaman siswa akan materi pelajaran 

yang diperolehnya. 

Pada penelitian kali ini akan dibatasi 

pada Penelitian Tindakan Kelas untuk 

ketrampilan proses dengan metode STAD 

dalam pembelajaran Matematika, prestasi 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan 

metode STAD dengan Kompetensi Dasar 

meliputi kemampuan siswa dalam 

menguraikan proses perkembangan pola 

pikir siswa, serta menghargai ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang ada. 

Bagaimana pendekatan keterampilan 

proses dengan metode STAD dapat 

diterapkan dalarn proses pembelajaran 

Matematika untuk Kompetensi Dasar 

Memahami operasi hitung yang 

melibatkan berbagai bentuk pecahan.? 

 Apakah pendekatan keterampilan 

proses dengan metode STAD yang 

diterapkan dalam proses pembelajaran 

Matematika untuk Kompetensi Dasar 

Memahami operasi hitung yang 

melibatkan berbagai bentuk pecahan  

mampu meningkatkan kualitas belajar 

siswa? 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui : Dengan metode STAD yang 

diterapkan dalam proses pembelajaran 

Matematika  mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika. 

Tujuan gagi guru : Sebagai masukan 

terutama dalam penggunaan metode 

belajar mengajar yang efektif sehingga 

dapat mengoptimalkan prestasi belajar 

siswa, Bagi Pengembangan Ilmu 

Pendidikan, dapat digunakan sebagai 

acuan yang dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam kegiatan belajar mengajar 

Membuka kesempatan bagi penelitian 

lebih lanjut tentang Penelitian Tindakan 

Kelas 

 

Hakikat Belajar 

Witherington dalam buku Educational 

Psycology mengemukakan, bahwa 

"Belajar adalah suatu perubahan di dalam 

kepribadian yang menyatakan diri sebagai 

suatu pola baru dari reaksi yang berupa 

kecakapan, sikap, kebiasaaan, kepandaian 

atau sesuatu pengertian". (dalam Ngalim 

Purwanto, 1990:84). Menurut Wasty 

Soemanto (1990:99) "Belajar adalah 

proses sedemikian hingga tingkah laku 

ditimbulkan atau diubah melalui praktek, 

latihan atau pengalaman".Dari definisi 

diatas dapat dikemukakan adanya 

beberapa elemen penting yang mencirikan 

tentang belajar, yaitu : 

Belajar merupakan suatu perubahan 

yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman.. Tingkah laku yang 

mengalami perubahan karena belajar 

menyangkut berbagai aspek keprihadian, 

baik fisik maupun psikis, Belajar 

merupakan proses Proses belajar berbeda 

dengan proses kematangan. Kematangan 

adalah proses sedemikian hingga tingkah 

laku dimodifikasi sebagai akibat dan 

pertumbuhan dalam perkembangan 

struktur serta fungsi-fungsi jasmani.  

 

Faktor yang Memengaruhi Belajar 

Dari sekian banyak faktor yang 

mempengaruhi belajar, menurut Wasty 

Soemarno (1989) digolongkan menjadi 

tiga factor : Faktor-faktor stimuli belajar. 

Stimuli belaiar yaitu segala hal di luar 

individu yang merangsang individu untuk 

mengadakan reaksi atau perubahan 

belajar. Berikut ini dikemukakan beberapa 

hal yang berhubungan dengan faktor-

faktor stimuli belajar. 
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(1) Panjangnya bahan pelajaran 

(2) Kesulitan bahan pelajaran 

(3) Beratnya bahan pelajaran 

(4) Berat ringannya tugas 

(5) Suasana lingkungan Eksternal 

 

Faktor Metode Belajar 

Faktor metode belajar menyangkut hal-hal 

sebagai berikut : 

(1) Kegiatan berlatih dan praktek 

(2) Resitasi selama belajar 

(3) Pengenalan tentang hasil belajar. 

(4) Bimbingan dalam belajar 

 

Faktor Individual 

Adapun faktor individual itu menyangkut 

hal-hal sebagai berikut : 

(1) Kematangan 

(2) Minat  

(3) Bakat  

(4) d. Kesiapan 

(5) Faktor usia kronologis 

(6) Faktor perbedaan jenis kelamin 

(7) Pengalaman sebelumnya 

(8) Kondisi kesehatan jasmani 

(9) Kondisi kesehatan rohani 

(10) Motivasi 

 

Prestasi Belajar 

Dalam kamus umum bahasa 

Indonesia oleh W.J.S Poerwodarminto 

disebut bahwa: "Prestasi adalah 

kemampuan siswa yang semaksimal 

mungkin dari hasil yang dicapai" (W.J.S 

Poewodarminto, 1982:108) Menurut 

Suhartono, "Belajar adalah suatu nilai 

yang menunjukkan hasil yang tinggi 

dalam belajar, yang dicapai melalui 

kemampuan dalam mengerjakan sesuatu 

pada saat tertentu pula." 

Dari sini dapat ditarik kesimpulan 

bahwa prestasi belajar siswa adalah nilai 

yang mewujudkan hasil belajar yang 

menunjukkan kemampuan dalam 

mengerjakan suatu hal tertentu di suatu 

lembaga pendidikan. 

 

 

 

Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Thomson, et al (1995), 

pembelajaran kooperatif menambah 

unsur-unsur interaksi sosial pada 

pembelajaran Matematika. Di dalam 

pembelajaran kooperatif siswa belajar 

bersama dalam kelompok kecil  dengan 

kemampuan heterogen saling membantu.  

Pada pembelajaran kooperatif diajarkan 

keterampilan-keterampilan khusus agar 

dapat bekerjasama di dalam kelompoknya. 

Selama kerja kelompok, tugas anggota 

kelompok adalah mencapai ketuntasan 

baik materi atau keterampilan khusus 

(Slavin, 1995). 

Pembelajaran kooperatif dapat 

membuat siswa menverbalisasi gagasan-

gagasan dan dapat mendorong munculnya 

refleksi yang mengarah pada konsep-

konsep secara aktif (Thomson et al. 1995). 

Pada saatnya, kepada siswa 

diberikan evaluasi dengan waktu yang 

cukup untuk menyelesaikan tes yang 

diberikan. Diusahakan agar siswa tidak 

bekerjasama pada saat mengikuti evaluasi. 

Terdapat 6 fase atau langkah utama 

dalam pembelajaran kooperatif (Arends, 

1997:113) keenam fase pembelajaran 

kooperatif dirangkum pada tabel berikut 

ini. 
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Pada pembelajaran kooperatif  tidak 

hanya mempelajari materi, tetapi siswa 

juga mempelajari keterampilan kooperatif. 

Keterampilan-keterampilan kooperatif 

tersebut antara lain sebagai sebagai 

berikut (Lundgren, 1994). 

1. Keterampilan Tingkat Awal 

(1) Menggunakan Kesepakatan 

(2) Menghargai kontribusi 

(3) Mengambil giliran dan berbagai 

tugas. 

(4) Berada dalam kelompok. 

(5) Berada dalam tugas. 

(6) Mendorong partisipasi. 

(7) Mengundang orang lain 

(8) Menyelesaikan tugas pada 

waktunya. 

(9) Menghormati perbedaan individu 

 

2. Keterampilan Tingkat Menengah 

Keterampilan tingkat menengah 

meliputi menunjukkan penghargaan 

dan simpati, mengungkapkan pendapat, 

mendengarkan dengan aktif, bertanya, 

membuat rangkuman, menafsirkan, 

mengatur dan mengorganisir, serta 

mengurangi ketegangan. 

 

3. Keterampilan Tingkat Mahir 

Keterampilan tingkat mahir 

meliputi mengelaborasi, memeriksa 

dengan cermat, menanyakan 

kebenaran, menetapkan tujuan, dan 

berkompromi. 

Lingkungan belajar untuk 

pembelajaran kooperatif dicirikan oleh 

proses demoksari dan peran aktif siswa. 

Guru menetapkan struktur tingkat 

dalam pembetukan kelompok dan 

mendefinisikan semua prosedur, namun 

siswa diberi kebebasan dalam 

mengendalikan dari waktu ke waktu di 

dalam kelompoknya. Agar pelajaran 

dengan pembelajaran kooperatif 

menjadi sukses, materi pelajaran harus  

yang lengkap. 

 

 

 

Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian tindakan kelas (PTK-

Classroom based action research). Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian adalah tes dan observasi.. 

 Penelitian ini digolongkan ke dalam 

penelitian pengembangan dan penelitian 

tindakan. serta penelitian ini merupakan 

penelitian eksperimen karena 

menggunakan pendekatan keterampilan 

proses dalam setting pembelajaran 

kooperatif tipe STAD,  

 Adapun rancangan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan 

model Hopkins. Menurut Hopkins 

(Arikunto dkk, 2008:105), pelaksanaan 

tindakan dalam Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) ini meliputi empat tahap yaitu: 

perencanaan, tindakan, observasi, refleksi. 

Tahapan dari PTK sebagai berikut 

Siklus I 

1. Rencana Tindakan 

2. Pelaksanaan 

a. Kegiatan Awal 

b. Kegiatan Inti 

c. Kegiatan Akhir. 

3. Observasi 

Observasi dilakukan untuk 

mengumpulkan informasi 

pembelajaran yang dilakukan guru 

sesuai dengan tindakan yang telah 

disusun (Sanjaya,2009: 79).  

4. Refleksi 

Refleksi adalah aktivitas melihat 

berbagai kekurangan yang 

dilaksanakan guru selama tindakan.. 

Dari hasil refleksi, guru dapat 

mencatat berbagai kekurangan yang 

perlu diperbaiki, sehingga dapat 

dijadikan dasar dalam penyusunan 

rencana ulang (Sanjaya,2009: 80).  

Melihat adanya kekurangan yang 

terdapat pada siklus I maka dilakukan 

tindakan perbaikan pada siklus II. 

Penelitian ini pengembangan 

perangkat pembelajaran hanya sampai 

pada tahap pengembangan saja belum 
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sampai pada tahap penyebaran. 

Sedangkan untuk mengimplementasikan 

perangkat pembelajaran digunakan 

rancangan tindakan observasi-refleksi. 

Lokasi penelitian ini adalah di SDN 

Margerejo VI/524.  Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa Kelas VI SDN 

Margerejo VI/524 Kota Surabaya 

sebanyak 36 orang siswa. Dimana laki-

laki berjumlah 20 orang, serta 16 orang 

perempuan.  

Guru mempersiapkan alat evalusi yang 

memuat penilaian afektif dan kognitif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi. Dari dimensi siswa data yang 

dikumpulkan, yaitu hasil nilai test siswa . 

Hasil belajar siswa dianalisis berdasarkan 

ketuntasan belajar siswa. Untuk 

menentukan kelas uji coba dan kelas 

eksperimen, digunakan sampling random 

sederhana 

Dalam penelitian ini analisis data 

yang digunakan adalah : 

1. Analisis data aktivitas guru  

Aktivitas guru  x 

100% 

 

2. Analisis Prestasi belajar siswa 

a. Analisis ketuntasan belajar 

siswa

 
 

b. Analisis ketuntasan belajar Kelas 

P =  x 100%  

Keterangan : 

P = ketuntasan klasikal 

  = jumlah siswa tuntas  

N = jumlah seluruh siswa    

(Sudjana, 2008:125) 

 

3. Analisis data Aktivitas Siswa 

Analisis ini diperoleh dari aktivitas 

yang dilakukan siswa dalam kelompok 

selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

Aktivitas siswa =  

 

(Sumber: Ridwan, 2007:15) 

 

Hasil Penelitian 

Dalam analisis deskriptif ini, yang 

dibahas adalah data kelas eksperimen dan 

tidak dibandingkan dengan kelas kontrol, 

kecuali data tes hasil belajar produk. Data 

tes hasil belajar produk selain dianalisis 

dengan statistik deskriptif, juga dianalisis 

dengan statistik inferensial . 

Hasil pengamatan ini menunjukkan 

bahwa secara umum guru dalam 

mengelola pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan keterampilan 

proses dalam seting pembelajaran 

kooperatif tipe STAD adalah cukup baik. 

Maka secara keseluruhan aktivitas 

guru dan siswa menunjukkan 

pembelajaran yang berorientasi 

pendekatan keterampilan proses dalam 

setting pembelajaran kooperatif tipe 

STAD berpusat pada siswa. Hal ini 

terlihat dari persentase aktivitas siswa 

yang selain 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan 

guru cukup tinggi yaitu 88.4% 

 

Prasiklus 

Sebelum peneliti melakukan 

penelitian tindakan kelas, diperoleh data 

nilai  belajar siswa kelas VI C  pada 

materi operasi hitung yang melibatkan 

berbagai bentuk pecahan.  
  

No. Uraian 
Hasil 

Prasiklus 

1. 

2. 

3. 

Nilai rata-rata kelas 

Ketuntasan klasikal 

Jumlah siswa yang 

tuntas belajar 

70,08 

25% 

9 siswa 

 

Berarti 75% dari sejumlah 36 siswa 

memiliki nilai di bawah taraf penguasaan 

konsep yang diberikan, atau lebih dari 

80% belum mencapai nilai ketuntasan 
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dalam materi pembelajaran matematika 

pada Kompetensi Dasar memahami 

operasi hitung yang melibatkan barbagai 

bentuk pecahan (pecahan biasa, campuran, 

desimal, dan persen). 

Dari data ini maka perlu diadakan 

Penelitian Tindakan Kelas untuk 

memcapai standar yang diinginkan. 

 

Siklus I 

Untuk pelaksanaan Siklus I, dibuat 

perencanaan proses belajar mengajar 

dengan metode penggunaan peragaan 

yang berpedoman pada prinsip-prinsip 

pengajaran dan langkah-langkah 

pembelajaran  
 

No. Uraian 
Hasil 

Prasiklus 

1. 

2. 

3. 

Nilai rata-rata kelas 

Ketuntasan klasikal 

Jumlah siswa yang 

tuntas belajar 

76,35 

58,33% 

21 siswa 

 

 Kurang dari 80% mencapai nilai 

ketuntasan dalam materi pembelajaran 

Matematika pada Kompetensi Dasar 

memahami operasi hitung yang 

melibatkan barbagai bentuk pecahan 

(pecahan biasa, campuran, desimal, dan 

persen) 

Dalam tindakan ini, guru telah 

menemukan bahwa selama kegiatan 

pembelajaran ternyata sebagian besar 

siswa masih terlihat kebingungan dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar 

tersebut. Akibatnya, siswa cenderung 

bersifat kurang termotivasi untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan guru seputar konsep yang telah 

dijelaskan tersebut. Karena data diatas 

masih belum memenuhi standar, maka 

diadakan observasi oleh peneliti. 

Dari hasil observasi aktivitas guru 

yang dilakukan oleh teman sejawat  

aktivitas yang muncul ada 14 dan yang 

belum muncul ada 3 yaitu menyampaikan 

menyampaikan apersepsi, memberikan 

umpan balik dan reward untuk bertanya 

tentang materi yang diajarkan. Jadi 

aktivitas guru pada siklus pertama dapat 

diperoleh diperoleh sebesar 78,6 % yang 

dikategorikan baik. 

Peneliti melakukan refleksi tentang 

kendala-kendala yang dihadapi dalam 

proses pembelajaran Siklus I tersebut. 

Hasil refleksi ini kemudian dijadikan 

acuan untuk membuat perencanaan yang 

akan dilaksanakan pada Siklus II. 

 

Siklus II  

Berdasarkan hasil pengamatan yang 

diperoleh dari pelaksanaan Siklus I, 

peneliti membuat perencanaan tindakan 

pada Siklus II yang dilaksanakan pada 

pertemuan kedua dalam waktu yang telah 

direncanakan. 

Sebelum melakukan siklus II, 

peneliti membuat rancangan tindakan 

yang diharapkan berjalan dengan lebih 

baik dibandingkan dengan hasil yang 

dicapai pada tindakan sebelumnya. 

Pelaksanaan Pada tindakan ini guru 

menggunakan peraga gambar yang telah 

dipersiapkan dengan baik sebelumnya, 

untuk Kompetensi Dasar memahami 

operasi hitung yang melibatkan barbagai 

bentuk pecahan (pecahan biasa, campuran, 

desimal, dan persen). Tindakan ini 

diberikan dengan tujuan memperoleh 

peningkatan untuk pembelajaran 

kompetensi dasar yang sama (yakni 

Operasi hitung yang melibatkan barbagai 

bentuk pecahan (pecahan biasa, campuran, 

desimal, dan persen). 

 

No. Uraian 
Hasil 

Prasiklus 

1. 

2. 

3. 

Nilai rata-rata kelas 

Ketuntasan klasikal 

Jumlah siswa yang 

tuntas belajar 

81,77 

94,44% 

34 siswa 

 

Lebih dari 80% mencapai nilai 

ketuntasan dalam materi pembelajaran 

Matematika pada Kompetensi Dasar 

memahami operasi hitung yang 

melibatkan barbagai bentuk pecahan 

(pecahan biasa, campuran, desimal, dan 

persen). 
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Dari siklus II ini dapat dikatakan 

bahwa proses pembelajaran dengan 

metode STAD telah berhasil mencapai 

apa yang sudah ditargetkan. Observasi 

Siklus II 

Observasi atau pengamatan 

dilakukan oleh peneliti sebagai upaya 

meningkatkan pengajaran operasi hitung 

campuran yang melibatkan berbagai 

bentuk pecahan dengan menggunakan 

gambar pecahan. 

Dari hasil observasi aktivitas guru, 

aktivitas yang muncul ada 14 dan yang 

belum muncul ada 1 memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

tentang materi yang diajarkan. Jadi 

aktivitas guru pada siklus kedua dapat 

diperoleh diperoleh sebesar 92,8 % yang 

dikategorikan sangat baik. 

Siklus II selesai dilaksanakan, 

peneliti  mengadakan refleksi akhir. Dari 

pengamatan guru dan peneliti, secara 

umum pembelajaran pada    Siklus II lebih 

baik daripada Siklus I. 
 

Grafik 

Persentase kenaikan ketuntasan belajar siswa 
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Simpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Guru mampu mengelola pembelajaran 

dengan pendekatan keterampilan 

proses dalam setting pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dengan baik, 

dan mampu melatih dan 

mengoperasikan dengan baik 

perangkat pembelajaran, serta 

membuat siswa antusias dalam 

mengikuti pembelajaran. 

(2) Dengan metode STAD dapat 

meningkatkan nilai hasil belajar 

matematika, terbukti dari hasil belajar 

tiap siklus,  pra siklus nilai rata-rata 

sebesar 70.08, meningkat pada siklus 

I sebesar 76.35, dan di siklus II nilai 

rata-rata mencapai sebesar 81.77. 
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH 

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  SISWA KELAS VII 

PADA  MATA PELAJARAN IPS 

 

(Sutarwiyah) 

 

 

ABSTRACT 

 

The quality and success of education  is strongly influenced by the ability and 

skills of teachers in choosing and using learning models. Learning model that can 

improve student learning scores  is a model of learning based on problems. 

This study aims to analyze the application of learning models based on problems 

can improve the learning outcomes of students of class VII-B on subjects of social 

studies. This research is a classroom action research. Technique of collecting data and 

instrument of this research using test and observation which analyzed with descriptive 

quantitative. 

The results of this study indicate that the use of learning models based on 

problems can improve the learning outcomes of students of class VII SMPN 30 

Surabaya. This is evidenced by an increase of 14% in classical learning completeness, 

from cycle 1 of 78%, while in cycle 2 increased to 92%. The results were also supported 

by the increase in student activity by 13% from cycle 1 by 79% to an increase of 92% in 

cycle2, and teacher activity increase of 16.7% from cycle 1 by 77% to increase in cycle 2 

of 93.7 %. 

 

Keywords: problem based learning, student learning scores. 

 

Pendahuluan 

Pembelajaran yang bermakna akan 

membawa siswa pada pengalaman belajar 

yang mengesankan. Pengalaman akan 

semakin berkesan apabila hasil proses 

pembelajaran yang diperolehnya 

merupakan hasil dari pemahaman dan 

penemuannya sendiri. Proses 

pembelajaran yang melibatkan siswa 

sepenuhnya untuk merumuskan sendiri 

suatu konsep. Keterlibatan guru hanya 

sebagai fasilitator dan moderator dalam 

proses pembelajaran. Pembelajaran yang 

bermakna (meaningful) dapat diciptakan 

dalam kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran yang  

lebih memberikan kesempatan pada siswa 

untuk berpartisipasi secara aktif dalam 

mengkonstruksi pengetahuan yang 

didapatnya. 

Kenyataan di lapangan mengatakan 

sebaliknya. Guru-guru IPS di sekolah 

biasanya hanya melakukan pembelajaran 

dengan menggunakan metode 

konvensional ceramah. Materi yang 

disampaikan hanya tentang pengetahuan 

mengenai gejala-gejala sosial, studi 

tentang pengetahuan mengenai gejala-

gejala sosial, studi tentang manusia dan 

hubungannya dengan lingkungan sosial 

maupun lingkungan fisik, tentang masa 

lalu, tanpa mengaitkannya dengan gejala-

gejala sosial yang berkembang sekarang. 

Pembelajaran IPS di kelas jarang sekali 

membahas mengenai hubungan manusia 

dengan lingkungan dan permasalahannya 

serta upaya yang dilakukan untuk mencari 

pemecahannya. Padahal dari hubungan 

tersebut dapat memberikan suatu 

kontribusi atau perubahan besar dimasa 

yang akan datang. Pemilihan metode yang 

digunakan oleh guru dalam pembelajaran 

akan berpengaruh langsung terhadap 

aktivitas dan keterampilan siswa. 
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Permasalahan yang dipaparkan di 

atas juga dialami siswa-siswa kelas VII 

SMP Negeri 30 Surabaya. Berdasarkan 

hasil pengamatan di sekolah tersebut 

ditemukan bahwa metode yang sering 

digunakan dalam pembelajaran dikelas 

tersebut adalah metode ceramah 

konvensional yang terfokus pada buku 

teks. Cara tersebut membuat siswa tidak 

pernah merasakan pembelajaran yang 

bermakna bagi dirinya. Siswa hanya 

menerima semua informasi yang 

disampaikan oleh guru, hampir sama 

dengan yang tertulis dalam buku teks. 

Pembelajaran seperti itu menyebabkan 

siswa menjadi pasif, membosankan dan 

siswa tidak dapat mengaitkan bahan 

pembelajaran dengan kehidupan nyata di 

lingkungannya, sehingga berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya nilai ulangan 

harian beberapa siswa yang belum 

mencapai KKM. 

Pemilihan model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru akan berpengaruh 

langsung terhadap aktivitas dan hasil 

belajar siswa. Guru tidak hanya mengejar 

materi pembelajaran agar semuanya 

tersampaikan pada siswa. Salah satu 

dampaknya, seperti dalam pengumpulan 

tugas diketahui bahwa jawaban yang 

dikumpulkan siswa cenderung sama 

dalam satu kelompok. Padahal siswa bisa 

menggali berbagai informasi untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh 

guru, di luar  apa yang disampaikan oleh 

guru. Selain itu, ketika proses pemaparan 

hasil diskusi atau presentasi, siswa 

lainnya tidak pernah mendengarkan atau 

bahkan menghargai temuan atau pendapat 

temannya.   

Permasalahan-permasalahan 

tersebut menuntut guru untuk melakukan 

perbaikan dalam proses pembelajaran 

agar dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa, diantaranya adalah dengan 

menggunakan metode lain selain metode 

ceramah dalam proses pembelajarannya. 

Sejalan dengan hal tersebut, (Wahab: 

2009) menjelaskan “kualitas dan 

keberhasilan pembelajaran sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan dan 

keterampilan guru dalam memilih dan 

menggunakan metode pembelajaran”. 

Berdasarkan permasalahan  di  atas,  

maka  dapat disimpulkan  bahwa  

diperlukan  suatu strategi  pembelajaran  

yang  secara  efektif dapat  memperbaiki  

hasil belajar siswa pada kompetensi 

potensi serta pemanfaatan sumber daya 

alam dan upaya pemecahannya.  Salah  

satu model  pembelajaran yang dirasa 

mampu memberdayakan serta 

meningkatkan hasil belajar  siswa adalah  

model  pembelajaran  berdasarkan  

masalah. 

 

Model Pembelajaran Berdasarkan 

Masalah  

Model pembelajaran berdasarkan 

masalah adalah salah satu model 

pembelajaran yang direkomendasikan 

oleh Kurikulum 2013 karena sesuai 

dengan pendekatan saintifik. Model 

pembelajaran berdasarkan masalah 

merupakan suatu model pembelajaran 

yang didasarkan pada permasalahan yang 

membutuhkan penyelidikan autentik,  

yakni penyelidikan yang membutuhkan 

penyelesaian nyata dari permasalahan 

nyata yang terjadi di sekitar siswa. 

Dengan usahanya sendiri siswa berusaha 

mencari pemecahan masalah  disertai 

dengan kemampuan atau potensi 

akademik yang dimiliki sehingga 

menghasilkan pengetahuan yang benar-

benar bermakna. Suatu konskuensi logis, 

karena dengan berusaha untuk mencari 

pemecahan masalah secara mandiri akan 

memberikan suatu pengalaman konkret, 

dan pengalaman tersebut dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah-masalah 

serupa sehingga menjadi pengalaman 

yang bermakna. 

Dalam pembelajaran berdasarkan 

masalah, peran guru adalah menyajikan 

masalah, mengajukan pertanyaan dan 

menfasilitasi penyelidikan untuk 
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pemecahan masalah. Dalam hal ini 

peneliti lebih menitik beratkan pada 

kegiatan siswa dalam proses pencarian 

informasi untuk melatih keterampilan 

berpikir siswa dalam memilih dan 

merumuskan pertanyaan yang baik, 

melakukan investigasi dan 

mengumpulkan sejumlah informasi dari 

berbagai sumber, bekerja sama saat 

mengumpulkan informasi, menarik 

kesimpulan sehingga dapat 

menumbuhkan keterampilan berpikir 

melalui pembelajaran tersebut. 

 

Penerapan  Model Pembelajaran 

Berdasarkan Masalah pada Mata 

Pelajaran IPS. 

Lima tahap pembelajaran 

berdasarkan masalah dan perilaku guru 

yang akan dilakukan untuk setiap 

tahapnya, yaitu 

(1) orientasi siswa kepada masalah, 

(2) mengorganisasikan siswa untuk 

belajar, 

(3) membimbing penyelidikan individual 

maupun kelompok, 

(4) mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

(5) menganalisa dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah. 

 

Orientasi siswa kepada masalah  

Pada permulaan pembelajaran 

berdasarkan masalah, guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran, 

menumbuhkan sikap positif terhadap 

pelajaran, dan mendeskripsikan apa yang 

dilakukan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Pada tahap ini 

guru berperan untuk menyajikan masalah, 

seperti: sumber daya alam apa yang ada di 

sekitarmu, termasuk sumber daya alam 

apa, dan bagaimana pemanfaatan sumber 

daya alam tersebut dalam memenuhi 

kebutuhan manusia yang tidak terbatas?  

 

Mengorganisasikan siswa untuk 

belajar Pembelajaran berdasarkan 

masalah dimulai dari masalah yang 

kompleks  untuk kemudian mempelajari 

keterampilan-keterampilan spesifik, 

sehingga mendorong siswa mencari teman 

lain untuk melakukan kerjasama dalam 

diskusi kelompok.  Untuk itu perlu 

dilakukan pembagian kelompok belajar 

yang heterogen agar lebih dapat 

berkolaborasi. Membagi siswa ke dalam 

enam kelompok, masing-masing terdiri 

dari enam orang. Masing-masing 

kelompok menerima lembar kerja untuk 

pengamatan. 

 

Membimbing penyelidikan individu 

dan kelompok 

Mengamati tayangan gambar 

tentang potensi dan pemanfaatan sumber 

daya alam, kemudian  dilanjutkan dengan 

pengumpulan informasi dari berbagai 

sumber belajar yang ada. Secara 

berdiskusi siswa berusaha untuk 

merumuskan hipotesis atau jawaban 

sementara atas rumusan masalah yang 

telah diajukan. Pelaksanaan penyelidikan 

melalui diskusi kelompok untuk 

memberikan kesempatan pada siswa 

untuk saling mengajukan pertanyaan  dan 

saling memberikan pendapatnya. Hasil 

pengamatan dan perolehan informasi 

digunakan untuk menganalisis data dan 

menarik kesimpulan atas permasalahan 

tentang  sumber daya alam yang terbatas 

dan upaya pemanfaatannya yang 

bertanggung jawab.  Masing-masing 

kelompok melakukan pengamatan sesuai 

petunjuk lembar kerja dan berdiskusi 

untuk mencari solusi. Hasilnya 

dituangkan dalam bentuk laporan sesuai 

dengan format yang telah ditentukan. 

Guru berkeliling memberikan bimbingan 

pada kelompok-kelompok yang 

mengalami hambatan atau kesulitan. 

 

Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya  

Keberhasilan proses pembelajaran 

pada tahap sebelumnya dilanjutkan pada 

tahap ini dengan mengembangkan  dan 

menyajikan hasil karya sesuai dengan 
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kemampuan dan kreativitas siswa. 

Mengembangkan dan menyajikan hasil 

karya dapat dilakukan  melalui presentasi 

atas hasil pembahasan pemecahan 

masalah, dan kelompok lain memberikan 

tanggapan dan saran. 

 

Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Pada tahap ini digunakan untuk 

membantu siswa menganalisis proses 

berpikir siswa dan menganalisis tahap-

tahap penyelidikan yang telah dilakukan.  

Siswa diminta melakukan refleksi  dengan 

cara mengajukan beberapa pertanyaan 

yang kemudian mereka jawab sendiri. 

Selain itu siswa juga diminta mengerjakan 

tugas terstruktur. 

Tujuan penelitian adalah untuk 

menganalisis penerapan model 

pembelajaran berdasarkan masalah dapat 

meningkatkan hasil belajar pengetahuan 

siswa kelas VII-B pada mata pelajaran 

IPS.  

 

Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. 

Kemampuan-kemampuan tersebut 

mencakup aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat 

melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan 

untuk mendapatkan data pembuktian yang 

akan menunjukkan tingkat kemampuan 

siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Hasil belajar yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

kognitif/ pengetahuan. Instrumen yang 

digunakan untuk mengukur hasil belajar 

siswa pada aspek kognitif/ pengetahuan 

adalah tes. 

Hasil belajar sebagai salah satu 

indikator pencapaian tujuan pembelajaran 

di kelas tidak terlepas dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar itu 

sendiri. Muhabbibin Syah (2003: 144) 

menyebutkan tiga faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa yaitu faktor 

internal, eksternal dan pendekatan belajar. 

Faktor dari dalam yaitu faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi belajar yang 

berasal dari siswa belajar. Faktor dari 

dalam (internal) meliputi dua aspek, 

fisiologi dan psikologis 

Faktor dari luar yaitu faktor-faktor 

yang berasal dari luar siswa yang 

mempengaruhi proses dan hasil belajar. 

Faktor pendekatan belajar 

(approach to learning) yaitu jenis upaya 

belajar yang meliputi strategi, model dan 

metode yang digunakan siswa untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran materi-

materi pelajaran. 

Ketuntasan belajar siswa 

(individual) dapat dihitung dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut 

(Trianto, 2010: 241) 

KB =  x 100% 

Keterangan 

KB =  ketuntasan belajar 

T    =  jumlah skor yang diperoleh 

           siswa 

T1   =  jumlah skor total 

 

Setiap siswa dikatakan tuntas 

belajarnya (ketuntasan individu) jika 

proporsi jawaban benar siswa ≥ 78%, dan 

suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya 

(ketuntasan klasikal) jika dalam kelas 

tersebut  terdapat ≥ 85% siswa yang telah 

tuntas belajarnya (Depdikbud dalam 

Trianto, 2010: 241).  

Dalam penelitian ini, sesuai dengan 

KKM mata pelajaran IPS di sekolah 

tempat peneliti melakukan penelitian, 

maka ketuntasan individual adalah 78 dan 

ketuntasan secara klasikal adalah 85%. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian 

Tindakan Kelas                  (Classroom 

Action Research). Penelitian Tindakan 

Kelas merupakan sebuah proses 

pengamatan reflektif terhadap kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

itu sendiri untuk memperbaiki kualitas 
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pembelajaran dan meningkatkan hasil 

belajar. 

Ada beberapa tahap dalam 

pelaksanaan PTK, sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Arikunto (2014: 11) 

langkah-langkah PTK adalah meliputi                                 

(1) Perencanaan, yang meliputi 

pengamatan terhadap hasil belajar siswa 

pada pertemuan sebelumnya, 

mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi kegiatan belajar siswa, 

perencanaan tindakan yang akan 

dilaksanakan, menyiapkan perangkat 

pembelajaran yang akan digunakan.       

(2) Pelaksanaan, tahap ini merupakan 

tahap pelaksanaan penelitian kegiatan 

pembelajaran dikelas seperti yang telah 

disusun dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran; (3) Pengamatan, kegiatan 

pengamatan ini dilaksanakan saat 

kegiatan kedua dilaksanakan. Kedua 

tahap ini tidak dapat dipisahkan karena 

akan mempengaruhi hasil akhir 

penelitian;                             (4) Refleksi, 

kegiatan ini dilaksanakan untuk 

mengungkapkan kembali apa yang telah 

dilakukan. Kegiatan yang dilakukan 

adalah mengobservasi kelemahan dan 

kekurangan kegiatan pada siklus I, 

menyusun rencana perbaikan pada siklus 

II. 

Subyek dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VII-B SMP Negeri 30 

Surabaya yang berjumlah 38 orang siswa. 

Penelitian akan dilakukan di SMP Negeri 

30 Surabaya. Alasan pemilihan tempat 

penelitian terkait peneliti bertugas sebagai 

guru pada lokasi penelitian. Waktu 

penelitian ini akan dilakukan pada awal 

semester genap tahun pelajaran 

2016/2017.  

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan, 1) Tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, 

pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki oleh individu 

atau kelompok (Arikunto,  2013: 67). Tes 

digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang hasil belajar kompetensi 

pengetahuan (KI-3). 2) Observasi 

digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang aktivitas belajar siswa dan 

aktivitas guru dalam penerapan model 

pembelajaran berdasarkan masalah. 

 Teknik analisis data adalah cara 

yang digunakan dalam mengolah data 

yang telah dikumpulkan dalam penelitian 

untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan. Untuk dapat mencapai tujuan 

tersebut, maka pada penelitian ini penulis 

menggunakan analisis data yang 

digunakan dalam Penelitian Tindakan 

Kelas ini adalah analisis kuantitif 

deskriptif. Data yang dianalisis adalah 

data yang berasal dari lembar observasi 

aktivitas siswa, aktivitas guru, dan  hasil 

nilai  post test pada setiap siklus. Hasil 

dari analisis data digunakan untuk 

memberikan jawaban atas rumusan 

masalah. 

Indikator keberhasilan hasil belajar 

siswa, jika siswa mampu mencapai 

minimal nilai KKM sebesar 78. Dan 

secara klasikal memperoleh prosentase 

sebesar 85% dari seluruh jumlah siswa 

kelas VIIB. Sedangkan keberhasilan 

penerapan model pembelajaran 

berdasarkan masalah adalah ketercapaian 

aktivitas siswa secara individual selama 

proses pembelajaran dengan penerapan 

model pembelajaran berdasarkan masalah 

mampu mencapai nilai B. Dan secara 

klasikal ketercapaian aktivitas siswa 

mencapai 85% dari jumlah siswa. 

Ketercapaian aktivitas guru selama 

proses pembelajaran dengan penerapan 

model pembelajaran berdasarkan masalah 

mampu mencapai nilai konversi sebesar 

3,00 – 3,64 dengan keterangan taraf 

keberhasilan Baik.  

 

Hasil Penelitian Siklus I 

Aktivitas Siswa 

Hasil Pengamatan Aktivitas siswa 

secara individual selama proses 

pembelajaran dengan penerapan model 

pembelajaran berdasarkan masalah  pada 
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Siklus I disajikan dihasilkan nilai aktivitas 

siswa rata-rata 3,09 dan secara individual 

ada 8 (21%) siswa yang memperoleh nilai 

dibawah KKM dengan kategori Cukup 

dan prosentase ketuntasan klasikal 

mencapai 79% dari 38 siswa kelas VIIB. 

 

Aktivitas Guru  

Data aktivitas guru diperoleh 

melalui lembar observasi oleh 2 orang 

kolaborator sebagai observer selama 

proses pembelajaran dengan menerapkan 

model pembelajaran berdasarkan masalah  

diperoleh nilai 3,08 dengan kategori Baik. 

 

Hasil Belajar Siswa 

Sedangkan hasil belajar diperoleh 

nilai rata-rata post test 81 dengan 8 (22%) 

siswa  yang belum mencapai KKM dan 

30 (78%) siswa yang sudah mencapai 

KKM. Berdasarkan data yang diperoleh 

diatas menunjukkan bahwa pada Siklus I 

masih jauh dari indikator ketercapaianan 

hasil belajar yang telah ditetapkan baik 

secara individu maupun klasikal. 

 

Temuan Masalah Siklus I 

Setelah berlangsungnya 

pembelajaran siklus I, guru beserta 2 

orang kolaborator melakukan diskusi 

untuk merefleksi proses pembelajaran 

pada     siklus I yang didasarkan pada 

beberapa temuan selama observasi. Hasil 

diskusi menunjukkan adanya beberapa 

kendala yang harus diperbaiki disiklus II. 

Kendala-kendala yang ditemukan selama 

pelaksanaan penerapan model 

pembelajaran berdasarkan masalah pada 

siklus I, sebagai berikut. 

 

1. Pelaksanaan pembelajaran 

Pada pertemuan pertama di siklus 

1 dengan  menerapkan model 

pembelajaran berdasarkan masalah, 

ditemukan beberapa siswa yang 

mengalami kebinggungan dan tidak bisa 

konsentrasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Hal ini terjadi karena 

model pembelajaran berdasarkan masalah 

jarang diterapkan di kelas tersebut. 

Namun kejadian ini tidak terulang lagi 

pada pertemuan yang kedua, karena pada 

tahap refleksi guru menjelaskan kembali 

langkah-langkah pembelajaran yang akan 

dilakukan pada pertemuan berikutnya 

dengan menggunakan model 

pembelajaran yang sama. 

 

2. Ketersediaan sumber belajar 

Di sekolah ini belum ada jaringan 

internet yang bisa dimanfaatkan secara 

bebas oleh siswa dalam membantu proses 

pembelajaran. Sumber belajar yang 

tersedia pada pojok pustaka di kelas  

terbatas pada sumber belajar yang berupa 

buku, majalah, kliping, dan tabloit yang 

jumlahnya terbatas. Hal ini menyebabkan 

terhambatnya proses pembelajaran 

terutama pada proses pencarian informasi 

yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas, sehingga pembelajaran tidak bisa 

berjalan sesuai dengan pembagian waktu 

yang telah direncanakan. Untuk 

mengatasi kejadian ini, pada pertemuan 

berikutnya masing-masing kelompok 

disarankan membawa sumber belajar 

tentang kegiatan ekonomi dan 

pemanfaatan sumber daya alam dari 

rumah.  

 

3. Waktu Pembelajaran 

Waktu pelaksanaan  dalam 

kegiatan inti pembelajaran tidak sesuai 

dengan waktu yang direncanakan, hal ini 

dikarenakan model pembelajaran 

berdasarkan masalh baru pertama kali 

diterapkan dikelas VIIB  sehingga perlu 

proses adaptasi. Solusi dari kendala ini 

adalah pemberian bimbingan yang lebih 

khusus terutama pada siswa-siswa yang 

mengalami kesulitan.  

Disamping itu saat perwakilan kelompok 

harus menuliskan kembali rumusan 

masalah yang diajukan di papan tulis 

cukup menghabiskan waktu 

pembelajaran. Solusi dari masalah ini 

masing-masing kelompok disuruh 

membawa kertas karton yang digunakan 
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untuk menuliskan rumusan masalah dan 

kemudian ditempelkan dipapan tulis 

untuk didiskusikan agar ditemukan 

rumusan masalah yang dapat diterima 

oleh seluruh kelompok untuk dicarikan 

pemecahan masalahnya. 

 

4. Kegiatan Presentasi 

Pada waktu kegiatan presentasi, 

kepercayaan diri siswa masih rendah 

dalam menyampaikan pertanyaan, 

argumentasi, ide-ide secara lisan, hal ini 

dikarenakan siswa belum terbiasa untuk 

belajar berpikir kritis. Selama ini siswa 

terbiasa belajar dengan berpusat pada 

guru. Solusi dari kendala ini, guru perlu 

membimbing dan memotivasi siswa 

dengan memberi pertanyaan-pertanyaan 

yang menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

Kemampuan siswa dalam memberikan 

ide-ide atau gagasan pemecahan masalah 

sangat rendah, solusi dari kendala ini 

adalah guru perlu merubah pola 

bimbingan yang semula hanya bersifat 

klasikal menjadi pembimbingan secara 

kelompok dan individual 

 

Hasil Penelitian Siklus II 

Aktivitas Siswa  

Data aktifitas siswa pada siklus II 

diperoleh dari pengamatan 2 orang 

kolaborator dengan berpedoman pada 

lembar observasi aktivitas siswa. Adapun 

hasil pengamatan aktivitas siswa pada 

siklus II  dengan menerapkan model 

pembelajaran berdasarkan masalah 

diperoleh hasil nilai aktivitas siswa  

selama proses pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran 

berdasarkan masalah pada Siklus II 

mencapai hasil rata-rata 3,5 dengan 

indikator kategori Baik. Hal ini 

menunjukkan pada Siklus II aktivitas 

siswa mencapai nilai diatas yang telah 

ditetapkan yaitu 3. Sedangkan ketuntasan 

secara klasikal mencapai 92%, yang 

berarti telah mencapai batas yang 

ditentukan yaitu 85%. 

Aktivitas Guru  

Selama Pembelajaran dengan 

penerapan Model Pembelajaran 

berdasarkan masalah pada Siklus II 

menunjukkan aktivitas guru mencapai 

nilai rata-rata 3,75 dengan kategori Sangat 

Baik. 

Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran 

berdasarkan masalah ditunjukkan dengan 

hasil postest disiklus II  mencapai 

prosentase keberhasilan secara klasikal 

92% dengan nilai rata-rata 83, dimana 35 

siswa dinyatakan sudah mencapai KKM 

yang ditentukan yaitu 78 dan 4 siswa 

belum mencapai KKM. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

 Data tentang aktivitas belajar 

siswa, aktivitas guru, dan hasil belajar 

siswa dari siklus 1 dan siklus 2 yang 

terkumpul dalam penelitian ini disajikan 

pada bagan berikut ini. 
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Grafik 1 Perbandingan Data Siklus 1 dan 2 

 

Aktivitas Belajar Siswa 

 Aktivitas belajar siswa mengalami 

peningkatan persentase secara klasikal 

pada siklus 2 dibandingkan dengan siklus 

1. Pada siklus 1 presentase klasikal 

aktivitas belajar siswa 79%. Setelah 

melakukan analisis terhadap kekurangan-

kekurangan yang terjadi pada siklus 1 dan 

memperbaikinya pada siklus 2 , maka 

presentase klasikal aktivitas belajar siswa 

meningkat menjadi 92%. Ini berarti 

terjadi peningkatan presentase klasikal 

aktivitas belajar siswa sebesar 13%. 

Hal ini sesuai teori Piaget  (dalam 

Arends,  2008:  47) yang menyatakan  
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pelajar dengan umur berapapun terlibat 

secara aktif dalam proses mendapatkan 

informasi dan mengkonstruksikan 

pengetahuannya sendiri. Penerapan model 

pembelajaran masalah dalam 

pelaksanaannya selalu berorientasi pada 

pemecahan masalah yang dilakukan 

dengan diskusi kelompok. Hal ini 

mendorong  siswa  melakukan kerjasama 

agar dapat  saling  bertukar  pikiran  dan 

membagi  ilmu  dengan  siswa lainya.  

Melalui kerjasama yang maksimal dan 

berkualitas siswa berusaha membuat 

rumusan masalah sesuai dengan kajian 

materi potensi dan pemanfaatan sumber 

daya alam, serta mengidentifikasi 

masalah-masalah terebut. Setelah 

mengklasifikasi, menganalisis dan 

mengolah informasi berdasarkan sumber-

sumber yang mereka terima, siswa 

berusaha untuk menghasilkan pemecahan 

masalah dan membuat kesimpulan. 

Uraian tersebut didukung oleh pendapat 

Dewey (dalam Arends, 2008: 46) yang 

mendeskripsikan pandangan tentang 

pendidikan dengan sekolah sebagai 

cermin masyarakat yang lebih besar dan 

kelas akan menjadi laboratorium untuk 

penyelidikan dan pengatasan masalah 

kehidupan nyata. Pedagogik  Dewey 

mendorong guru untuk melibatkan siswa 

di berbagai proyek berorientasi masalah 

dan membantu mereka menyelidiki  

berbagai masalah sosial dan intelektual 

penting. 

Setelah  masalah  tersebut  dapat  

dipecahkan secara berkelompok,  

kemudian  dilanjutkan  dengan  presentasi  

kelas. Pada  presentasi  ini  akan  terjadi  

diskusi  dan pertukaran  informasi  

kembali antar  kelompok  dalam satu 

kelas. Dari diskusi  itu akan didapatkan  

pengalaman  dan  wawasan  baru  dan  

kadang  ditemukan  juga  permasalahan-

permasalahan  baru  yang  berkaitan  

untuk dipecahkan. Dalam pemecahan 

masalah ini siswa juga mencari  

pengetahuan  sendiri  karena  peran guru  

hanya  sebagai  fasilitator  bukan  

pentransfer pengetahuan.  

 

Aktivitas Guru 

Setelah melakukan analisis terhadap 

kekurangan-kekurangan yang terjadi pada 

siklus 1 dan melakukan perbaikan-

perbaikan pada siklus 2 aktivitas guru 

mengalami peningkatan. Hal ini terbukti 

dengan adanya kenaikan presentase 

klasikal aktivitas guru pada siklus 2 

dibandingkan dengan siklus 1. Presentase 

klasikal aktivitas guru pada siklus 1 

sebesar 77% naik menjadi 93,7% pada 

siklus 2. Ini berarti terjadi kenaikan 

presentase klasikal aktivitas guru sebesar 

16,7%. 

Dengan memberikan masalah 

mengambang atau bahkan masalah 

tersebut sangat membinggungkan melalui 

LKS, kemudian  siswa  mencari solusi  

untuk  memecahkan  masalah  yang  

diberikan. Dari masalah yang  telah 

diberikan kemudian siswa mencari 

informasi dari berbagai sumber agar dapat 

merumuskan masalah  dan  mencari 

pemecahannya. Pengolahan informasi 

yang dikumpulkan bersifat menambah 

keluasan dan kedalaman sampai kepada 

pengolahan informasi yang bersifat 

mencari solusi dari berbagai sumber 

yang memiliki pendapat yang  berbeda 

sampai kepada yang bertentangan. Hal ini 

didukung oleh teori Piaget (dalam Arends, 

2008: 46) yang menyatakan bahwa anak 

mempunyai  rasa  ingin  tahu bawaan  dan  

secara  terus  menerus  berusaha  

memahami  dunia  sekitarnya. Uraian 

tersebut diperkuat oleh Vygotsky  (dalam 

Arends,  2008:  47)  yang menyatakan 

bahwa intelek  berkembang  ketika  

individu menghadapi  pengalaman  baru 

yang  membingungkan  dan  ketika 

mereka  berusaha mengatasi diskrepansi 

yang ditimbulkan oleh pengalaman-

pengalaman ini. Teori ini juga diperkuat 

oleh  konsep discrepant events dari 

Richard Suchman (dalam Arends, 2008: 

48). 
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Hasil Belajar Siswa 

Model pembelajaran berdasarkan 

masalah merupakan model pembelajaran 

yang menyajikan masalah kehidupan 

nyata dalam kegitan pembelajaran. Model  

pembelajaran  berdasarkan masalah  

dalam  pembelajarannya,  dapat 

mengakomodasi  perbedaan-perbedaan 

pada  diri  siswa,  membantu  siswa 

mengaitkan  materi  pembelajaran  yang  

diajarkan dengan situasi dunia nyata, dan 

mendorong  siswa  membuat  hubungan 

antara  pengetahuan  yang  dimilikinya 

dengan  penerapannya  dalam  kehidupan 

sehari-hari  (Arends,  2008).  Dalam 

pembelajaran  berdasarkan  masalah,  

siswa harus aktif mengembangkan 

pengetahuan mereka,  dan  mereka  yang  

harus bertanggung  jawab  terhadap  hasil 

belajarnya. 

Berdasarkan data hasil penelitian di 

kelas VII-B SMP Negeri 30 Surabaya 

menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran berdasarkan masalah sudah 

berhasil meningkatkan hasil belajar IPS . 

Hal ini dapat dibuktikan dari ketuntasan 

belajar secara individual dan klasikal pada 

setiap siklus. Siswa dikatakan tuntas 

belajar apabila nilai yang diperoleh sama 

atau lebih besar dari KKM yang 

ditetapkan. KKM yang ditetapkan untuk 

mata pelajran IPS kelas VII sebesar 78. 

Pada siklus 1 jumlah siswa yang 

tuntas belajar sebanyak 30 siswa sisanya 8 

siswa yang belum tuntas. Ketuntasan 

belajar secara klasilkal pada siklus 1 

sebesar 78%. Karena indikator 

keberhasilan dalam penelitian 

mensyaratkan ketuntasan belajar sama 

atau lebih dari 85%, maka siklus 1 

disimpulkan belum mencapai ketuntasan 

secara klasikal dan dilanjutkan pada 

siklus 2. 

Pada siklus 2 hasil belajar 

pengetahuan IPS mengalami peningkatan. 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

sebanyak 35 siswa, sisanya 3 siswa yang 

belum tuntas. Ketuntasan belajar secara 

klasikal pada siklus 2 sebesar 92 %.  

Berdasarkan data tersebut terjadi 

kenaikan jumlah siswa yang tuntas belajar 

sebanyak 5 siswa. Sedangkan secara 

klasikal terjadi kenaikan ketuntasan 

sebesar 14%. Jika dilihat dari indikator 

pada indikator keberhasilan penelitian, 

maka hasil belajar pengetahuan IPS pada 

siklus 2 sudah berhasil. 

Hasil belajar pengetahuan IPS pada 

siklus 1 tuntas sebesar 79% dan sisanya 

21% tidak tuntas. Sedangkan pada siklus 

2 hasil belajar pengetahuan IPS tuntas 

92% dan sisanya 8% tidak tuntas. 

Berdasarkan data tersebut hasil belajar 

pengetahuan IPS meningkat sebesar 14%. 

Meningkatnya ketuntasan klasikal ini 

terjadi karena pada saat pembelajaran 

siswa dihadapkan soal-soal pemecahan 

masalah yang ada pada LKS dan guru 

selalu mengarahkan kepada semua siswa 

untuk aktif dalam proses pemecahan 

masalah tersebut. Kenaikan ketuntasan 

secara klasikal ini juga terjadi karena 

perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan 

guru terhadap kelemahan-kelemahan yang 

ditemukan pada siklus 1. 

 Hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran 

berdasarkan masalah dapat meningkatkan 

hasil belajar pengetahuan IPS siswa kelas 

VII SMP Negeri 30 Surabaya. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan tujuan 

pembelajaran berdasarkan masalah atau 

problem based learning  yang 

disampaikan oleh Ibrahim (2012: 21) 

yang menyatakan bahwa pembelajaran 

berdasarkan masalah dapat 

mengembangkan kemampuan berpikir 

dan keterampilan menyelesaikan masalah. 

Kerjasama yang dilakukan pada proses 

pembelajaran mendorong munculnya 

berbagai keterampilan inkuiri dan dialog, 

dengan demikian akan berkembang 

keterampilan sosial dan keterampilan 

berpikir sekaligus.  

Hasil penelitian ini juga sesuai 

dengan manfaat problem based learning 

menurut Smith (dalam Amir, 2013: 27-
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28)  yaitu: 1) siswa menjadi lebih ingat 

dan meningkat pemahamannya atas 

materi ajar, 2) meningkatkan fokus pada 

pengetahuan yang relevan, 3) mendorong 

untuk berpikir, 4) membangun kerja tim, 

kepemimpinan, dan keterampilan sosial, 

5) membangun kecapakan belajar, dan    

6) memotivasi pembelajar. 

 

Simpulan 

Berdasarkan kajian teori dan 

didukung adanya hasil analisis serta 

mengacu pada perumusan masalah yang  

telah diuraikan di muka, maka dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan  model  

pembelajaran berdasarkan masalah  dapat 

meningkatkan hasil belajar pengetahuan 

siswa kelas VII mata pelajaran IPS yang 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan 

hasil belajar pengetahuan IPS pada siklus 

1 tuntas sebesar 79% dan sisanya 21% 

tidak tuntas. Sedangkan pada siklus 2 

hasil belajar pengetahuan IPS tuntas 92% 

dan sisanya 8% tidak tuntas. Berdasarkan 

data tersebut hasil belajar pengetahuan 

IPS meningkat sebesar 14%. 
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ABSTRACT 

 

Initial findings obtained by researchers when conducting academic supervision 

with classroom visit techniques in SMP Negeri 57 Surabaya are there are some teachers 

who implement the group investigation learning model. However, the learning steps do 

not match the syntax. Therefore, researchers interested in conducting research through 

mentoring in academic supervision activities to improve teacher competence in the 

implementation of cooperative learning model group investigation . The purpose of this 

study is to describe efforts to improve teacher competence in the implementation of GI 

learning model through academic supervision at SMP Negeri 57 Surabaya in the 

academic year 2017/2018. 

This research is expected to assist teachers in implementing group investigation 

learning model. Researchers plan the implementation of this School Action Research in 

two cycles with stages in each cycle is planning, implementation, observation, and 

reflection. 

Based on the result of the research, it can be concluded that the effort of improving 

teacher competence in the implementation of group investigation learning model through 

academic supervision at SMP Negeri 57 Surabaya in academic year 2017/2018 did well. 

This is evidenced by the increase of observations of lesson plan study activities from 62 

in the first cycle to 90 in second cycle. Meanwhile. result of observation on supervision 

of learning activity from 58 in first cycle to 85 in second cycle. Therefore, it is suggested 

that academic supervision is also done in learning through other models. 

 

Keywords: teacher competence, group investigation, academic supervision 

 

 

Pendahuluan 

Kegiatan pembelajaran yang dapat 

merangsang peserta didik untuk memiliki 

semangat dalam belajar adalah apabila  

guru pandai mengolah muatan materi 

pembelajaran yang akan diberikan kepada 

peserta didik. Materi yang disajikan oleh 

guru harus sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik dari segi kemampuan 

berpikir peserta didik, agar dapat 

meminimalkan hambatan  dalam 

pembelajaran. Ketidakcermatan berpikir 

peserta didik menjadi salah satu hambatan 

guru dalam proses pembelajaran, seperti 

peserta didik mengabaikan ketelitian, 

bekerja terlalu cepat, dan kesalahan dalam 

mengambil keputusan. 

Peserta didik memperhatikan 

pembelajaran secara cermat merupakan 

indikator keberhasilan suatu model 

pembelajaran. Peserta didik mengerti dan 

memahami materi pembelajaran akan 

mengubah pola pikir peserta didik ke arah 

yang diharapkan. Oleh sebab itu, 

diperlukan suatu model pembelajaran 

yang baik dan bervariasi, berdasarkan 

kebutuhan peserta didik.  

Menurut Narudin (dalam Shoimin, 

2014: 80), salah satu model pembelajaran 

yang dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran adalah GI atau investigasi 
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kelompok. Model pembelajaran Group 

Investigation (GI) merupakan salah satu 

model pembelajaran kooperatif yang 

menekankan pada partisipasi dan aktifitas 

peserta didik untuk mencari sendiri materi 

(informasi) pembelajaran yang akan 

dipelajari melalui bahan-bahan yang 

tersedia, misalnya buku pelajaran. 

Temuan awal yang diperoleh 

peneliti saat melakukan supervisi 

akademik dengan teknik kunjungan kelas 

di SMP Negeri 57 Surabaya adalah ada 

beberapa guru yang dalam 

pengimplementasian model pembelajaran 

GI, akan tetapi prestasi belajar peserta 

didik masih bervariasi. Oleh sebab itu, 

dilakukan penelitian melalui 

pendampingan untuk menemukan kendala 

atau hambatan dalam pembelajaran 

dengan menggunakan model 

pembelajaran GI. Apalagi setelah 

melakukan pengamatan terhadap 

dokumen guru, yaitu rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) masih ditemukan 

langkah-langkah pembelajaran GI yang 

belum sesuai dengan sistematika tahapan 

pembelajaran GI yang sebenarnya.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan tujuan untuk mengetahui secara 

langsung implementasi model 

pembelajaran GI yang dilakukan oleh 

guru. Selain itu, peneliti juga ingin 

memberikan pendampingan saat 

pembelajaran berlangsung dengan adanya 

sumbangan pemikiran tentang 

pembelajaran GI yang sesuai dengan 

sintak yang dikemukakan para ahli. 

 

Supervisi Akademik 

Supervisi akademik adalah 

serangkaian kegiatan membantu guru 

mengembangkan kemampuannya 

mengelola proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Supervisi 

akademik tidak terlepas dari penilaian 

kinerja  guru dalam mengelola 

pembelajaran (Daresh, 1989, Glickman, et 

al; 2007). 

Sergiovanni (1987) menegaskan 

bahwa refleksi praktis penilaian kinerja 

guru dalam supervisi akademik adalah 

melihat kondisi nyata kinerja guru untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan, 

misalnya apa yang sebenarnya terjadi di 

dalam kelas, apa yang sebenarnya 

dilakukan guru dan siswa di dalam kelas, 

aktivitas-aktivitas mana dari keseluruhan 

aktivitas di dalam kelas itu yang bermakna 

bagi guru dan siswa, apa yang telah 

dilakukan oleh guru dalam mencapai 

tujuan akademik, apa kelebihan dan 

kekurangan guru dan bagaimana cara 

mengembangkannya. 

Supervisi akademik memiliki 

beberapa tujuan berikut ini 

(1) membantu guru mengembangkan 

kompetensinya, 

(2) mengembangkan kurikulum, 

(3) mengembangkan kelompok kerja 

guru, dan membimbing penelitian 

tindakan kelas (PTK) (Glickman, et 

al; 2007, Sergiovanni, 1987).  

Gambar tiga tujuan supervisi 

akademik sebagaimana dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Tiga Tujuan Supervisi Akademik 

 

Supervisi akademik merupakan 

salah satu (fungsi mendasar (essential 

function) dalam keseluruhan program 

sekolah (Weingartner, 1973; Alfonso 

dkk., 1981; dan Glickman, et al; 2007). 

Hasil supervisi akademik berfungsi 

sebagai sumber informasi bagi 

pengembangan profesionalisme guru.  

Supervisi Akademik memiliki 

prinsip-prinsip berikut. 

TIGA TUJUAN 
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(1) Praktis, yaitu mudah dikerjakan 

sesuai kondisi sekolah. 

(2) Sistematis, yaitu dikembangan sesuai 

perencanaan program supervisi yang 

matang dan tujuan pembelajaran. 

(3) Objektif, yaitu masukan sesuai aspek-

aspek instrumen. 

(4) Realistis, yaitu berdasarkan kenyataan 

sebenarnya.      

(5) Antisipatif, yaitu mampu menghadapi 

masalah-masalah yang mungkin akan 

terjadi. 

(6) Konstruktif, yaitu mengembangkan 

kreativitas dan inovasi guru dalam 

mengembangkan proses 

pembelajaran. 

(7) Kooperatif, yaitu ada kerja sama yang 

baik antara supervisor dan guru dalam 

mengembangkan pembelajaran. 

(8) Kekeluargaan, yaitu 

mempertimbangkan saling asah, asih, 

dan asuh dalam mengembangkan 

pembelajaran. 

(9) Demokratis, yaitu supervisor tidak 

boleh mendominasi pelaksanaan 

supervisi akademik. 

(10) Aktif, yaitu guru dan supervisor harus 

aktif berpartisipasi. 

(11) Humanis, yaitu mampu menciptakan 

hubungan kemanusiaan yang 

harmonis, terbuka, jujur, ajeg, sabar, 

antusias, dan penuh humor  

(12) Berkesinambungan, yaitu dilakukan 

secara teratur dan berkelanjutan oleh 

Kepala sekolah). 

(13) Terpadu, yaitu menyatu dengan 

dengan program pendidikan.  

(14) Komprehensif, yaitu memenuhi 

ketiga tujuan supervisi akademik di 

atas (Dodd, 1972:21). 

 

Group Investigation  

Model pembelajaran GI adalah 

perencanaan kooperatif peserta didik atas 

apa yang dituntut dari mereka (Slavin, 

2008:216). Anggota kelompok mengambil 

bagian dalam merencanakan berbagai segi 

dan tuntunan dari proyek mereka. 

Bersama mereka menetukan apa yang 

mereka ingin investigasi atau selidiki 

sehubungan dengan upaya mereka untuk 

menyelesaikan masalah yang mereka 

hadapi, sumber apa yang dibutuhkan, 

siapa yang melakukan, dan bagaimana 

mereka akan menampilkan proyek mereka 

yang sudah selesai dihadapan kelas. 

Terdapat pembagian tugas dalam 

kelompok yang mendorong tumbuhnya 

interpendensi yang bersifat positif diantara 

anggota kelompok. 

Model pembelajaran GI sangat 

cocok untuk bidang kajian yang 

memerlukan kegiatan studi proyek 

terintegrasi yang mengarah pada kegiatan 

perolehan, analisis, dan sintesis informasi 

dalam upaya untuk memecahkan suatu 

permasalahan (Slavin dalam Rusman, 

2014: 221).  

Kesuksesan implementasi model GI 

sangat tergantung pada pelatihan awal 

dalam penguasaan keterampiln 

komunikasi dan sosial. Tugas–tugas 

akademik harus diarahkan kepada 

pemberian kesempatan bagi anggota 

kelompok untuk memberikan berbagai 

kontribusinya, bukan hanya sekadar 

didesain untuk mendapat jawaban dari 

suatu pertanyaan yang bersifat faktual 

(apa, siapa, di mana, kapan, dan 

sejenisnya). Tahapan pelaksanaan 

investigasi para peserta didik mencari 

informasi dari berbagai sumber, baik di 

dalam maupun di luar kelas atau sekolah. 

Para peserta didik kemudian melakukan 

evaluasi dan sintesis terhadap informasi 

yang telah didapat dalam upaya membuat 

laporan ilmiah sebagai hasil kelompok. 

Kemampuan berpikir kreatif di 

kalangan peserta didik juga dapat 

diperoleh dari hasil penerapan model 

pembelajaran GI. Menurut Daryanto dan 

Rahardjo (2012:238) bahwa adanya 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif 

di kalangan peserta didik setelah 

mengikuti pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran GI 

dapat dikatakan sebagai sesuatu yang 

semestinya  karena tujuan diterapkanya 



 

E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume X /2018 Hal.  87 
 

model ini adalah untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir peserta didik. Atas 

dasar ini dapat disebutkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif  GI  dapat 

dipakai untuk mengembangkan kreatifitas, 

terutama kemampuan berpikir kreatif 

peserta didik.  

Pengoptimalan implementasi model 

pembelajaran kooperatif group 

investigation untuk pengembangan 

kemampuan berpikir kreatif dibutuhkan 

adanya dukungan dari pihak penentu 

kebijakan (Daryanto dan Rahardjo 2012: 

239). Dalam hal ini, yang diperlukan 

adalah adanya kebijakan yang mampu 

merangsang para pengajar bersedia 

mengembangkan kemampuan berpikir 

kreatif peserta didik.   

Menurut Rusman (2014: 221) 

bahwa implementasi model pembelajaran 

GI secara umum dibagi menjadi enam 

langkah, yaitu (1) Mengidentifikasi topik 

dan mengorganisasikan peserta didik 

kedalam kelompok, (2) Merencanakan 

tugas–tugas belajar, (3) Melaksanakan 

investgasi, (4) Menyiapkan laporan akhir, 

(5) Mempresentasikan laporan akhir, dan 

(6) Evaluasi.  

Menurut Slavin (2008: 217), bahwa 

dalam kelas yang melaksanakan proyek 

GI guru bertindak sebagai fasilitator yang 

ada dan untuk melihat bahwa peserta didik 

dapat mengelola tugasnya, dan membantu 

tiap kesulitan yang peserta didik hadapi 

dalam interaksi kelompok, termasuk 

masalah dalam kinerja terhadap tugas-

tugas khusus yang berkaitan dengan 

proyek pembelajaran. 

Pembelajaran GI ini terbukti lebih 

unggul dalam meningkatkan hasil belajar 

peserta didik dibandingkan dengan model-

model pembelajaran individual yang 

digunakan selama ini. Menurut Nur 

(1998:9) dan Noornia (1997:24) bahwa 

keunggulan model pembelajaran GI 

adalah sebagai berikut: 

(1) Peningkatan belajar terjadi tidak 

tergantung pada usia peserta didik, 

mata pelajaran dan aktivitas belajar. 

(2) Pembelajaran ini juga dapat 

meningkatkan kerja keras peserta 

didik, lebih giat dan lebih termotivasi. 

(3) Pada saat berdiskusi fungsi ingatan 

peserta didik menjadi lebih aktif, 

lebih bersemangat dan berani 

mengemukakan pendapat. 

(4) Penerapan pembelajaran ini dapat 

membantu peserta didik 

mengaktifkan latar belakang mereka 

dan belajar dari pengetahuan latar 

belakang teman sekelas mereka. 

(5) Dapat menimbulkan motivasi peserta 

didik karena adanya tuntutan untuk 

menyelesaikan tugas. 

(6) Peserta didik belajar dalam kelompok 

dan menerapkannya dalam 

menyelesaikan tugas-tugas kompleks, 

serta dapat meningkatkan kecakapan 

individu maupun kelompok dalam 

memecahkan masalah, meningkatkan 

komitmen, dapat menghilangkan 

prasangka buruk terhadap teman 

sebayanya dan peserta didik yang 

berprestasi dalam pembelajaran 

kooperatif ternyata lebih 

mementingkan orang lain, tidak 

bersifat kompetitif dan tidak memiliki 

rasa dendam. 

 

Desain Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Creswell (2010:4) 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 

adalah metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna 

yang oleh sejumlah individu atau 

sekelompok orang dianggap berasal 

dari masalah sosial atau kemanusiaan.. 

Bogdan dan Biklen (dalam 

Moleong, 2012: 8) mengemukakan 

bahwa penelitian kualitatif memiliki 

ciri-ciri: (1) latar alamiah, mempunyai 

latar aktual karena sumber data 

langsung dari peristiwa; (2) manusia 

sebagai alat (instrumen), peneliti 

merupakan alat pengumpul data utama; 
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(3) metode kualitatif, menggunakan 

metode pengamatan, wawancara, dan 

penelaahan dokumen; (4) Induktif, 

analisis data cenderung bersifat 

induktif; (5) teori dari dasar, 

penyusunan teori substantif yang 

berasal dari data; (6) data deskriptif, 

data bersifat diskriptif atau lebih 

mengambil bentuk kata dan gambar 

dari pada angka-angka; (7) lebih 

mementingkan proses daripada hasil; 

(8) adanya batasan yang ditentukan 

oleh fokus; (9) adanya kriteria khusus 

untuk untuk keabsahan data, 

meredefinisikan objektivitas, validitas 

dan reabilitas; (10) desain bersifat 

sementara; dan  (11) hasil penelitian 

dirundingkan serta disepakati bersama. 

Berdasarkan penjelasan di atas, 

maka pendekatan penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian ini 

disebut penelitian kualitatif karena 

prosedur penelitiannya menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang atau tentang 

perilaku yang diamati. 

 

2. Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian ini 

adalah data tentang implementasi 

model pembelajaran GI pada peserta 

didik kelas VII SMP Negeri 57 

Surabaya adalah peserta didik dan 

proses pembelajaran pada saat 

implementasi model pembelajaran 

kooperatif group investigation 

berlangsung dalam pembelajaran. 

Dalam penelitian kualitatif, 

peneliti berperan sebagai instrumen 

utama untuk pengumpulan data. Hal ini 

disebabkan karena peneliti berinteraksi 

secara langsung melalui wawancara 

dan observasi dengan informan dalam 

penelitian untuk memperoleh informasi 

(data).  

Teknik dalam pengambilan 

sumber data dilakukan dengan teliti. 

Teknik penjaringan data ini, peneliti 

berperan mencari informasi (data) dari 

informan untuk mengumpulkan data. 

Data dijaring dari informan yang 

dipilih dengan menggunakan teknik 

purposive sampling. Dalam teknik 

purposive sampling ini peneliti 

memilih informan yang dianggap 

mengetahui informasi dan masalahnya 

secara mendalam dan dapat dipercaya 

untuk menjadi sumber data yang 

mantap, informan yang dipilih adalah 

guru kelas. Peneliti juga menggunakan 

teknik criterion based selection, di 

mana peneliti memilih informan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan (key 

informan), pada teknik ini yang 

berperan sebagai informan adalah 

peserta didik. 

Sesuai dengan data dan sumber 

data di lapangan maka teknik 

pengambilan data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam, observasi langsung, 

dokumentasi dan angket yang 

berhubungan dengan data tentang 

implementasi model pembelajaran GI. 

 

3. Prosedur Penelitian 

a. Tahap Persiapan 

Tahap awal dari penelitian ini 

merupakan bagian dari menetapkan 

fokus penelitian, didasarkan pada 

temuan hasil supervisi akademik 

saat kunjungan kelas. Pada tahap 

persiapan ini peneliti menetapkan 

permasalahan yang akan diteliti, 

setelah itu menetapkan judul 

penelitian.  

 

b. Tahap Penelitian 

Tahapan yang selanjutnya 

merupakan tahapan penelitian. Pada 

tahapan ini dilakukan pengumpulan 

data, pengolahan data, dan analisis 

data. Dalam tahapan pengumpulan 

data peneliti mendapatkan data dari 

berbagai sumber dokumen, dan 

pengamatan secara langsung. 
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c. Tahap Pelaporan 

 Tahap laporan merupakan 

tahap akhir penyelesaian penyajian 

data yang akan disusun sebagai 

laporan hasil penelitian. Penyusunan 

data didasarkan pada hasil analisis 

data yang sudah didapatkan pada 

tahap sebelumnya. Laporan atau 

sajian dilakukan secara benar dan 

tersusun sistematis. Selain itu data 

yang disajikan merupakan data yang 

sesuai dengan fakta dan dapat 

dipertanggung jawabkan 

kebenarannya.   

 

Hasil Penelitian 

a. Proses Peningkatan Kompetensi 

Guru 

Setelah dilakukan supervisi 

akademik terhadap kompetensi guru di 

SMP Negeri 57 Surabaya, didapatkan 

hasil proses pembelajarannya adalah 

sebagai berikut. 

Pertemuan Pertama 
a. Pendahuluan (5’) 

(1) Guru mengucapkan salam 

(2) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan indikator. 

(3) Guru mengingatkan kembali 

pelajaran yang telah lalu dan 

mengaitkannya dengan materi yang 

akan dipelajari siswa. 

(4) Guru memberikan motivasi   berupa 

penayangan video tentang 

keindahan pegunungan 

   

b. Kegiatan Inti (70’)  

(1) Membagi siswa menjadi delapan 

kelompok dan setiap kelompok 

beranggotakan 4 s.d. 5 orang. 

(2) Membagi materi menjadi delapan 

topik, kemudian materi tersebut 

diberikan kepada masing-masing 

kelompok untuk diidentifikasikan. 

(3) Setiap kelompok merencanakan 

tugas belajar dan menjalankan 

investigasi kelompok. 

 

c. Kegiatan Penutup (5’) 

(1) Guru bersama siswa melakukan 

refleksi. 

(2) Guru memberikan salam 

 

 

Pertemuan Kedua 
a. Pendahuluan (5’) 

(1) Guru mengucapkan salam 

(2) Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan indikator. 

(3) Guru mengingatkan kembali 

pelajaran yang telah lalu dan 

mengaitkannya dengan materi yang 

akan dipelajari siswa. 

(4) Guru memberikan motivasi   berupa 

penayangan video yang berisi iklan 

tentang produk sepatu. 

   

b. Kegiatan Inti (70’)  

(1) Tiap-tiap kelompok menyiapkan 

laporan akhir dengan menunjuk 

salah satu anggota kelompok untuk 

mempresentasikan tentang laporan 

hasil penyelidikannya yang 

kemudian setiap anggota 

mendengarkan. 

(2) Setiap kelompok mempresentasikan 

laporan hasil akhirnya di depan 

kelas, sedangkan kelompok lain 

dapat aktif mengevaluasi laporan 

tiap-tiap kelompok dengan berbagai 

tanya jawab, kritik maupun saran. 

 

c. Kegiatan Penutup (5’) 

(1) Guru bersama siswa melakukan 

refleksi. 

(2) Guru memberikan salam 

 

b. Hasil Peningkatan Kompetensi Guru 
Berdasarkan tahapan pada 

pelaksanaan pembelajaran melalui GI 

tersebut tampak bahwa kegiatan 

pembelajaran dimulai pemberian salam 

dan berdoa yang dapat dilihat tertib. 

Begitu pula saat guru melakukan 

apersepsi dan motivasi sebelum masuk 

pada kegiatan inti. Implementasi model 

pembelajaran GI terlihat peserta didik 

terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Selain peserta didik aktif 

dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, peserta didik juga 

berminat dalam mengikuti 

pembelajaran. Di dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas guru membentuk 

peserta didik menjadi beberapa 

kelompok. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kerjasama peserta didik 

dalam  kegiatan kelompok.  
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Dalam penelitian ini, paparan 

data subjek penelitian adalah peneliti 

menentukan jumlah seluruh peserta 

didik kelas VII SMP Negeri 57 

Surabaya. Jumlah peserta didik dalam 

kelas penelitian sebanyak 38 siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti juga 

melakukan kegiatan wawancara, 

setelah pelaksanaan pembelajaran 

selesai dilakukan (Hasil wawancara 

dapat dilihat pada lampiran) 

Dari hasil evaluasi belajar siswa 

melalui GI di kelas VII diperoleh data 

sebagai berikut. 

 
Grafik: Hasil Evaluasi Belajar Siswa 

 
 

Dari data tersebut diketahui 

bahwa pelaksanaan evaluasi, setelah 

pembelajaran melalui GI selesai, 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

kelas sebesar 79,4 dengan ketuntasan 

sebesar 87,5%. Artinya di antara 38 

siswa, hanya ada 5 siswa yang belum 

tuntas belajarnya karena hasil evaluasi 

kelima siswa tersebut kurang dari 

KKM yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

Sementara itu, hasil respon siswa 

terhadap pelaksanaan pembelajaran 

melalui GI diperoleh data sebagai 

berikut. 

 
Tabel: Chek List Respon Siswa 

No Nama Siswa 
Aspek 

1 2 3 4 5 

1 ABM √ √ √ √ √ 

2 ASC √ √ √ √ √ 

3 ATA  √ √   

No Nama Siswa 
Aspek 

1 2 3 4 5 

4 BSJ √ √ √ √ √ 

5 BTK √ √ √ √ √ 

...  ... ... ... ... ... 

38 ...ZDR  √ √ √  

JUMLAH 30 33 38 31 27 

PERSENTASE 78,9 86,8 100,0 81,6 71,1 

PERSENTASE 

RATA2 
83,7 

Keterangan Aspek 

1. Diskusi Kelompok 
2. Respon Siswa terhadap Penerapan GI 

3. Interaksi antar-siswa dalam Pembelajaran 

4. Kerjasama antar-siswa dalam Pembelajaran 
5. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran 

 

Dari data tersebut terindikasikan 

bahwa semua aspek telah menunjukkan 

hasil positif dan rata-rata persentasenya 

sebesar 83,7. Hal itu mengindikasikan 

bahwa pelaksanaan pembelajaran 

melalui GI telah sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. 

 

Pembahasan 

1. Data Implementasi Model GI  

a. Tahap Pendahuluan 

Tahap pendahuluan pembelajaran 

dimaksudkan agar peserta didik mampu 

menangkap dengan cepat sesuatu yang 

dilihat dan dipelajari secara maksimal. 

Kegiatan pembelajaran kelas VII SMP 

Negeri 57 Surabaya, meliputi tiga 

kegiatan pokok. 

Kegiatan pertama, pengondisian 

kelas agar peserta didik mengikuti 

pembelajaran dengan membagi peserta 

didik menjadi beberapa kelompok 

dengan jumlah berimbang. Menurut 

hasil pengamatan pada kegiatan 

pendahuluan ini pembelajaran dapat 

berjalan dengan lancar sesuai dengan 

yang ada dalam RPP. Peserta didik 

sangat antusias menerima arahan guru 

diawal pembelajaran, peserta didik 

menunjukkan sikap tenang dan  

memperhatikan guru.. 

Kegiatan kedua adalah 

memberikan peserta didik motivasi 

dalam bentuk pemberian semangat 

belajar kepada peserta didik dan 

melakukan apersepsi terhadap materi 

pembelajaran. Guru memberikan 

apersepsi kepada peserta didik dengan 
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menunjukkan gambar yang terkait 

dengan materi pembelajaran yang akan 

didiskusikan disertai pemberian 

penjelasan ke peserta didik tentang 

gambar tersebut. Peserta didik sangat 

antusias dengan penjelasan dari guru 

dan mendengarkan dengan seksama 

(hasil dari wawancara dengan peserta 

didik terkait respons peserta didik 

dalam pembelajaran. Sebenarnya guru 

mengalami kesulitan dalam 

mempersiapkan media gambar sebagai 

media dalam pembelajaran, namun ada 

kelompok peserta didik yang secara 

rela mau membantu guru. Dalam 

kegiatan ini peserta didik dituntut dapat 

memahami penjelasan guru mengenai 

gambar tersebut. Sehingga nantinya 

ketika peserta didik melakukan diskusi 

kelompok maka peserta didik 

mempunyai bekal untuk mengerjakan 

topik yang harus diidentifikasi. Guru 

juga menjelaskan dengan maksimal 

materi pembelajaran yang terkait 

dengan gambar tersebut.  

Kegiatan ketiga adalah 

menginformasikan tujuan pembelajaran 

sesuai RPP. Selanjutnya, guru 

menginformasikan langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai dalam 

masing-masing kegiatan pembelajaran. 

guru mengatakan kepada peserta didik 

bahwa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran akan dilakukan dengan 

diskusi sesuai dengan lembar kerja 

kelompok (LKK). Kelas menjadi 

sedikit gaduh saat dibacakan langkah-

langkah pembelajaran sesuai LKK. 

Untuk mengembalikan kelas pada 

kondisi konsentrasi, guru menberikan 

informasi kepada peserta didik agar 

tenang sebab diskusi segera dimulai. 

 

b. Tahap Inti 

Aspek selanjutnya yang diamati 

adalah kegaiatan inti. Pada kegiatan inti 

kegiatan pertama yang dilakukan guru 

adalah mengorganisir peserta didik 

dalam kelompok, pembagian kelompok 

tidak memerlukan waktu yang lama 

dan dapat berjalan dengan lancar. 

Walaupun kondisi sedikit gaduh tetapi 

tidak berlangsung lama setelah peserta 

didik berdiskusi. Peserta didik disuruh 

mengamati dan menyakan jika ada 

yang belum jelas, tetapi semua sudah 

mengerti dengan baik perintah yang 

ada di LKK. Peserta didik mengerti 

dengan baik apa yang diinformasikan 

dari guru, sambil menyimak LKK yang 

telah diterima peserta didik. Dalam 

memahami LKK membutuhkan 

penjelasan oleh guru tentang 

bagaimana cara pengerjaan. Akan 

tetapi ada 1 (satu) kelompok peserta 

didik yang tanpa guru menjelaskan , 

mereka telah memahami apa yang 

dimaksud dalam LKK. Setelah guru 

menjelaskan mengenai cara pengerjaan 

LKK kelompok-kelompok mulai 

memahami cara mengidentifikasi topik 

permasalahan dan mekanisme 

presentasi sesuai dengan model 

pembelajaran GI. 

Dari kegiatan tersebut, peserta 

didik melakukan diskusi dengan baik 

melalui kerjasama dan saling 

memecahkan masalah secara 

berkelompok. Peserta didik mulai 

mengatur tugas masing – masing dari 

mulai siapa yang bagian menulis dan 

siapa yang memimpin diskusi dengan 

arahan guru.Guru berkeliling 

memantau perkembangan diskusi 

peserta didik dan mempersilahkan 

peserta didik bertanya jika ada yang 

belum paham. Guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan rangsangan, 

guru menunjuk peserta didik secara 

acak. Jawaban mayoritas benar karena 

peserta didik  telah menerima materi 

dari guru di awal pembelajaran, peserta 

didik dapat menjawab pertanyaan guru 

dengan benar. Diskusi berjalan dengan 

lancar pada kelas tersebut. Walaupun 

demikian dari hasil pengamatan 

peneliti masih terdapat tiga peserta 
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didik dari tiga kelompok yang berbeda, 

tidak bisa bekerjasama dan berdiskusi 

dengan baik. Bahkan peserta didik 

tersebut hanya mengikuti alur 

pembelajaran di kelas tanpa 

berkonstribusi secara aktif atau hanya 

pasif saja. Dari hal tersebut guru selalu 

menunjuknya dalam kegiatan membaca 

dan kegaiatan lainnya. Sehingga 

peserta didik tersebut menjadi aktif dan 

dapat berkonstribusi terhadap 

pembelajaran. Setelah diskusi dan 

mengidentifikasi topik permasalahan 

sesuai LKK. Kelompok peserta didik 

dengan arahan guru melakukan 

presentasi dikelas dengan bergantian. 

Hal ini dilakukan setelah semua 

pekerjaan peserta didik selesai dan 

ditulis secara rapi pada buku atau 

kertas laporan masing-masing 

kelompok.  

Dalam mengomunikasikan, guru 

memberitahukan adanya kegiatan 

“karya kunjung”, yaitu guru 

memerintahkan peserta didik 

membawa hasil karyanya untuk 

dipresentasikan di depan kelompok 

lain, peserta didik yang tidak presentasi 

diminta memahami dan menilai hasil 

pekerjaan dari kelompok yang 

melakukan presentasi. Guru 

mendampingi peserta didik dalam 

melakukan presentasi agar presentasi 

tidak melebar dan waktu dapat 

digunakan secara efektif. Dalam 

tahapan ini terdapat beberapa peserta 

didik yang sering meminta izin ke luar 

kelas, beralasan karena ingin buang air 

yang mengakibatkan terganggunya 

konsentrasi peserta didik lain. Namun 

presentasi tetap dapat berjalan dengan 

lancar. Seusai semua kelompok 

melakukan presentasi dengan model 

“karya kunjung”, guru memberi 

kesempatan untuk peserta didik 

melakukan tanya jawab secara klasikal. 

Pada sesi tanya jawab klasikal, ada 

beberapa peserta didik yang aktif 

bertanya dan ada yang pasif. Pada sesi 

ini peran guru adalah memotivasi 

dengan menyalurkan rangsangan 

kepada peserta didik yang cenderung 

pasif untuk bertanya atau memberikan 

pendapat, dengan cara guru membantu 

menunjuk peserta didik yang tidak 

mengangkat tangan ketika sesi tanya 

jawab.  

Kegiatan selanjutnya adalah guru 

bertanya jawab tentang hal-hal yang 

belum diketahui peserta didik. Peserta 

didik diminta mengumpulkan ke guru 

hasil karya dari setiap kelompok. Guru 

kemudian melakukan evaluasi kinerja 

pada masing-masing kelompok dari 

mulai kekompakan tim, keaktifan tim 

dan penampilan presentasi.  Untuk 

kegiatan ini tidak terjadi kendala 

apapun, pembelajaran berlangsung 

sesuai dengan yang diharapkan. 

 

c. Tahap Akhir 

Tahapan ketiga adalah kegaiatan 

akhir atau penutup yang terdiri atas 

evalusi/penilaian proses selama 

pembelajaran secara individu, refleksi 

dan simpulan pembelajaran. Tahap 

penilaian proses  yaitu dengan guru 

memberikan pertanyaan kepada peserta 

didik dalam bentuk soal secara 

individu. Menurut peserta didik, soal 

yang yang diberikan tidak begitu sulit 

dan tidak begitu mudah atau mayoritas 

peserta didik menyatakan soal standar 

tingkat kesukarannya (data hasil 

wawancara peserta didik). Akan tetapi 

pada saat peserta didik mengerjakan 

soal bel sekolah sudah berbunyi untuk 

istirahat, oleh karena itu guru meminta 

sedikit waktu pada guru mata pelajaran 

berikutnya. Selanjutnya adalah 

kegaiatan refleksi yaitu guru 

melakukan tanya jawab tentang 

kegiatan yang menyenangkan atau 

tidak selama pembelajaran untuk 

melakukan pembenahan apabila masih 

ada hal-hal yang menyulitkan peserta 

didik.. Pertanyaan refleksi yang 

diajukan di antaranya adalah “apakah 
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pembelajaran hari ini menyenangkan?” 

atau “apakah pembelajaran hari ini 

sudah dapat dipahami dengan 

mudah?”. Peserta didik menyatakan 

pembelajaran menyenangkan semua, 

karena pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran GI dengan variasi 

yang berbeda saat presentasi hasil 

karya. Kegiatan setelah refleksi adalah 

kegiatan menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Di sini guru tidak 

mendominasi karena pengambilan 

kesimpulan hasil pembelajaran 

dilakukan bersama peserta didik dalam 

kelompok, guru hanya memantapkan 

atau menggaris bawahi hal-hal yang 

penting untuk dipahami oleh peserta 

didik. Jadi, dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran berpusat pada peserta 

didik. Kegiatan penutup dilakukan 

dengan memberikan pertanyaan 

stimulus kepada peserta didik berkaitan 

dengan materi yang telah dibelajarkan. 

Tahapan terakhir adalah pemberian 

reward untuk kelompok yang terbaik 

dan beberapa peserta didik yang 

terbaik, berupa tepuk tangan dan 

peserta didik lainnya memberikan 

ucapan selamat sebagai wujud karakter 

menghargai prestasi teman lain. 

Peneliti mengamati mulai dari 

awal pembelajaran hingga cara 

menyampaikan pembelajaran  dengan 

menggunakan model pembelajaran GI 

dengan adanya variasi model saat 

presentasi dilakukan.. Pemaparan data 

observasi dengan mengambil data dari 

lembar observasi yang telah peneliti 

lakukan. 

 

2. Kelebihan dan Kelemahan 

Implementasi Group Investigation 

Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan, guru sudah baik dalam 

menggunakan model pembelajaran GI, 

mulai dari menyampaikan tujuan dan 

memotivasi peserta didik terlihat sangat 

baik, melakukan interaksi dengan 

peserta didik, mengorganisasikan 

peserta didik ke dalam kelompok 

kooperatif, evaluasi, dan sampai pada 

penghargaan kelompok terlihat baik. 

Namun demikian, dalam kegiatan 

membimbing kelompok bekerja masih 

belum merata pada setiap kelompok, 

namun implementasi model 

pembelajaran GI pada kegiatan 

pembelajaran ini dapat terlaksana 

dengan baik, karena sebagian besar 

langkah-langkah dari model 

pembelajaran GI sudah dilaksanakan 

dengan baik. 

Hasil observasi kegiatan peserta 

didik tentang implementasi model 

pembelajaran GI, peneliti mengamati 

bahwa model pembelajaran GI ini 

membawa dampak positif bagi peserta 

didik. Hasil pengamatan menunjukkan, 

peserta didik sangat baik dalam 

berdiskusi mengidentifikasi suatu topik 

permasalahan, peserta didik merespons 

baik model pembelajaran GI ini. 

Interaksi peserta didik, kerjasama 

peserta didik dan kegiatan peserta didik 

dalam membacakan hasil kegiatan 

kelompok sudah terlihat baik. Namun 

keaktifan peserta didik dalam 

kelompok masih terlihat cukup baik, 

karena masih terdapat sebagian peserta 

didik yang cenderung pasif atau hanya 

menjadi angka ikut saja. Peserta didik 

kelas VII SMP Negeri 57 Surabaya, 

mengatakan bahwa model 

pembelajaran GI sudah pernah 

digunakan sebelummya, khususnya 

dalam mata pembelajaran lainya. 

Model pembelajaran GI ini sudah 

diterapkan dengan baik, karena 

sebagian besar langkah-langkahnya 

sudah terlaksana dengan baik. Dengan 

model pembelajaran GI ini peserta 

didik dapat berperan aktif dan mampu 

berinteraksi dengan teman-teman lain 

sehingga peserta didik terlihat aktif dan 

hanya sebagian kecil saja peserta didik 

yang pasif.  

Hasil pengamatan dan analisis 

data yang telah diperoleh, dapat 
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ditemukan adanya perbaikan kualitas 

proses pembelajaran dengan model 

pembelajaran GI baik pada kegiatan 

guru maupun kegiatan peserta didik. 

Adapun temuan dari kegiatan 

pembelajaran pada peserta didik kelas 

VII SMP Negeri 57 Surabaya dalam 

proses pembelajaran mengidentifikasi 

dengan model pembelajaran GI antara 

lain: 

Deskripsi kelemahan yang paling 

menonjol dari implementasi model 

pembelajaran GI pada peserta didik 

kelas VII SMP Negeri 57 Surabaya.  

(1) Model  pembelajaran GI memakan 

banyak waktu. Untuk mengatasi 

kekurangan waktu tersebut  guru 

dapat menerapkan 8 (delapan) 

keterampilan dasar mengajar 

sehingga pembelajaran dapat 

terkondisikan dengan baik. Selain 

itu, guru harus melakukan 

perencanaan seperti menyusun 

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sesuai materi 

dan menyiapkan media 

pembelajaran berupa gambar dan 

lainya. Hal tersebut merupakan 

tahap perencanaan dalam 

pembelajaran yang dapat 

mengatasi kekurangan model  

pembelajaran GI. 

(2) Sulit menemukan media 

pembelajaran yang cocok, bagus 

dan berkulitas yang sesuai dengan 

materi pembelajaran. Hal ini 

ditemukan dari peserta didik yang 

mayoritas masih bingung dalam 

mengidentifikasi topik sehingga 

mereka kesusahan dalam 

mengidentifikasi topik 

permasalahan. Untuk itu, solusinya 

adalah dengan menentukan media 

pembelajaran yang sehari-hari 

sering dilihat peserta didik 

(kontekstual) 

(3) Tidak semua peserta didik dapat 

berperan secara aktif dalam 

kegiatan dalam model  

pembelajaran GI. Oleh karena itu,  

diperlukan teknik pendampingan 

untuk membangun keaktifan 

peserta didik, seperti selalu 

menunjuk peserta didik yang pasif 

dengan memberikan tugas 

tambahan kepadanya. 

(4) Guru maupun peserta didik harus 

menyiapkan banyak alat dan bahan 

yang berhubungan dengan materi 

yang akan dibelajarkan dengan 

model  pembelajaran GI. Oleh 

karena itu, di samping memerlukan 

waktu yang banyak juga 

memerlukan biaya yang tidak 

sedikit pula. Maka yang dapat 

dilakukan adalah dengan  

memanfaatkan sumber belajar atau 

bahan di sekitar kelas dan sekolah 

untuk memaksimalkan 

pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan model  

pembelajaran GI. 

Deskripsi kelebihan yang paling 

menonjol dari implementasi model  

pembelajaran kooperatif GI: 

(1) Materi yang diajarkan lebih terarah 

karena pada awal pembelajaran 

guru menjelaskan kompetensi yang 

harus dicapai dan materi secara 

singkat terlebih dahulu. Dengan 

menyampaikan tujuan dan 

langkah-langkah pembelajaran, 

peserta didik akan lebih 

memahami apa yang hendak 

mereka lakukan pada kegiatan 

selanjutnya. 

(2) Peserta didik lebih cepat 

memahami materi karena guru 

menggunakan media pembelajaran 

berupa gambar-gambar mengenai 

materi yang dipelajari. Sehingga 

dari hal tersebut dapat meningkat 

pemahaman atau daya pikir peserta 

didik karena peserta didik diminta 

oleh guru untuk menganalisa 

gambar yang ada.  

(3) Dapat meningkatkan tanggung 

jawab peserta didik, sebab guru 
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menggunakan pembelajaran 

berkelompok yang menuntut 

peserta didik untuk aktif 

berdiskusi. Hal ini yang mendasari 

guru lebih mengetahui kemampuan 

tiap-tiap peserta didik. Sehingga 

dampak dari diskusi yang 

dilakukan membuat suasana kelas 

menjadi hidup. 

(4) Pembelajaran lebih berkesan, 

sebab peserta didik dapat 

mengamati secara langsung 

gambar yang telah dipersiapkan 

oleh guru. sehingga peserta didik 

lebih berkonsentrasi dan tidak 

merasa bosan. 

 

Temuan Penelitian 

1. Implementasi Model  GI 

Langkah-langkah pembelajaran 

dalam RPP diterapkan dengan baik 

selama proses pembelajaran. Hal itu 

terlihat dari kegiatan awal sampai 

dengan akhir yang terlaksana dengan 

baik sesuai RPP. Aktivitas pada 

kegiatan inti dilakukan berdasarkan 

sintaknya, namun saat menggunakan 

media guru perlu mengatur ulang 

waktu atau persiapan yang lebih 

matang kembali, peserta didik langsung 

diberi penugasan untuk 

mengidentifikasi suatu topik 

permasalahan sesuai dengan standar 

kompetensi. Peserta didik memahami 

mengenai gambar yang disajikan 

dengan berdiskusi atas materi yang 

diberikan oleh guru.  

Dari hasil pengamatan peneliti 

selama proses pembelajaran, terlihat 

interaksi guru dan peserta didik selama 

proses pembelajaran sangat baik. Guru 

dan peserta didik melakukan 

serangkaian kegiatan awal 

pembelajaran dengan baik. Melalui 

faktor pembiasaan menyiapkan kondisi 

peserta didik dengan kegiatan apersepsi 

bercerita melalui gambar ataupun tanya 

jawab yang menggali pengetahuan 

awal peserta didik.  

Materi yang disampaikan oleh 

guru bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan peserta didik dengan 

interaksi tanya jawab. Pemanfaatan 

media pembelajaran berupa gambar 

dilakukan dengan baik, terlihat dari 

antusias peserta didik saat diminta 

untuk mengulang penjelasan tentang 

gambar. Ketika kegiatan diskusi, 

kemampuan dan karakteristik peserta 

didik beragam. Ada yang aktif 

menyampaikan pendapat, ada pula 

yang justru bermain dan mengganggu 

temannya, namun kebanyakan adalah 

peserta didik yang aktif. Setelah 

melakukan identifikasi topik 

permasalahan bersama kelompok, 

peserta didik mempresentasikan hasil 

pekerjaan kelompok dengan cara 

“karya kunjung” yaitu hasil karya 

kelompok pertama dikunjungkan dan 

dipresentasikan pada kelompok kedua, 

sedangkan kelompok kedua 

mempresentasikan pada kelompok 

ketiga dan seterusnya. Peserta didik 

lain yang tidak melakukan presentasi 

memperhatikan secara seksama dengan 

memberikan pertanyaan atau masukan 

setelah kelompok yang bertugas 

melakukan presentasi, juga 

memberikan penilaian atas hasil karya 

dan presentasi yang telah dilakukan. 

Sebenarnya kegiatan ini sangat efektif 

namun karena masih baru pertama kali 

dilakukan model “karya kunjung” ini 

maka guru masih perlu lebih lama 

menjelaskan apalagi peserta didik 

diberi kesempatan untuk memberikan 

penilaian pada hasil kelompok lain. 

Respon peserta didik terhadap 

apa yang disampaikan oleh guru sangat 

baik, peserta didik aktif ketika diminta 

guru menjelaskan ulang tentang 

gambar yang dijadikan bahan diskusi. 

Guru memantau kemajuan belajar 

selama proses pembelajaran, kesulitan 

ataupun pertanyaan yang dilontarkan 

peserta didik selalu ditanggapi dengan 

baik oleh guru. Peserta didik yang telah 
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selesai melakukan diskusi kelompok 

dan presentasi hasil pekerjaanya 

dikumpulkan kepada guru untuk 

dinilai. 

Guru dan peserta didik 

melakukan serangkaian kegiatan akhir 

pembelajaran dengan baik, yaitu 

dengan merefleksikan kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan hari 

ini. Simpulan pembelajaran dilakukan 

secara kolaborasi antara guru dan 

peserta didik. Evaluasi atau penilaian 

proses dilakukan dengan memberikan 

soal berupa pertanyaan yang harus 

dijawab peserta didik secara individu. 

Waktu kurang sehingga guru meminta 

sedikit waktu pada guru mata pelajaran 

berikutnya. Guru juga memberikan 

tugas baca pada peserta didik untuk 

materi pembelajaran berikutnya. 

Berdoa bersama dan salam dengan 

tertib kepada guru.  

Kenyataan yang ada, guru kelas 

VII SMP Negeri 57 Surabaya telah 

melakukan implementasi model 

pembelajaran GI yang sesuai dengan 

sintak yang dikemukakan oleh Rusman 

(2014: 221) dan Slavin (2008: 218) 

yang terurai pada kajian pustaka. 

  

2. Kelemahan dan Kelebihan 

Implementasi Model GI 

Secara keseluruhan kelemahan 

model  pembelajaran kooperatif group 

investigation(GI) pada peserta didik 

kelas VII SMP Negeri 57 Surabaya 

pada Tahun Pelajaran 2017/2018 

adalah memerlukan banyak waktu. 

Untuk mengatasi kekurangan waktu 

tersebut guru dapat menerapkan 8 

(delapan) keterampilan dasar mengajar 

sehingga pembelajaran dapat 

terkondisikan dengan baik. 

Selanjutnya, sulit menemukan media 

pembelajaran yang bagus dan 

berkulitas yang sesuai dengan topik 

identifikasi pada materi pelajaran. Hal 

ini tampak dari peserta didik yang 

mayoritas masih bingung dalam 

menentukan permasalahan yang 

diidentifikasi. Untuk itu, solusinya 

adalah dengan menentukan media yang 

sehari-hari sering dilihat peserta didik 

(kontekstual). Masalah berikutnya 

adalah tidak semua peserta didik dapat 

berperan secara aktif dalam kegiatan 

dalam model  pembelajaran kooperatif 

group investigation(GI) khususnya 

waktu diskusi. Oleh karena itu 

diperlukan teknik-teknik 

pendampingan guru untuk membangun 

keaktifan peserta didik. Waktu 

presentasi juga memerlukan waktu 

yang cukup lama karena peserta didik 

perlu menyesuaikan dengan model 

“karya kunjung” yang baru pertama 

kali dilakukan, Kendala selanjutnya 

guru maupun peserta didik harus 

menyiapkan banyak alat dan bahan 

pembelajaran yang berhubungan 

dengan materi yang akan dibelajarkan 

dengan model  pembelajaran GI dalam 

pembelajaran.  

Sedangkan kelebihan dalam 

implementasi model pembelajaran GI 

pada peserta didik kelas VII SMP 

Negeri 57 Surabaya adalah materi yang 

dibelajarkan lebih terarah karena pada 

awal pembelajaran guru menjelaskan 

kompetensi yang harus dicapai dan 

materi pembelajaran secara singkat 

terlebih dahulu. Peserta didik lebih 

cepat memahami materi karena guru 

menunjukkan media pembelajaran 

yang kali ini berupa gambar-gambar 

mengenai materi pembelajaran yang 

dipelajari. Model pembelajaran ini 

dapat meningkatkan tanggung jawab 

peserta didik, sebab pembelajaran 

berpusat pada peserta didik (student 

oriented). Hal ini mendasari guru untuk 

lebih mengetahui kemampuan tiap-tiap 

peserta didik. Di sisi lain imbas dari 

adanya saling berkompetisi antar 

kelompok dalam identifikasi 

permasalahan yang dipersiapkan oleh 

guru sehingga suasana kelas terasa 

hidup. Pembelajaran lebih berkesan 
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adanya pengalaman baru ikut 

memberikan penilaian pada kelompok 

lain, selain itu peserta didik dapat 

langsung berdiskusi lagi dengan 

kelompok lain di luar dari 

kelompoknya sendiri dan 

mempresentasikan hasil karyanya pada 

kelompok lain dengan arahan dan 

bimbingan dari guru.  

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil perencanaan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, 

semua perangkat pembelajaran telah 

disiapkan, media disiapkan sebelum 

pembelajaran dilaksanakan. Hal ini yang 

membutuhkan waktu sedikit lama dari 

waktu standar pembelajaran di SMP 

Negeri 57 Surabaya yaitu 2 x 40 menit, 

persiapan yang dilakukan guru dan  

peserta didik sudah baik. Rencana 

pembelajaran dibutuhkan untuk 

memfasilitasi kondisi nyata di kelas. 

Sebaik apapun perencanaan dibuat tidak 

akan terlaksana jika pengguna 

perencanaan tersebut tidak menguasai 

kelas. Oleh karena itu peran guru dalam 

mengelola waktu dan kelas sangat 

mementukan keterlaksanaan rencana 

pembelajaran ini. 

Dari deskripsi kualitatif terhadap 

pengamatan keterlaksanaan pembelajaran 

diketahui bahwa guru tidak mengalami 

kesulitan dalam mengelola kelas. Oleh 

Karena itu, guru melakukan improvisasi 

peraturan kelas secara spontan dengan 

teknik-teknik tertentu sehingga kondisi 

kelas menjadi kondusif. Pelaksanaan 

model pembelajaran kooperatif yang 

dilakukan oleh guru ini sudah sesuai 

dengan langkah-langkah model 

pembelajaran GI. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan di kelas VII SMP Negeri 57 

Surabaya model pembelajaran GI sangat 

tepat digunakan dalam pembelajaran 

memahami materi Bahasa Ingggris. Guru 

ataupun peserta didik sudah mengikut 

langkah-langkah model pembelajaran GI 

dengan benar, sehingga proses 

pembelajaran berjalan dengan baik, 

interaksi guru dengan peserta didik, 

peserta didik dengan peserta didik terlihat 

baik, selain itu peserta didik dapat 

berinteraksi dan bekerja sama dalam 

kelompok. 

Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dan pengamatan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan peneliti 

dengan mengamati bahwa implementasi 

model pembelajaran GI dalam 

pembelajaran telah dilaksanakan dengan 

baik, terdiri atas enam langkah utama, 

yaitu menyampaikan tujuan dan 

memotivasi peserta didik, mempusatkan 

perhatian peserta didik, mengidentifikasi 

topik dan membagi peserta didik kedalam 

kelompok merencanakan tugas, membuat 

penyelidikan, dan mempresentasikan 

tugas akhir serta evaluasi  pembelajaran.  
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PENGGUNAAN MEDIA BANGUN RUANG 

UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

SISWA KELAS VI 
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ABSTRACT 

 

The use of concrete media is very important to improve student learning outcomes 

in learning mathematics. By using the concrete media of learning will be fun, in the 

students will appear innovative and creativity because the learning reality and not 

abstract. The original objects have the highest intensity to perceive the teaching 

materials, so that the use of visual aids is the implementation of one of the principles of 

the educational process, Therefore the students are attempted to solve the problems 

through observation, interpretation, application and discussion. 

The result of learning of Mathematics of the sixth grade students of SDN 

Morokrembangan I-22 Surabaya is very low, to resolve the problems, step that need to be 

implemented is by using concrete media in the learning that objects inside and outside of 

class which have the basic form ofmedia wake up space. The use of learning media can 

be manipulated because it is a very supportive environment for the achievement of 

optimization in learning, therefore efforts to improve the learning outcomes of 

Mathematics students of class VI SDN Morokrembangan I-22 Surabaya is very 

important. 

Based on the results of research can be proven that the pre-learning cycle 

absorption of new students reach 54%. In the learning cycle I absorption of students 

increased 64%) and on learning activities cycle II increased significantly to (80%). 

Therefore, it can be proposed a recommendation that the use of concrete media wake up 

space can improve learning outcomes Mathematics students Class VI SDN 

Morokrembangan I-22 Surabaya. 

 

Keywords: Learning Outcome, Mathematics 

 

 

Pendahuluan 

Pembelajaran matematika 

merupakan pembelajaran yang sangat 

penting bagi anak, karena dalam 

kehidupan nyata bermasyarakat nanti 

setelah dewasa, matematika akan selalu 

digunakan dalam segala aspek kehidupan, 

untuk itu, keberhasilan pembelajaran 

matematika siswa menjadi hal yang sangat 

penting dan mutlak harus dicapai. Selama 

ini pembelajaran matematika secara 

umum pada tingkat sekolah dasar 

kebanyakan dilaksanakan dengan metode 

ceramah, guru enggan menggunakan 

media pembelajaran atau alat peraga, 

dengan alasan bahwa penggunaan alat 

peraga atau media pembelajaran 

membutuhkan biaya besar dan kurang 

praktis. Tanpa disadari hal itulah yang 

menyebabkan rendahnya keaktifan dan 

hasil belajar matematika apa faktor siswa 

pada umumnya.  

Permasalahan yang umum terjadi di 

SD adalah rendahnya hasil belajar 

Matematika siswa. Hal ini terbukti bila 

diadakan ulangan harian selalu hasil 

belajar Matematika di bawah rata-rata 

mata pelajaran lainnya. Permasalahan 

tersebut tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya masih 
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menggunakan metode ceramah, mencatat, 

dan latihan soal, sehingga anak kurang 

menguasai konsep pembelajaran yang 

sebenarnya, sehingga pembelajaran yang 

diterima siswa tidak berkesan dan tidak 

terserap secara maksimal, siswa mudah 

lupa dengan apa yang telah dipelajarinya. 

Untuk mengatasi permasalahan di 

atas, langkah yang perlu dilaksanakan 

adalah dengan penggunaan media konkret 

dalam pembelajaran, yaitu benda-benda di 

dalam maupun di luar kelas yang yang 

memiliki bentuk dasar bangun ruang. 

Penggunaan media dapat dimanipulasikan, 

media pembelajaran merupakan 

lingkungan belajar yang sangat 

menunjang untuk tercapainya optimalisasi 

dalam pembelajaran, karena media 

merupakan jembatan belajar yang awalnya 

terdapat benda-benda konkret seperti 

pengalaman anak.  

Permasalahan yang terjadi di SDN 

Morokrembangan I-22 Surabaya adalah 

rendahnya hasil belajar Matematika siswa. 

Nilai rata-rata siswa masih di bawah 

KKM. Nilai rata-rata siswa baru mencapai 

60. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-

rata masih di bawah KKM kelas VI yaitu 

70. Hasil pembelajaran yang rendah di 

atas dikarenakan tingkat keaktifan siswa 

sangat rendah, yaitu baru mencapai 40 

persen siswa yang aktif. Keberanian siswa 

dalam bertanya juga sangat rendah. 

Harapan ideal kami adalah 80 % siswa 

mendapat nilai diatas 70 pada pokok 

bahasan bangun ruang.  

Berdasarkan masalah yang 

dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian 

yaitu:  

(1) Untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan media konkrit terhadap 

keaktifan siswa dalam pembelajaran 

matematika materi bangun ruang.  

(2) Untuk mengetahui efektifitas 

penggunaan media konkit terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa kelas 

VI SDN Morokrembangan I-22 

materi Bangun ruang.  

 

Belajar dan Pembelajaran 

Menurut Demaja WS (2004), hasil 

belajar adalah merupakan gambaran 

tingkat penguasaan siswa terhadap sasaran 

belajar pada topik bahasan yang dipelajari, 

yang diukur dengan berdasarkan jumlah 

skor jawaban benar pada soal yang 

disusun sesuai dengan sasaran belajar. 

Menurut Abdurrahman (2003: 37), hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh 

anak setelah melalui kegiatan belajar. 

Anak yang dikatakan berhasil dalam 

pembelajaran adalah mereka yang dapat 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

Dimyati dan Mujiono (2006:3) 

memaparkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil 

belajar merupakan pencapaian tujuan 

pengajaran dan kemampuan mental 

siswa.Anak yang dikatakan berhasil dalam 

pembelajaran adalah mereka yang dapat 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran 

yang telah ditentukan 

sebelumnya.Dimyati dan Mujiono 

(2006:3) memaparkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil 

belajar merupakan pencapaian tujuan 

pengajaran dan kemampuan mental siswa. 

Pembelajaran adalah suatu 

rangkaian kegiatan yang mempengaruhi 

belajar mengajar sehingga proses 

belajarnya dapat berlangsung dengan 

mudah.Pembelajaran adalah proses 

komunikasi antara guru dengan siswa, 

antara siswa dengan siswa, sehingga 

terjadi perubahan sikap dan pola pikir 

yang diharapkan menjadi kebiasaan siswa. 

Sudiarto (1990) mengemukakan 

bahwa pembelajaran adalah upaya 

penataan lingkungan agar kegiatan belajar 

tumbuh dan berkembang secara optimal, 

baik secara internal maupun eksternal. 

Bruner berpendapat bahwa, salah satu 

tahap dalam proses pembelajaran adalah 

tahap enaktif, yaitu yang ditandai oleh 

manipulasi secara langsung objek-objek 



 

E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume X /2018 Hal.  100 
 

berupa benda di lingkungan sekitar atau 

peristiwa kongkret. 

 

Pembelajaran Matematika 

Matematika adalah ilmu tentang 

logika mengenai bentuk, susunan, 

besaran, dan konsep-konsep yang saling 

berhubungan satu sama lainnya dengan 

jumlah yang banyaknya terbagi ke dalam 

tiga bidang yaitu aljabar, analisis, dan 

geometri, (James dalam Ruseffendi, dkk 

1996: 27).Matematika adalah pola 

berpikir, pola mengorganisasikan 

pembuktian yang logis.  

Matematika adalah bahasa yang 

menggunakan istilah yang didefinisikan 

dengan cermat, jelas dan akurat 

representasinya dengan simbol dan padat, 

(Johnson dan Rising dalam Ruseffendi, 

dkk. 1996: 28).Menurut Reys dkk. dalam 

Ruseffendi, dkk. (1996: 28) 

mengemukakan bahwa Matematika adalah 

telaah tentang pola dan hubungan, suatu 

jalan atau cara berpikir, suatu seni suatu 

bahasa dan suatu alat.Menurut Puskur-Dit 

PTKSD (2003: 2). 

Matematika merupakan suatu bahan 

kajian yang memiliki objek abstrak dan 

dibangun melalui proses penalaran 

deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep 

diperoleh sebagai akibat logis dari 

kebenaran sebelumnya sudah diterima, 

sehingga keterlibatan antar konsep dalam 

Matematika bersifat sangat kuat dan jelas. 

 

Media Pembelajaran 

Media pembelajaran diartikan 

sebagai bentuk yang dapat digunakan 

untuk menyalurkan pesan (massage), 

merangsang pikiran perasaan, perhatian 

dan kemauan siswa sehingga dapat 

mendorong proses belajar. Bentuk-bentuk 

media digunakan untuk meningkatkan 

pengalaman belajar agar menjadi lebih 

konkrit. (Basyirudin Usman. 2002: 12). 

Media bantu pendidikan adalah alat-

alat yang digunakan oleh seorang 

pendidik dalam menyampaikan materi 

atau bahan pendidikan/pengajaran. Dalam 

praktiknya media bantu lebih sering 

disebut sebagai peraga karena berfungsi 

untuk membantu dan memperagakan 

sesuatu di dalam proses pendidikan atau 

pengajaran. 

Media menurut Arsyad (2002) 

adalah perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim ke penerima pesan. Media dapat 

berupa suatu bahan atau alat. Media 

merupakan sarana pembelajaran yang 

digunakan untuk menyampaikan 

informasi kepada siswa yang bertujuan 

agar siswa mengetahui sesuatu hal. Media 

berperan sebagai alat bantu belajar yang 

bisa digunakan sendiri oleh siswa atas 

bimbingan guru, dalam pembelajaran 

media digunakan untuk menggantikan 

sebagian dari fungsi guru dalam 

memberikan atau menyampaikan 

pelajaran. Media bantu pendidikan ini 

disusun menggunakan patokan atau 

berdasarkan pada prinsip bahwa 

pengetahuan yang ada pada setiap orang 

diterima atau ditangkap melalui panca 

indera. Oleh sebab itu, semakin banyak 

panca indera yang digunakan untuk 

menerima sesuatu materi yang diajarkan 

maka semakinbanyak dan semakin jelas 

pula pengertian/pengetahuan yang 

diperoleh oleh sasaran pendidikan. 

Dengan perkataan lain media 

dimaksudkan untuk mengerahkan indera 

sebanyak mungkin kepada suatu objek, 

sehingga mempermudah persepsi dari 

siswa. 

Seorang pakar ilmu pendidikan 

bernama Edgar Dale membagi media atau 

alat bantu pendidikan tersebut ke dalam 

11 macam, dan sekaligus menggambarkan 

tingkat intensitas tiap-tiap media tersebut 

di dalam sebuah gambar kerucut yang 

dinamakan kerucut Edgar Dale. Semakin 

mengerucut maka akan semakin kecil 

intensitasnya dalam membantu dan 

mempermudah persepsi dari masyarakat 

atau sasaran pendidikan.11 macam alat 

peraga pendidikan tersebut yaitu kata-

kata, tulisan, rekaman/radio, film, televise, 



 

E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume X /2018 Hal.  101 
 

pameran, field trip, demonstrasi, 

sandiwara, benda tiruan, dan benda asli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar kerucut Edgar Dale 

tersebut di atas dapat dilihat bahwa 

lapisan yang paling dasar adalah benda 

asli dan yang paling atas adalah kata-kata. 

Hal ini berarti bahwa dalam proses 

pendidikan, benda asli mempunyai 

intensitas yang paling tinggi untuk 

mempersepsi bahan 

pendidikan/pengajaran. Sedangkan 

penyampaian materi atau bahan hanya 

dengan kata-kata saja sangat kurang 

efektif atau intensitasnya paling rendah. 

Maka jelaslah bahwa penggunaan alat 

peraga merupakan implementasi salah 

satu prinsip proses pendidikan. 

 

Kerangka Berpikir 

Berdasarkan pernyataan di atas, 

maka kerangka berpikir penelitian ini 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal, guru belum 

menggunakan media konkret dalam 

pembelajaran sehingga hasil belajar siswa 

rendah. Pada siklus I, guru menggunakan 

media konkret sehingga hasil belajar 

siswa meningkat. Pada siklus II, selain 

menggunakan media konkret, 

pembelajaran dilaksanakan berkelompok 

dengan masing-masing kelompok terdiri 

dari 4 siswa. Siswa mengamati media 

konkret secara langsung yang berupa 

benda-benda di lingkungan sekolah, 

sehingga pembelajaran berlangsung aktif, 

kreatif, dan menyenangkan dan pada 

akhirnya hasil belajar siswa meningkat 

sesuai dengan indikator keberhasilan yang 

diharapkan. 

 

Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kerangka berpikir di 

atas hipotesis tindakan penelitian ini 

adalah: 

(1) Penggunaan media konkret dapat 

meningkatkan keaktifan siswa kelas 

VI dalam pembelajaran matematika.  

(2) Penggunaan media konkret dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VI dalam pembelajaran 

matematika. 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK), 

pelaksanaan PTK meliputi 3 langkah 

yaitu: 

(1) Planning – perencanaan  

(2) Acting &Observin–tindakan & 

pengamatan  

(3) Reflekting – perefleksian.  

Ketiga komponen tersebut saling 

berkaitan sehingga sering diistilahkan 

dengan siklus. Jumlah siklus pembelajaran 

ditentukan dari ketercapaian tujuan 

penelitian yang disusun. Apabila tujuan 

penelitian sudah dapat dicapai tidak akan 

dilanjutkan pada siklus berikutnya, 

apabila ingin memaksimalkan penelitian 

maka dilanjutkan ke siklus berikutnya.   

Dalam perbaikan pembelajaran ini 

peneliti menggunakan dua siklus 

perbaikan pembelajaran. Di dalam 

masing-masing siklus perbaikan 

pembelajaran peneliti melakukan empat 

tahap kegiatan yang meliputi:  

perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan 

data dan refleksi.Objek penelitian ini 

adalah semua siswa kelas VI SDN 

Morokrembangan I-22 yang berjumlah 30 

anak yang terdiri dari 15 siswa laki-laki 

dan 15 siswa perempuan.Penelitian ini 
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dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 

Morokrembangan I-22 Kecamatan 

Krembangan Kota Surabaya. 

Pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan dengan teknik dokumentasi, 

observasi, dan tes.Teknik dokumentasi 

adalah cara mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, buku 

presensi,daftar nilai, dan sebagainya 

(Arikunto, 2003: 188). 

Teknik dokumentasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang nama identitas 

siswa, hasil belajar matematika serta 

gambaran pelaksanaan tindakan pada 

setiap siklus.  

Observasi dilakukan bersamaan 

dengan pelaksanaan tindakan. Teknik 

observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi sistematis, 

yaitu menggunakan instrumen 

pengamatan. Instrumen pengamatan 

berupa daftar pengamatan yang berisi 

item-item kejadian atau tindakan yang 

dilakukan dalam penelitian. Teknik 

observasi digunakan untuk memperoleh 

data tentang pelaksanaan pembelajaran. 

Teknik tes dalam penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang 

hasil belajar matematika, setelah 

dilaksanakan tindakan.Instrumen tes 

disusun dan diujicobakan pada siswa di 

luar objek penelitian, dan dianalisis untuk 

mengetahui validitas, derajat kesukaran, 

daya beda, dan reliabilitas, sehingga 

instrumen soal yang digunakan untuk 

evaluasi di akhir siklus adalah hanya butir 

soal yang baik.daftar nilai, dan sebagainya 

(Arikunto, 2003: 188).Teknik 

dokumentasi dalam penelitian ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang 

nama identitas siswa, hasil belajar 

matematika serta gambaran pelaksanaan 

tindakan pada setiap siklus.  

Data yang dianalisis meliputi data 

kuantitatif dan data kualitatif. Analisis 

data dilakukan secara deskriptif 

komparatif yang bertujuan untuk 

membandingkan kondisi sebelum dan 

sesudah diadakan tindakan perbaikan 

pembelajaran. 

Indikator yang digunakan untuk 

mengukur peningkatan hasil belajar siswa 

adalah peningkatan hasil belajar siswa 

baik secara individual maupun klasikal 

serta ketuntasan belajar siswa. Siswa 

dinyatakan tuntas belajar jika telah 

mencapai tingkat pemahaman materi 70% 

ke atas yang ditunjukkan dengan 

perolehan nilai formatif 70 atau lebih 

(sesuai KKM).Indikator yang digunakan 

untuk mengukur peningkatan keaktifan 

siswa adalah peningkatan keaktifan siswa 

baik secara individual maupun klasikal 

serta aktivitas siswa menjawab maupun 

mengajukan pertanyaan, interaksi antar 

siswa ketika siswa melakukan diskusi, 

dalam kegiatan diskusi dicatat keterlibatan 

masing-masing siswa dalam kelompok, 

ketepatan waktu siswa dalam 

menyelesaikan tugas. 

Data peningkatan keaktifan siswa 

diperoleh dari lembar pengamatan. 

Kriteria peningkatan keaktifan siswa 

diukur dengan pedoman penilaian. Jika 

siswa mendapat nilai 50-59 kategori 

D=Kurang, nilai 60-69 kategori C=Cukup, 

nilai 70-79 kategori B=Baik, dan nilai ≥80 

kategori Amat Baik. 

 

Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil tes formatif 

yang dicapai oleh siswa kelas VI SDN 

Morokrembangan I - 22 Kecamatan 

KrembanganKota Surabaya pada 

pembelajaran Matematika tentang bangun 

ruang Prisma segitiga dan tabung terlihat 

daya serap siswa masih rendah, hanya 

mencapai 54% yang tentu jauh dari 

harapan peneliti. 

 Melihat rendahnya daya serap 

siswa pada pelajaran Matematika  tentang 

Bangun ruang prisma segitiga dan tabung, 

maka peneliti memutuskan untuk 

melaksanakan perbaikan pembelajaran 

pada siklus I. Melalui empat tahap yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan 

data dan refleksi. 
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 Dalam kegiatan pembelajaran ini 

peneliti menjelaskan materi pembelajaran 

dengan bantuan media konkrit. Kegiatan 

ini dilakukan untuk melihat sejauh mana 

minat dan  perhatian siswa terhadap 

materi yang akan dipelajari. 

 Kegiatan perbaikan  pembelajaran 

siklus I   siswa mengerjakan menghitung 

volume benda yang memiliki bentuk 

seperti prisma segitiga dan tabung yang 

disiapkannya dari rumah . Dalam hal ini 

peneliti berperan sebagai motivator dan 

memberikan dukungan pada siswa. 

Memberikan bimbingan pada siswa yang 

mengalami kesulitan.  Selesai 

mengerjakan LKS siswa secara bergantian  

membacakan hasil tugas yang ada pada 

LKS dan teman lain menanggapi.Peneliti 

kemudian memberikan penguatan pada 

siswa dengan bantuan media untuk di 

demonstrasikandan kegiatan tanya 

jawab.Selanjutnya membimbing siswa 

membuat kesimpulan,  memberikan 

pemantapan materi serta memberikan 

penilaian dan tindak lanjut. 

 Di dalam kegiatan pembelajaran 

sering kali terdapat kelemahan kelemahan 

baik dari segi kemampuan guru maupun 

siswa, dari metode yang digunakan 

maupun pemanfaatan media yang 

digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut 

selama pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran peneliti meminta bantuan 

teman sejawat untuk mengumpulkan data 

selama kegiatan pembelajaran. Sehingga 

kelemahan peneliti yang berakibat 

kegagalandalam pembelajaran dapat 

diketahui. 

Pada siklus I ini peneliti 

memfokuskan pengamatan pada 

penggunaa media konkrit dari benda yang 

mempunyai bentuk seperti bangun ruang 

prisma segitiga dan tabung dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Dari hasil 

penelitian siklus I dapat dilihat adanya 

peningkatan hasil belajar siswa, walaupun 

belum mencapai hasil maksimal. Hasil 

belajar siswa pada kegiatan perbaikan 

pembelajaran siklus I dapat dilihat pada 

tabel berikut  ini : 

 

Tabel 1 Hasil Evaluasi Siklus I 

No Nama 

Nilai  Hasil 

Pembelajaran  

Nilai  Prosentase  

1 Ade Putri  A.  40 40% 

2 Amilatus S.  50 50% 

3 Akhmad D.  75 75% 

4 Achmad P.  75 75% 

5 Amirotul C.  60 60% 

6 Andini  M. 60 60% 

7 Achmad S.  80 80% 

8 Angga A.  50 50% 

9 Devina C.  40 40% 

10 Diah H.  40 40% 

11 Arsa I.  70 70% 

12 Arvyon S.  85 85% 

13 Egidia R. 80 80% 

14 Fadya I.  50 50% 

15 Brian R. 50 50% 

16 Dimas I.  60 60% 

17 Fanesa Sevia M.  65 65% 

18 Halimatus S.  80 80% 

19 Dimas N.  80 80% 

20 Dimas T.  80 80% 

21 Trinita O.  60 60% 

22 Fitri  A.  65 65% 

23 Erlangga S.  80 80% 

24 Erwin I.  65 65% 

25 Izzami l A.  80 80% 

26 Jonandha F.  80 80% 

27 M. Febriansyah  80 80% 

28 Moch. Izzudin 60 60% 

29 Jihan Dwi W.  65 65% 
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30 Maylan N.  80 80% 

Jumlah /  Rata rata  
1475/

64 
64 % 

 

Berdasarkan tabel di atas daya serap 

siswa sudah mencapai 64 %. Hal ini 

menyenangkan peneliti mengingat hasil 

belajar siswa sudah meningkat, walaupun 

peningkatannya belum maksimal. 

Pada siklus I ini peneliti 

memfokuskan pengamatan pada 

penggunaa media konkrit dari benda yang 

mempunyai bentuk seperti bangun ruang 

prisma segitiga dan tabung dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Dari hasil 

penelitian siklus I dapat dilihat adanya 

peningkatan hasil belajar siswa, walaupun 

belum mencapai hasil maksimal. Hasil 

belajar siswa pada kegiatan perbaikan 

pembelajaran siklus I dapat dilihat pada 

tabel berikut  ini 

Berdasarkan tabel di atas daya serap 

siswa sudah mencapai 64 %. Hal ini 

menyenangkan peneliti mengingat hasil 

belajar siswa sudah meningkat, walaupun 

peningkatannya belum maksimal. 

Setelah melihat hasil yang dicapai 

siswa pada perbaikan pembelajaran siklus 

I belum maksimal, maka peneliti akan 

melaksanakan perbaikan pembelajaran 

siklus II. Melalui empat tahap kegiatan 

meliputi perencanaan, perbaikan, 

pengumpulan data dan refleksi. 

Fokus perbaikan pembelajaran pada 

siklus II ini adalah bertujuan untuk 

meningkatkan  hasil belajar siswa melalui 

media konkrit pada pelajaran Matematika 

kelas VI materi bangun ruang prisma 

segitiga dan tabung.Untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman siswa terhadap 

materi perbaikan pembelajaran siklus II 

ini, maka   pada kegiatan akhir dilakukan 

evaluasi pembelajaran dengan kegiatan 

siswa mengerjakan soal yang diberikan 

oleh guru. 

Pelaksanaan perbaikan siklus II 

diawali kegiatan apersepsi melalui 

kegiatan tanya jawab dengan siswa 

sebagai motivasi. Menginformasikan 

materi yang akan dipelajari. 

Menyampaikan materi secara garis besar. 

Untuk lebih mengaktifkan pembelajaran 

dan siswa dapat terlibat secara langsung 

maka guru membagi siswa menjadi 

beberapakelompok. Haparannya dengan 

kegiatan kelompok siswa dapat 

menemuka konsep materi yang sedang 

dipelajari. Selain itu perbaikan 

pembelajaran siklus II ini juga memberi 

kesempatan pada siswa untuk 

memperdalam materi dan memahami 

materi bagi siswa yang mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran. Guru 

sebagai peneliti memantau diskusi 

kelompok untuk memberikan bimbingan 

jika menemui kasulitan. Memfasilitasi 

siswa untuk mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok. Untuk melihat 

keefektifan media konkrit dalam 

pembelajaran. Siswa diberi kesempatan 

secara kelompok untuk mengukur panjang 

sisi sisi pada bangun prisma dan tabung 

kemudian menghitung volumenya. 

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi 

klasikal untuk membuat kesimpulan dan 

pemantapan materi. Untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman siswa terhadap 

materi perbaikan pembelajaran siklus II 

ini, maka   pada kegiatan akhir dilakukan 

evaluasi pembelajaran dengan kegiatan 

siswa mengerjakan soal yang diberikan 

oleh guru. 

 

Tabel 2 Hasil Evaluasi Siklus II 

No Nama 

Nilai  Hasil Pembelajaran  

Nilai  Prosentase  

1 Ade Putri  A.  70 75% 

2 Amilatus S.  75 75% 

3 Akhmad D.  90 85% 

4 Achmad P.  85 85% 

5 Amirotul C.  75 75% 

6 Andini  M. 75 75% 

7 Achmad S.  85 85% 

8 Angga A.  70 75% 

9 Devina C.  75 75% 
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10 Diah H.  75 75% 

11 Arsa I.  80 80% 

12 Arvyon S.  90 90% 

13 Egidia R. 90 85% 

14 Fadya I.  70 75% 

15 Brian R. 75 75% 

16 Dimas I.  75 75% 

17 
Fanesa Sevia 
M. 

80 75% 

18 Halimatus S.  90 90% 

19 Dimas N.  85 85% 

20 Dimas T.  90 90% 

21 Trinita O.  75 75% 

22 Fitri  A.  75 75% 

23 Erlangga S.  95 95% 

24 Erwin I.  75 75% 

25 Izzami l A.  80 80% 

26 Jonandha F.  90 90% 

27 
M. 
Febriansyah  

90 90% 

28 Moch. Izzudin 70 70% 

29 Jihan Dwi W.  75 75% 

30 Maylan N.  80 80% 

Jumlah /  Rata rata  1845/80 80 % 

    

Tabel di atas menggambarkan 

hasilbelajar siswa pada siklus II. Nampak 

dari tabel di atas prestasi belajar siswa 

meningkat. Hal ini dapat dilihat 

pencapaian hasil belajar siswa dengan 

daya serapmencapai 80 %. Perbaikan 

pembelajaran siklus II yang telah 

dilaksanakanoleh peneliti sudah berhasil. 

Hasil refleksi ini akan dijadikan 

acuandalam membuat kesimpulan. Untuk 

membantu siswa yang mengalami 

kesulitan guru selaku peneliti memberikan 

bimbingan dan remedial. Gambaran 

peningkatan hasil belajar siswa dapat 

dilihat pada tabel 3 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Tabel 3 Hasil evaluasi Formatif, 

Perbaikan Siklus I Siklus II 

No Nama 

Nilai  Hasil Pembelajaran  

Form
atif  

Siklus 
I 

Siklus 
II  

1  Ade Putri  A.  30 40 70 

2 Amilatus S.  40 50 75 

3 Akhmad D.  55 75 90 

4 Achmad P.  60 75 85 

5 Amirotul C.  40 60 75 

6 Andini  M. 45 60 75 

7 Achmad S.  60 80 85 

8 Angga A.  40 50 70 

9 Devina C.  35 40 75 

10 Diah H.  50 40 75 

11 Arsa I.  65 70 80 

12 Arvyon S.  70 85 90 

13 Egidia R. 70 80 90 

14 Fadya I.  40 50 70 

15 Brian R. 40 50 75 

16 Dimas I.  55 60 75 

17 
Fanesa Sevia 

M. 
60 65 80 

18 Halimatus S.  70 80 90 

19 Dimas N.  70 80 85 

20 Dimas T.  70 80 90 

21 Trinita O.  55 60 75 

22 Fitri  A.  55 65 75 

23 Erlangga S.  70 80 95 

24 Erwin I.  55 60 75 

25 Izzami l A.  60 65 80 

26 Jonandha F.  70 80 90 

27 M. Febriansyah  40 60 75 

28 Moch. Izzudin 45 60 75 
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29 Jihan Dwi W.  60 80 85 

30 Maylan N.  70 80 90 

Jumlah /  Rata  rata 
1250/

54 
1475/

64 
1845/8

0 

 

Grafik I Peningkatan Prestasi Belajar 

siswa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembahasan 

 Pada pembelajaran awal tentang 

materi bangun ruang prisma segitiga dan 

tabung   peneliti belum menggunakan alat 

peraga. Hanya berdasarkan buku paket 

sehingga hanya 54 % siswa yang 

menguasai pelajaran. Kegagalan 

disebabkan karena guru selaku peneliti 

kurang memotivasi siswa, sehingga siswa 

tidak bersemangat dalam mengikuti 

pelajaran. Oleh karena itu perlu dilakukan 

perbaikan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan teman sejawat didapat hasil 

bahwa peneliti tidak memberikan 

bimbingan kepada siswa selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Kurangnya 

kerja sama antar siswa sehingga pada 

perbaikan pembelajaran siklus I dari 23 

siswa yang berhasil menguasai materi 

pelajaran hanya 64 %saja. Maka perlu 

kiranya peneliti melakukan perbaikan 

pembelajaran siklus II. 

 Pada perbaikan pembelajaran 

siklus II merupakan perbaikan 

pembelajaran dari siklus I. Dilaksanakan 

dengan cara memperbaiki kelemahan – 

kelamahan yang ada dalam pembelajaran 

siklus I.peneliti kemudian memberikan 

kegiatan tanya jawab dengan siswa dan 

melibatkan siswa dalam 

penggunaanmedia benda konkritr.Peneliti 

juga memberikan bimbingan kepada siswa 

yang masih merasa kesulitan dalam 

menerima pelajaran. Kemudian peneliti 

memberikan tugas mandiri sebagai 

evaluasi untuk mengetahui sejauh mana 

hasil belajar siswa pada siklus II ini. 

Berdasarkan kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan, teman 

sejawat memberikan tanggapan hasil 

observasi bahwa kegiatan pembelajaran 

siklus II lebih berfariatif, tingkat keaktifan 

siswa pada siklus II juga meningkat, 

seluruh siswa telah aktif mengikuti dan 

mengerjakan semua tugas yang diberikan, 

dengan demikian perbaikan pembelajaran 

siklus II dinyatakan telah 

berhasil.Terbukri dengan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa dari 64 % 

menjadi 80 %.  

     

Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan, 

diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan 

media konkret dapat meningkatkan hasil 

belajar Matematika siswa kelas VI SD 

Negeri Morokrembangan I Kecamatan 

Krembangan Surabaya. Peningkatan hasil 

belajar tersebut dapat dilihat dari 

persentase hasil yang diperoleh pada pra 

tindakan, siklus I, dan siklus II. 

 Sebelum tindakan dilakukan, 

sebagian besar siswa masih belum tuntas 

belajar dan hanya 54% siswa yang telah 

tuntas belajar. Pada siklus I siswa yang 

tuntas belajar meningkat menjadi (64%). 

Pada tindakan siklus II siswa yang tuntas 

belajar meningkat menjadi (80%)  
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PENGGUNAAN MEDIA PAKAR 

UNTUK  MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGENAL 

KONSEP BILANGAN 1 SAMPAI 5 ANAK KELOMPOK A2 

DI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA SURABAYA   

 

(Riyati) 

 

 

ABSTRACT 

 

Recognization of the concept of numbers is important for early childhood because 

it is the basis for the development of numeracy skills and readiness of children in 

elementary school education. Media Expert is a visual media that children can be used by 

learning with playing in the development of cognitive aspects. The purpose of this 

research is to describe the use of Expert media can improve the ability to recognize the 

concept of number of 1-5 for A2 group in Pembina Surabaya Kindergarten. This research 

uses Classroom Action Research. Technique of collecting data using observation method 

and documentation with instrument of children and teacher activity. Subjects in this 

study is a A2 group in Pembina Surabaya Kindergarten, there are 20 students. The place 

of research is carried out in Pembina Surabaya Kindergarten. In the cycle II, the child's 

success in recognizing the concept of numbers 1 to 5 obtained percentage of 95% and 

there is one child (5%) who are still difficulties in recognizing the concept of numbers 1 

through 5. Thus, it can be concluded that the use of media Experts can improve the 

ability to recognize the concept of number 1 to 5 for A2 group in Pembina Surabaya 

Kindergarten. The results of this study are expected to provide motivation to teachers in 

improving professional competence. 

 

Keywords : Expert media, concept of numbers 

 

Pendahuluan 

Undang-Undang nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak  sejak lahir sampai 

dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk  membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki 

pendidikan lebih lanjut.  

Pada usia 4-6 tahun merupakan 

masa  peka (golden age) yang penting 

bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. 

Pengalaman yang diperoleh anak dari 

lingkungan, termasuk stimulasi yang 

diberikan oleh orang dewasa, akan 

memengaruhi kehidupan anak di masa 

yang akan datang. Oleh karena itu 

diperlukan upaya yang mampu 

memfasilitasi anak dalam masa tumbuh 

kembangnya berupa kegiatan pendidikan 

dan pembelajaran sesuai dengan usia 

anak, kebutuhan dan minat anak 

(Kemendiknas, 2010: 1) 

Proses pembelajaran pada anak usia 

dini bertujuan memberikan konsep-

konsep dasar bagi perkembangan anak 

melalui pengalaman nyata yang 

memungkinkan  anak untuk menunjukkan 

aktivitas  dan rasa ingin tahu. Bermain 

merupakan suatu aktivitas yang khas dan 

sangat berbeda dengan aktivitas lain 

seperti belajar dan bekerja yang selalu 

dilakukan dalam rangka mencapai suatu 

hasil akhir (Montolalu, 2007: 2.12).  

Menurut Catron (1999: 25)  bahwa 

melalui bermain, anak menemukan, 
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mengeksplorasi, imitasi, berlatih hidup 

rutin setiap hari sebagai langkah 

perkembangan diri. Skill ini mendukung 

anak untuk berkompetensi. Bermain juga 

mendukung perkembangan kognitif, 

seperti menyelesaikan masalah, 

menggunakan pemikiran yang urgen, 

memberi saran dalam menyelesaikan 

masalah. Lebih lanjut Dockett (dalam 

Sujiono, 2009: 144) memandang kegiatan 

bermain sebagai sarana sosialisasi, 

diharapkan melalui bermain dapat 

memberi kesepakatan anak bereksplorasi, 

menemukan, mengekspresikan perasaan, 

berkreasi, dan belajar secara 

menyenangkan. Selain itu, kegiatan 

bermain dapat membantu anak mengenal 

tentang diri sendiri, dengan siapa ia hidup 

serta lingkungan tempat dimana ia hidup. 

Salah satu prinsip pembelajaran 

Taman Kanak-kanak adalah bermain 

sambil belajar atau belajar seraya 

bermain. Seperti yang dikemukakan 

Monthy  (2012), bahwa bermain 

merupakan sarana bagi anak-anak untuk 

belajar mengenal lingkungan 

kehidupannya. Pembelajaran kognitif di  

Taman Kanak-kanak dapat dilaksanakan 

dengan bermain yang menyenangkan. 

Dengan bermain  dapat  meningkatkan 

perkembangan kognitif, meningkatkan 

daya jelajah, dan memberikan 

pengetahuan dasar tentang kehidupan 

(Sujiono, 2008: 1.3). Seperti yang 

dikemukakan Solso (1995: 382), bahwa 

fungsi kognitif merupakan operasi 

kongkrit yang dijalani anak dengan 

stimulasi yang dapat merangsang 

perkembangan berfikirnya secara 

kongkrit. Pengembangan kognitif adalah 

suatu proses berfikir berupa kemampuan 

untuk menghubungkan, menilai dan 

mempertimbangkan sesuatu serta dapat 

juga dimaknai sebagai kemampuan untuk 

memecahkan masalah atau mencipta 

karya yang dihargai dalam suatu 

kebudayaan (Depdiknas, 2007:3).   

Konsep dalam memahami teori 

perkembangan kognitif menurut Piaget 

(dalam Supomo, 2001: 19-24) meliputi 

intelegensi, organisasi, skema, asimilasi, 

akomodasi, ekuilibrasi, adaptasi serta 

pengetahuan figuratif dan operatif. Piaget 

juga mengelompokkan tingkat 

perkembangan kognitif anak menjadi 

empat tahap, yaitu sensorimotor (0-2 

tahun), pra-operasional kongkrit (2-7 

tahun), operasional kongkrit (7-11 tahun)  

dan operasional formal (11 tahun ke atas). 

Kemampuan mengingat anak 

adakalanya terbatas karena perhatian anak 

yang kurang, sehingga hasil pembelajaran 

kurang maksimal. Kondisi seperti ini 

dapat diperbaiki dengan menggunakan 

pendekatan yang sesuai dengan salah satu 

prinsip-prinsip pembelajaran di Taman 

Kanak-kanak. Pendekatan pembelajaran 

merupakan hal yang penting dan sangat 

menentukan keberhasilan proses belajar 

anak (Susilo, 2011: 18) 

Pada pembelajaran yang sudah 

peneliti lakukan pada semester I tahun 

pelajaran 2016-2017, dengan 

menggunakan lembar kerja anak, bahwa 

di kelompok A2 Taman Kanak-kanak 

Negeri Pembina Surabaya yang terdiri 

dari 20  anak, 8 anak (40%) yang  mampu 

mengenal konsep bilangan 1 sampai 5  

dan 12 anak (60%) masih belum mampu. 

Dari kondisi yang ada peneliti 

mempunyai anggapan bahwa yang 

menyebabkan rendahnya hasil belajar 

anak adalah proses pembelajaran yang 

kurang menarik dan cenderung monoton. 

Hal ini disebabkan kurangnya media yang 

digunakan peneliti dalam proses 

pembelajaran, khususnya dalam 

pengenalan konsep bilangan. Untuk 

menciptakan pembelajaran yang menarik 

bagi anak, peneliti  menggunakan media 

pembelajaran yaitu media Pakar.  

Dalam hal ini peneliti memilih 

media Pakar (papan tikar) untuk 

meningkatkan kemampuan anak  dalam 

mengenal konsep bilangan.  Alasan 

memilih media Pakar adalah antara lain,  

media Pakar  mudah diperoleh (bisa 

membuat sendiri),  dilihat dari bentuk dan 
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warna dapat menarik perhatian anak serta 

anak-anak bisa leluasa bermain seraya 

belajar karena media Pakar yang besar 

dan aman. Selin itu juga dilengkapi 

dengan kartu angka dan kartu gambar 

untuk menujang penggunaan media Pakar 

tersebut. Menurut peneliti media Pakar 

merupakan alat peraga edukatif yang 

dapat menstimulasi perkembangan 

kognitif anak dalam mengenal konsep 

bilangan. 

Berdasarkan uraian di atas, untuk  

memperbaiki proses pembelajaran, maka 

peneliti  mengadakan penelitian tindakan 

kelas dengan judul  ”Penggunaan Media 

Pakar untuk  Meningkatkan Kemampuan 

Mengenal Konsep Bilangan 1 sampai 5 

Anak Kelompok  A2 di Taman Kanak-

kanak Negeri Pembina Surabaya”.    

 

Metode   

Penelitian ini menggunakan  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), yang 

mengacu pada desain model Kemis & Mc 

Taggart menggambarkan adanya empat 

langkah (dan pengulangannya) adalah 

sebagai berikut : perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan dan refleksi 

(dalam Arikunto, 2006: 97). Penelitian ini 

dilaksanakan dalam bentuk kolaborasi 

dengan teman sejawat. Peneliti bertindak 

sebagai guru yang melaksanakan 

pembelajaran yang telah dirancang dan 

kolaborator  sebagai observer. Peneliti 

dan kolaborator terlibat secara penuh 

dalam perencanaan, tindakan, observasi 

dan refleksi pada tiap-tiap siklusnya.  

Model Penelitian Tindakan Kelas 

yang dimaksud menggambarkan adanya 

empat langkah (dan pengulangannya). 

Keempat langkah tersebut merupakan satu 

siklus atau putaran. Pelaksanaan PTK 

dimulai dengan siklus I yang terdiri dari 

empat kegiatan. Berawal dari identifikasi 

permasalahan yang muncul, lalu 

disusunlah perencanaan untuk 

melaksanakan tindakan. Dalam 

pelaksanaan tindakan ini sekaligus 

dilaksanakan pengamatan untuk 

mengumpulkan data. Kemudian 

berdasarkan data yang terkumpul, 

dilakukan analisis dan refleksi terhadap 

tindakan yang telah dilakukan. Jika 

terdapat masalah dari proses refleksi, 

maka dilakukan perbaikan lagi melalui 

siklus berikutnya (siklus II). Kegiatan 

pada siklus kedua dapat berupa kegiatan 

yang sama dengan kegiatan sebelumnya 

dan dengan tambahan perbaikan dari 

tindakan terdahulu. Jika sudah selesai 

dengan siklus kedua, tetapi guru belum 

merasa puas, dapat melanjutkan dengan 

siklus ketiga, yang cara dan tahapannya 

sama dengan siklus sebelumnya. 

 

Hasil  Penelitian 

Hasil  Studi  Awal 

Berdasarkan pengamatan peneliti 

selama mengajar pada semester II tahun 

pelajaran 2016-2017  (studi awal), bahwa 

di kelompok A2 Taman kanak-kanak  

Negeri Pembina Surabaya dari 20 anak, 

40% (8 anak) yang mengenal konsep 

bilangan 1 sampai 5 dan 60% (12 anak) 

masih belum mengenal konsep bilangan 1 

sampai 5. Seperti tampak pada diagram 

berikut ini : 

 
 

Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan 

pembelajaran untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal konsep bilangan 1 

sampai 5. Rendahnya hasil belajar, 

dijadikan dasar untuk melakukan 

penelitian dalam perbaikan pembelajaran 

tentang kemampuan mengenal konsep 

bilangan 1 sampai 5. Penelitian ini 

dilakukan dengan dua siklus. Siklus I dan 

siklus II dilaksanakan  masing-masing 

tiga kali pertemuan dengan tiga rencana 

pelaksanaan pembelajaran harian (RPPH) 
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pada tiap-tiap siklus. Hal ini dilakukan 

untuk mencapai keberhasilan yang 

maksimal sesuai dengan yang diharapkan.  

Apabila ada permasalahan pada akhir 

siklus dua, maka akan dilanjutkan ke 

siklus berikutnya. Hasil pengamatan 

aktivitas anak dan guru akan dipaparkan 

pada tiap-tiap siklus. 

 

Siklus   I 

Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti dan 

kolaborator menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran harian, 

menyiapkan materi kegiatan, menyiapkan 

media berupa media Pakar serta 

menyiapkan lembar observasi anak dan 

lembar observasi guru.  

 

Pelaksanaan 

Pada tahap kedua ini mengacu pada 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan untuk meningkatkan 

kemampuan mengenal konsep bilangan 1 

sampai 5.  

Catatan hasil penilaian 

perkembangan anak dalam kemampuan 

mengenal konsep bilangan 1 sampai 5 

dilaksanakan mengacu pada pedoman 

penilaian di Taman Kanak-kanak sebagai 

berikut  (Kemendiknas, 2010:11): 1)anak 

yang belum berkembang (BB) sesuai 

indikator seperti yang diharapkan dalam 

RPPH atau  dalam melaksanakan tugas 

selalu dibantu guru, maka pada kolom 

penilaian diberi tanda satu bintang ( * ), 

2) anak mulai berkembang (MB) sesuai 

dengan indikator yang diharapkan dalam 

RPPH mendapatkan tanda dua bintang  ( 

** ), anak yang sudah berkembang sesuai 

harapan (BSH) pada indikator dalam 

RPPH mendapatkan tanda tiga bintang  ( 

*** ), anak yang berkembang sangat baik 

(BSB) melebihi indikator seperti yang 

diharapkan dalam RPPH mendapatkan 

tanda 4 bintang (**** ). Berdasarkan 

petunjuk pelaksanaan belajar mengajar 

kurikulum 1994 (Depdikbud 1994), kelas 

disebut tuntas belajar atau mencapai 

keberhasilan bila di kelas tersebut 

terdapat 85 % yang telah mencapai daya 

serap (dalam Daryanto, 2011 : 191-192). 

Hasil  Pengamatan  Kegiatan Anak 

dalam Mengenal Konsep Bilangan 1 

sampai 5 (Siklus I pertemuan 3) 

ditunjukkan pada diagram berikut ini : 

 

 
 

Dari diagram di atas dapat diketahui 

bahwa  untuk kemampuan mengenal 

konsep bilangan 1 sampai 5, yang sudah 

mampu ada 13 anak (65 %), sedangkan 10 

anak (35 %) termasuk belum mampu 

dalam mengenal konsep bilangan 1 

sampai 5 dan masih belum mencapai 

tingkat keberhasilan yaitu 85 %.  

 

Pengamatan 

Pelaksanaan  pengamatan pada 

tahap ketiga ini dilakukan pada waktu 

tindakan sedang dilakukan. Jadi 

pelaksanaan tindakan dan pengamatan 

berlangsung dalam waktu yang sama. 

Peneliti dan kolaborator  melakukan 

pengamatan dan mencatat perkembangan-

perkembangan dan kegiatan yang terjadi, 

berpedoman pada format yang tersedia. 

Pengamatan ini dilaksanakan untuk 

mengetahui  keberhasilan peningkatan 

kemampuan mengenal konsep bilangan 1 

sampai 5. 

 

Refleksi 

Berdasarkan hasil pengamatan dari 

teman sejawat dan guru terhadap 

perbaikan pembelajaran pada siklus I, 

maka hasil refleksi adalah sebagai 

berikut: 1) media Pakar sangat menarik 

perhatian anak, anak-anak sangat senang 
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bermain dan belajar dengan menggunakan 

media tersebut. 2) guru sangat menguasai 

materi pembelajaran, 3) permainan 

menggunakan media Pakar bervariasi, 

sehingga anak tidak bosan, suasana 

belajar menyenangkan, karena dilakukan 

sambil bermain, penguasaan kelas sudah 

teratur, anak-anak lebih tertib dalam 

melaksanakan kegiatan, ada satu anak 

yang masih mengalami kesulitan dalam 

kemampuan mengenal konsep bilangan 1 

sampai 5. 

 

Rencana Perbaikan pada Siklus II: 

Hasil refleksi dari siklus I ini 

kemudian dijadikan sebagai dasar dalam 

melanjutkan perbaikan pada siklus II. 

Adapun hal-hal yang perlu diperbaiki 

adalah  sebagai berikut : 1) menambah 

jumlah media Pakar dan benda tiruan 

sebagai media penunjang, 2) 

mengoptimalkan peranan guru, baik 

dalam penyampaian materi, membimbing 

anak maupun dalam pengelolaan kelas, 3) 

memberi perhatian  secara khusus kepada 

anak yang sering mengganggu teman dan 

membuat suasana gaduh, 4) mengatur 

strategi supaya anak lebih konsentrasi 

dalam pembelajaran. 

 

Siklus   II 

Pada siklus II telah dilaksanakan 

perbaikan pembelajaran tentang 

penggunaan media Pakar untuk 

meningkatkan kemampuan mengenal 

konsep bilangan 1 sampai 5., dengan tiga 

RPPH dan dilaksanakan tiga kali 

pertemuan. Dari data yang diperoleh dari 

siklus II pertemuan 3, menunjukkan 

bahwa kemampuan anak dalam mengenal 

konsep bilangan 1 sampai 5 sudah  

meningkat dan sudah   menunjukkan 

kriteria keberhasilan yaitu telah mencapai 

daya serap 95%. Hal ini berarti telah 

melampaui batas minimal yaitu 85 %. 

seperti pada diagram berikut ini (Siklus II 

pertemuan 3): 

 

 
 

Observer juga mengamati kegiatan guru 

dalam melaksanakan perbaikan 

pembelajaran tentang meningkatkan 

kemampuan mengenal konsep bilangan 

1 sampai 5.dengan menggunakan media 

Pakar. Hasil pengamatan terhadap 

kegiatan guru  siklus II pertemuan 3,  

sebagai   berikut : 

 

No 
Aspek yang 

diamati 

Pertemuan 1 

Kemunculan 

Pertemuan 2 

Kemunculan 

Pertemuan 3 

Kemunculan 

Ada 
Ti 

dak 
Ada 

Ti 

dak 
Ada 

Ti 

Dak 

1 
Guru 

menerangkan, 

anak-anak 

mendengarkan. 

 

V 

 

- 

 

V 

 

- 

 

 

V 

- 

2 
Guru bertanya, 

anak-anak 

menjawab. 

 

V 

 

- 

 

V 

 

- 

 

V 

 

- 

3 
Guru 

mengenalkan 

penggunaan 

media Pakar, 

anak-anak 

merespon. 

 

 

V 

 

 

- 

 

 

V 

 

 

- 

 

 

V 

 

 

- 

4 

Guru mengajak 

anak-anak 

bermain dan 

belajar dengan 

menggunakan 

Pakar, anak-anak 

aktif mengikuti. 

 

 

 

V 

 

 

 

- 

 

 

 

V 

 

 

 

- 

 

 

 

 

V 

 

 

 

- 

5 Guru memberi 

tugas, anak-anak 

mengerjakan 

tugas. 

 

 

V 

 

 

- 

 

 

V 

 

 

- 

 

 

V 

 

 

- 

Jumlah 5 0 5 0 5 0 

Prosentase 100% - 100% - 100% - 

 

Dari lima aspek kegiatan guru yang 

diakukan untuk perbaikan meningkatkan 

kemampuan mengenal konsep bilngan 1 

sampai 5, seluruh aspek telah muncul dan 

terpenuhi.  

Berdasarkan hasil pengamatan dari 

teman sejawat dan guru terhadap 

perbaikan pembelajaran pada siklus II, 

maka hasil refleksi adalah sebagai berikut  

: 
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1. Media Pakar sangat menarik 

perhatian anak, anak-anak sangat 

senang bermain dan belajar dengan 

menggunakan media tersebut. 

2. Guru sangat menguasai materi 

pembelajaran. 

3. Permainan menggunakan media 

Pakar bervariasi, sehingga anak 

tidak bosan. 

4. Suasana belajar menyenangkan, 

karena dilakukan sambil bermain. 

5. Penguasaan kelas sudah teratur, 

anak-anak lebih tertib dalam 

melaksanakan kegiatan. 

6. Ada satu anak yang masih 

mengalami kesulitan dalam 

kemampuan mengenal konsep 

bilangan 1 sampai 5. 

 

Pembahasan   

Hasil perbaikan pembelajaran 

ditunjang oleh aktivitas anak dan guru. 

Pengamatan yang dilakukan secara 

objektif terhadap perkembangan tahapan 

pelaksanaan perbaikan pembelajaran, 

dicatat dan didokumentasikan. 

Dalam pelaksanaan siklus I anak-

anak sangat tertarik dengan adanya media 

Pakar, karena medianya besar dan 

berwarna-warni. Pertama anak tertarik 

pada bentuknya yang panjang dan lebar, 

pada akhirnya dengan mengingat 

gambarnya anak akan lambang bilangan 

yang tertera pada lapisan kain flanel 

tersebut. . Pengenalan konsep bilangan 

sejak usia dini, sebenarnya bukanlah hal 

yang aneh. Hal yang terpenting adalah 

metode pengajarannya melalui proses 

sosialisasi. Artinya, anak mengenal 

lambang bilangan dari benda yang sering 

dilihat dan ditemui.  

 Pembelajaran dilaksanakan dengan 

prinsip bermain sambil belajar. Dengan 

bermain anak merasa gembira dan tidak 

bosan.  Seperti yang dikatakan Danar 

(2009: 68-69), bahwa dengan bermain 

anak menemukan pengetahhuan yang 

sangat bermanfaat. Kegiatan anak Taman 

Kanak-kanak bercorak bermain sambil 

belajar, anak dalam bermain akan 

mendapatkan kegembiraan. Suasana 

seperti itu sangat sesuai bagi dunia dan 

kodrat anak. Dunia anak adalah dunia 

bermain. Bermain merupakan cara yang 

paling baik untuk mengembangkan 

kemampuan sesuai kompetensi yang 

ditetapkan dalam kurikulum. 

Salah satu kelemahan yang muncul 

pada siklus I adalah  kurangnya 

konsentrasi pada sebagian anak,  pada 

waktu guru menjelaskan materi dan cara 

bermain dengan menggunakan media 

Pakar, anak kurang memperhatikan, 

sehingga anak tidak mengerti cara 

bermain.  Menurut Hasan (2010 : 324), 

bahwa kemampuan anak untuk menyerap 

informasi 3-6 tahun, tidak akan pernah 

terulang lagi. Masa ini adalah periode 

kehidupan dimana otak anak bagaikan 

pintu yang terbuka untuk menyerap 

semua informasi. Pada periode ini anak 

bisa belajar dengan mudah. Selain itu 

media Pakar terbatas jumlahnya, anak-

anak masih berebut untuk bermain, 

sehingga pada siklus berikutnya ada 

penambahan media Pakar tersebut. 

Pada siklus II keberhasilan anak 

dalam mengenal konsep bilangan 1 

sampai dengan 5 diperoleh  prosentase 95 

% dan ada satu anak (5%)  yang masih 

kesulitan dalam mengenal konsep 

bilangan 1 sampai 5. Hal ini disebabkan 

oleh faktor kematangan usia anak yang 

belum siap untuk menerima rangsangan 

dari luar. Selain itu juga disebabkan oleh 

konsentrasi anak yang belum memusat 

saat guru memberikan materi dan 

permainan dengan menggunakan media 

Pakar tersebut. Seperti yang dikatakan 

Susilo (2011: 55-56), bahwa kesiapan 

anak untuk belajar sangat dipengaruhi 

oleh kematangan IQ-nya, karena pada 

fase ini daya pikir anak mulai 

berkembang. Kematangan anak tidaklah 

sama pada beberapa anak, sekalipun 

lahirnya bersamaan. 

Untuk menumbuhkan minat belajar 

pada anak, perlu diciptakan situasi yang 



 

E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume X /2018 Hal. 114 
 

menyenangkan. Pengelolaan kelas yang 

baik sangat menunjang keberhasilan 

pembelajaran. Pendapat Hasan (2010: 

334) menyatakan bahwa seorang anak 

akan belajar lebih semangat bila ia merasa 

senang. Guru hendaknya  mencari cara 

yang kreatif untuk menciptakan situasi 

yang membuat anak merasa senang dan 

nyaman. Situasi yang tertib dan tidak 

kaku akan menunjang situasi belajar di 

dalam kelas. Pelaksanaan pembelajaran 

direncanakan berdasarkan kebutuhan dan 

karakteristik anak. Dalam perbaikan 

pembelajaran ini media yang digunakan 

berupa Pakar. Menurut Sadiman (2008 : 

17), salah satu kegunaan media 

pendidikan dalam proses belajar mengajar 

adalah memperjelas penyajian pesan agar 

tidak terlalu bersifat verbalisme. 

 Setelah dilakukan perbaikan 

pembelajaran tentang meningkatkan 

kemampuan mengenal konsep bilanngan 

1 sampai 5 pada anak kelompok A2 di 

Taman Kanak-kanak Negeri Pembina 

Surabaya, dengan dua siklus yang 

masing-masing siklus dilaksanakan 

dengan tiga kali pertemuan.  

Keberhasilan dari proses tindakan 

dapat dilihat pada pelaksanaan 

pembelajaran mulai dari studi awal, siklus 

I sampai dengan siklus II. Keberhasilan 

tindakan mencapai daya serap 95 %, hal 

ini menunjukkan bahwa target minimal 85 

% telah terlampaui.  

Penggunaan media Pakar sesuai 

dengan prinsip-prinsip pendidikan anak 

usia dini yaitu bermain sambil belajar dan 

belajar seraya bermain. Seperti yang 

dikatakan Danar (2009: 69) bahwa 

dengan bermain anak menemukan 

pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi 

kehidupan anak. Di dalam bermain 

bersama, anak belajar bermasyarakat, 

bergaul, menyapa, melayani  dan 

mengelola emosi. Pengalaman melalui 

bermain itulah yang akan mendorong 

anak untuk bereksplorasi, bereksperimen 

berinisiatif dan berkreasi. Kegiatan 

pembelajaran ini menunjukkan bahwa 

terlaksananya pembelajaran yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. 
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PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR PADA MATERI  ”TEKS TANTANGAN” 

MELALUI THINK-PAIR-SHARE 

SISWA KELAS IX-C SMP NEGERI 20 SURABAYA 

 

(Choiridah) 

 

 

ABSTRACT 

 

This research is designed to describe the process, outcomes and responses of the 

students of class IX-C SMP Negeri 20 Surabaya Even Semester of the Lesson Year 

2017/2018 on the implementation of thinking pair share learning model to improve 

learning achievement on challenge text material. 

The result of research on students' learning mastery shows that the learning model 

of Think Pair Share has a positive impact on the improvement of student achievement. It 

can be seen from the increasing of students understanding of the material submitted by 

the teacher. Learning completeness increased from the I, II, and III scales, ie 67.8%, 

81.6%, and 94.7%. In the third cycle students' learning completeness has been classically 

achieved. Similarly, the average evaluation results. In Cycle I of 64, 13, Cycle II 70, 63, 

and in Cycle III of 74.74. Thus, it can be concluded that the Think Pair Share model has a 

positive impact in improving student achievement. 

Therefore, it is suggested to the teachers, especially the subjects of Bahasa 

Indonesia to apply the model of think pair share as one of alternative innovative learning. 

 

Keywords: Learning Achievement, Challenge Text, Think Pair Share 

 

 

Pendahuluan 

Manusia memiliki potensi, latar 

belakang, serta harapan yang berbeda-

beda. Karena adanya perbedaan, manusia 

dapat silih asah (saling mencerdaskan). 

Pembelajaran kooperatif secara sadar 

menciptakan interaksi yang silih asah, 

sehingga sumber belajar bagi siswa bukan 

hanya guru dan buku ajar tetapi juga 

sesama siswa. 

Manusia adalah makhluk hidup 

individual, berbeda satu sama lain. Karena 

sifatnya yang individual, maka manusia 

yang satu membutuhkan manusia lainnya 

sehingga sebagai konsekuensi logisnya 

manusia harus menjadi makhluk sosial, 

makhluk yang berinteraksi dengan 

sesamanya. Karena satu sama lain saling 

membutuhkan maka harus ada interaksi 

yang silih asih (saling menyayangi atau 

saling mencintai). Pembelajaran 

kooperatif merupakan pembelajaran yang 

secara sadar dan sengaja menciptakan 

interaksi yang saling mengasihi antar 

sesama siswa. 

Pembelajaran Bahasa Indonesia 

tidak lagi mengutamakan pada penyerapan 

melalui pencapaian informasi, tetapi lebih 

mengutamakan pada pengembangan 

kemampuan dan pemrosesan informasi. 

Untuk itu aktivitas peserta didik perlu 

ditingkatkan melalui latihan-latihan atau 

tugas Bahasa Indonesia dengan bekerja 

kelompok kecil dan menjelaskan ide-ide 

kepada orang lain. (Depdiknas, 2008:24). 

Langkah-langkah tersebut 

memerlukan partisipasi aktif dari siswa. 

Untuk itu perlu ada metode pembelajaran 

yang melibatkan siswa secara langsung 

dalam pembelajaran. Adapun metode yang 

dimaksud adalah metode pembelajaan 

kooperatif. Pembelajaran kooperatif 

adalah suatu pengajaran yang melibatkan 

siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

untuk menetapkan tujuan bersama (Felder, 

1994:2). 
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Pembelajaran kooperatif lebih 

menekankan interaksi antarsiswa. Dari sini 

siswa akan melakukan komunikasi aktif 

dengan sesama temannya. Dengan 

komunikasi tersebut diharapkan siswa 

dapat menguasai materi pelajaran dengan 

mudah karena “siswa lebih mudah 

memahami penjelasan dari kawannya 

dibanding penjelasan dari guru karena 

taraf pengetahuan serta pemikiran mereka 

lebih sejalan dan sepadan (Sulaiman 

dalam Wahyuni, 2001:2). 

Hasil penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa pembelajaran 

kooperatif memiliki dampak yang amat 

positif terhadap siswa yang rendah hasil 

belajarnya (Nur, 1996:2). 

Tschumi dari Universitas Arkansas 

Little Rock memperkenalkan suatu ilmu 

pengetahuan pengantar pelajaran 

komputer selama tiga kali, yang pertama 

siswa bekerja secara individu, dan dua kali 

secara kelompok. Dalam kelas pertama 

hanya 36% siswa yang mendapat nilai C 

atau lebih baik, dan dalam kelas yang 

bekerja secara kooperatif ada 58% dan 

65% siswa yang mendapat nilai C atau 

lebih baik (Felder, 1994:14). 

Berdasarkan paparan tersebut, 

peneliti ingin mencoba melakukan 

penelitian dengan judul “Peningkatan 

Kualitas Belajar Bahasa Indonesia Siswa 

kelas IX-C SMP Negeri 20 Surabaya 

Semester Genap Tahun Pelajaran 

2017/2018 melalui Think-Pair-Share”. 

 

Prestasi Belajar  

Belajar merupakan kebutuhan setiap 

orang sebab dengan belajar seseorang 

dapat memahami dan mengerti tentang 

suatu kemampuan sehingga kecakapan 

dan kepandaian yang dimiliki dapat 

ditingkatkan. Sebagai individu yang 

sedang belajar mempunyai kepentingan 

agar berhasil dalam belajar. Prestasi dapat 

dicapai setelah terjadi proses interaksi 

dengan lingkungan dalam jangka waktu 

tertentu. Prestasi dapat berupa 

pengetahuan, pemahaman, ketrampilan 

dan nilai sosial. 

Berhasil atau tidaknya suatu 

kegiatan pembelajaran dapat dilihat dari 

prestasi belajarnya. Prestasi belajar 

seseorang dapat dilihat ditunjukkan dari 

prestasi yang dicapainya. 

“Kata prestasi berasal dari bahasa 

Belanda yaitu prestatie. Kemudian dalam 

bahasa Indonesia menjadi „prestasi‟ yang 

berarti hasil usaha ” (Arifin, 1990:2). 

Dengan demikian, prestasi belajar dapat 

diartikan sebagai hasil usaha yang telah 

dicapai dalam belajar. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat 

diasumsikan, bahwa prestasi belajar BI  

adalah hasil yang dicapai pada taraf 

terakhir setelah melakukan kegiatan 

belajar BI . Prestasi ini dapat dilihat dari 

kemampuan mengingat dan kemampuan 

intelektual siswa di bidang studi IPS, 

perolehan nilai dan sikap positif siswa 

dalam mengikuti pelajaran BI  dan 

terbentuknya ketrampilan siswa yang 

semakin meningkat dalam 

mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya. 

Prestasi belajar semakin terasa 

penting untuk dipermasalahkan, karena 

mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu 

sebagai berikut. 

(1) Prestasi belajar sebagai indikator 

kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai anak didik. 

(2) Prestasi belajar sebagai pemuasan 

hasrat ingin tahu. 

(3) Para ahli psikologi biasa menyebut 

hal ini sebagai tendensi keingintahuan 

(couriosity) dan merupakan 

kebutuhan umum pada manusia, 

termasuk kebutuhan anak didik dalam 

suatu program pendidikan. 

(4) Prestasi belajar sebagai bahan 

informasi dalam inovasi pendidikan. 

(5) Prestasi belajar dapat dijadikan 

pendorong bagi anak didik dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan berperan sebagai 

umpan balik (feed back) dalam 

meningkatkan mutu pendidikan.  

(6) Prestasi belajar sebagai indikator 

intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan. 
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(7) Prestasi belajar dapat dijadikan 

indikator terhadap daya serap 

(kecerdasan) anak didik (Arifin, 1990: 

3). 

Dalam proses pembelajaran, terdapat 

beberapa faktor yang berkaitan dengan 

kesulitan belajar yang dapat berpengaruh 

bagi perstasi belajar siswa. Faktor-faktor 

tersebut antara lain: 

(1) Faktor-faktor yang berasal dari dalam 

(internal) yaitu: 

(a) Siswa merasa sukar mencerna 

materi karena menganggap materi 

tersebut sulit. 

(b) Siswa kehilangan gairah belajar 

karena mendapatkan nilai yang 

rendah. 

(c) Siswa meyakini bahwa sulit 

untuk menerapkan disiplin diri 

dalam belajar. 

(d) Siswa mengeluh tidak bisa 

berkonsentrasi. 

(e) Siswa tidak cukup tekun untuk 

mengerjakan sesuatu khususnya 

belajar. 

(f) Konsep diri yang rendah. 

(g) Gangguan emosi. 

 

(2) Faktor-faktor yang berasal dari luar 

(eksternal), yaitu: 

(a) Kemampuan atau keadaan sosial 

ekonomi. 

(b) Kekurangmampuan guru dalam 

materi dan strategi pembelajaran. 

(c) Tugas-tugas non akademik. 

(d) Kurang adanya dukungan dari 

orang-orang di sekitarnya. 

(e) Lingkungan fisik (Suparno, 

2001:52-57). 

 

Think-Pair-Share (TPS) 

Model pembelajaran TPS 

dikembangkan oleh Frank Lyman dan 

kawan-kawannya dari Universitas 

Maryland dan mampu mengubah asumsi 

bahwa metode resitasi dan diskusi perlu 

diselenggarakan dalam setting kelompok 

kelas secara keseluruhan. Metode Think-

Pair-Share memberikan kepada para 

siswa untuk berpikir dan merespons serta 

saling bantu satu sama lain.  

Ada beberapa kelebihan 

pembelajaran kooperatif tipe TPS, antara 

lain sebagai berikut. 

(1) Siswa dapat berinteraksi dalam 

memecahkan masalah untuk 

menentukan konsep permasalahan 

pada bidang bahasa Indonesia yang 

rumit. 

(2) Setiap siswa aktif dalam menjawab 

setiap permasalahan yang diberikan 

oleh guru (Rohwilujeng, 2000:26). 

Namun demikian, tipe tersebut juga 

memuyai kelemahan, yaitu sulitnya 

mengkoordinasi kelas jika jumlah siswa 

terlalu besar. Selain itu, model terebut 

membutuhkan waktu yang lebih banyak 

dalam menuntaskan materi pembelajaran 

(Rohwilujeng, 2000:32). 

Lebih lanjut Kagen (dalam Ibrahim, 

2000:27) menyebutkan langkah-langkah 

dalam pembelajaran kooperatif tipe TPS 

adalah sebagai berikut. 

(1) Think (berpikir), yakni guru 

mengajukan pertanyaan dan siswa 

diminta untuk memikirkan pertanyaan 

tersebut secara mandiri untuk 

beberapa saat. 

(2) Pair (berpasangan), yakni guru 

meminta siswa untuk berpasangan 

dengan siswa lain. Mereka diminta 

untuk mendiskusikan apa yang telah 

mereka pikirkan pada tahap pertama. 

Biasanya guru memberikan waktu 4–

5 menit untuk berpasangan. 

(3) Share (berbagi), yakni guru meminta 

siswa untuk berbagi dengan seluruh 

kelas tentang apa yang telah mereka 

diskusikan,. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan cara bergantian 

pasangan sampai sekitar seperempat 

pasangan telah mendapat kesempatan 

untuk melaporkan hasil diskusi 

kelompoknya. 

Berdasarkan ketiga langkah tersebut, 

tahapan yang dilakukan guru dalam 

pembelajaran tipe TPS adalah sebagai 

berikut. 
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Tabel 1Tahap Pelaksanaan Think-Pair-Share 
No Tahapan Aktivitas 

1 Tahap ke-1 

Persiapan 

materi 

pembelajaran 

Sebelum menyajikan pembelajaran, 
guru mempersiapkan lembar kegiatan 

siswa dan membentuk kelompok-

kelompok kooperatif. 

2 Tahap ke-2 

Think 

(Berpikir) 
 

(1) Guru mengajukan pertanyaan 

(2) Siswa diminta untuk memikirkan 

pertanyaan tersebut secara mandiri 
untuk beberapa saat. 

3 Tahap ke-3 

Pair 

(Berpasangan) 
 

(1) Guru meminta siswa untuk 

berpasangan dengan siswa lain. 

Biasanya guru memberikan waktu 4–
5 menit untuk berpasangan  

(2) Para siswa diminta untuk 

mendiskusikan apa yang telah mereka 
pikirkan pada tahap pertama.. 

4 Tahap ke-4 

Share 
(berbagi) 

(1) Guru meminta siswa untuk 

berbagi dengan seluruh kelas tentang 
apa yang telah mereka diskusikan.  

(2) Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara bergantian pasangan 
sampai sekitar seperempat pasangan 

telah mendapat kesempatan untuk 

melaporkan hasil diskusi 
kelompoknya. 

5 Tahap ke-5 

Mengevaluasi 

Guru memberikan evaluasi atas 

jalannya diskusi. 

6 Tahap ke-6 

Guru 

memberikan 

simpulan.  

Simpulan diberikan atas dasar 
pelaksanaan pembelajaran dan hasil 

evaluasi. 

 

Desain Penelitian 

Sesuai dengan jenis penelitian yang 

dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka 

penelitian ini menggunakan model 

penelitian tindakan dari Kemmis dan 

Taggart (dalam Wardhani, 2007:5), yaitu 

berbentuk spiral dari sklus 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 1 Model PTK Kemmis & Mc Taggart 

 

Penjelasan alur dalam gambar 

tersebut adalah sebagai berikut. 

(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 metode pembelajaran  

model thinks pair share. 

(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 rancangan yang 

direvisi untuk dilaksanakan pada 

siklus berikutnya. 

(5) Observasi dibagi dalam tiga putaran, 

yaitu putaran 1, 2 dan 3, dimana 

masing putaran dikenai perlakuan 

yang sama (alur kegiatan yang sama) 

Refleksi  

Tindakan/ 

Observasi 

Refleksi  

Tindakan/ 

Observasi 

Refleksi  

Tindakan/ 

Observasi 

Rencana 

awal/ranca

ngan  

Rencana 

yang 

direvisi  

Rencana 

yang 

direvisi  

Putaran 1 

Putaran 2 

Putaran 3 
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dan membahas satu sub pokok 

bahasan yang diakhiri dengan tes di 

akhir masing putaran. Dibuat dalam 

tiga putaran dimaksudkan untuk 

memperbaiki sistem pengajaran yang 

telah dilaksanakan. 

 

Seting Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Tempat penelitian adalah 

tempat yang digunakan dalam 

melakukan penelitian untuk 

memperoleh data yang diinginkan. 

Penelitian ini bertempat di kelas IX-C 

SMP Negeri 20 Surabaya. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

November Semester Genap Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

 

3. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas IX-C tahun 

pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 

39 siswa, terdiri atas 20 siswa 

perempuan dan 19 siswa laki-laki. 

Namun demikian, subjek yang akan 

digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 38 karena satu siswa tidak 

hadir pada siklus pertama sehingga 

pada siklus berikutnya tidak 

diperhitungkan sebagai subjek 

penelitian. 

 

Instrumen Penelitian 

(1) Silabus 

Seperangkat rencana dan pengaturan 

tentang kegiatan pembelajaran 

pengelolahan kelas, serta penilaian 

hasil belajar.  

(2) RPP 

Perangkat pembelajaran yang 

digunakan sebagai pedoman guru 

dalam mengajar dan disusun untuk 

tiap putaran. Masing-masing RP berisi 

kompetensi dasar, indikator 

pencapaian hasil belajar, tujuan 

pembelajaran khusus, dan kegiatan 

pembelajaran. 

(3) Lembar Kegiatan Siswa 

Lembar kegaian ini yang 

dipergunakan siswa untuk membantu 

proses pengumpulan data hasil 

eksperimen. 

(4) Tes 

Tes disusun berdasarkan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai, 

digunakan untuk mengukur 

kemampuan pemahaman bidang studi 

Bahasa Indonesia pada pokok bahasan 

Teks Tantangan. Tes diberikan setiap 

akhir putaran. Bentuk soal yang 

diberikan adalah pilihan ganda 

(objektif).  

 

Metode Pengumpulan Data 

Data-data penelitian diperoleh 

melalui observasi pengelolaan metode 

pembelajaran kooperatif model Think Pair 

Share, observasi terhadap aktivitas siswa 

dan guru, dan tes. (Pedoman observasi 

lihat pada lampiran) 

 

Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui keefektivan suatu 

metode dalam kegiatan pembelajaran 

perlu diadakan analisa data. Pada 

penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode 

penelitian yang bersifat menggambarkan 

kenyataan atau fakta sesuai dengan data 

yang diperoleh dengan tujuan untuk 

mengetahui Kualitas belajar yang dicapai 

siswa juga untuk memperoleh respon 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

serta aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran. 

Untuk mengalisis tingkat 

keberhasilan atau persentase keberhasilan 

siswa setelah proses pembelajaran setiap 

putarannya dilakukan dengan cara 

memberikan evaluasi berupa soal tes 

tertulis pada setiap akhir putaran.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti 

mempersiapkan perangkat 
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pembelajaran yang terdiri atas rencana 

pelajaran 1, LKS 1, soal tes 1 dan alat-

alat pengajaran yang mendukung. 

Selain itu juga dipersiapkan lembar 

observasi pengelolaan metode 

pembelajaran kooperatif model Think 

Pair Share, dan lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa. 

 

b. Tahap Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran untuk siklus I 

dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 

2017 di Kelas IX-C dengan jumlah 

siswa 38 siswa. Dalam hal ini, peneliti 

bertindak sebagai guru. Proses 

pembelajaran mengacu pada rencana 

pelajaran yang telah dipersiapkan. 

Pengamatan (observasi) 

dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksaaan pembelajaran. Pada akhir 

proses pembelajaran siswa diberi tesI 

dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. Adapun data hasil penelitian 

pada siklus I adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 2 Pengelolaan Pembelajaran (Siklus I) 

No Aspek yang Diamati 
Penilaian Rt-

2 P1 P2 

I 

Pengamatan Pembelajaran 

B. Pendahuluan   

1. Memotivasi siswa 

2. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

3. Menghubungkan dengan 

pelajaran sebelumnya 

4. Mengatur siswa dalam 

kelompok-kelompok 
belajar 

 
 

2 

 
2 

3 

 

3 

 

 
 

2 

 
2 

3 

 

3 

 

 
 

2 

 
2 

3 

 

3 

 

C. Kegiatan inti 

1. Mempresentasikan 

langkah-langkah metode 
pembelajaran kooperatif  

2. Membimbing siswa 

melakukan kegiatan  
3. Melatih keterampilan 

kooperatif  

4. Mengawasi setiap 
kelompok secara 

bergiliran 

5. Memberikan bantuan 
kepada kelompok yang 

mengalami kesulitan 

 

3 

 
 

3 

 
3 

 

3 
 

3 

 

3 

 
 

3 

 
3 

 

3 
 

3 

 

3 

 
 

3 

 
3 

 

3 
 

3 

D. Penutup  

1. Membimbing siswa 

membuat rangkuman 

2. Memberikan evaluasi 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

II Pengelolaan Waktu 2 2 2 

No Aspek yang Diamati 
Penilaian Rt-

2 P1 P2 

III 

Antusiasme Kelas 

1. Siswa antusias 

2. Guru antusias 

 
2 

3 

 
2 

3 

 
2 

3 

Jumlah 38 38 38 

Keterangan:           

Nilai:      Kriteria   

1. :  Tidak Baik  

2. :   Kurang Baik  

3. :  Cukup Baik  

4. :  Baik   

 

Berdasarkan tabel tersebut, aspek-

aspek yang mendapatkan kriteria kurang 

baik adalah memotivasi siswa,  

menyampaikan tujuan pembelajaran,  

pengelolaan waktu,  dan siswa antusias. 

Keempat aspek yang mendapat nilai 

kurang baik tersebut, merupakan suatu 

kelemahan yang terjadi pada siklus I dan 

akan dijadikan bahan kajian untuk refleksi 

dan revisi yang akan dilakukan pada siklus 

II.  

Hasil observasi aktivitas guru dan 

siswa seperti pada tabel berikut : 
 

Tabel 3 Aktivitas Guru dan Siswa pada Siklus I 
 

No 

 

Aktivitas Guru yang diamati Presentase 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

Menyampaikan tujuan 

Memotivasi siswa 

Mengkaitkan dengan pelajaran 
sebelumnya 

Menyampaikan materi/ langkah-

langkah/ strategi 
Menjelaskan materi yang sulit 

Membimbing dan mengamati siswa 

dalam menemukan konsep 
Meminta siswa menyajikan dan 

mendiskusikan hasil kegiatan 

Memberikan umpan balik 

Membimbing siswa merangkum 

pelajaran 

5,0 

8,3 

8,3 
 

6,7 

 
13,3 

21,7 

 
10,0 

 

18,3 

8,3 

No 

 
Aktivitas siswa yang diamati Presentase 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

9 

Mendengarkan/ memperhatikan 

penjelasan guru 

Mempelajari materi dari buku buku 
Bekerja dengan sesama anggota 

kelompok 

Diskusi antarsiswa/ antara siswa 
dengan guru 

Menyajikan hasil pembelajaran 

Menyajikan/ menanggapi pertanyaan/ 
ide 

Menulis yang relevan dengan 
pembelajaran 

Merangkum pembelajaran 

Mengerjakan tes evaluasi 

22,5 

 

11,5 
18,7 

 

14,4 
 

2,9 

5,2 
8,9 

 
6,9 

8,9 

 

Berdasarkan tabel tersebut tampak 

bahwa aktivitas guru yang paling dominan 
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pada siklus I adalah membimbing dan 

mengamati siswa dalam menemukan 

konsep, yaitu 21,7 %. Aktivitas lain yang 

presentasinya cukup besar adalah memberi 

umpan balik/ evaluasi, tanya jawab dan 

menjelaskan materi yang sulit yaitu 

masing-masing sebesar 13,3 %. 

Sedangkan aktivitas siswa yang paling 

dominan adalah mengerjakan/ 

memperhatikan penjelasan guru yaitu 22,5 

%. Aktivitas lain yang presentasinya 

cukup besar adalah bekerja dengan sesama 

anggota kelompok, diskusi antara siswa/ 

antara siswa dengan guru, dan 

mempelajari materi dari buku buku yaitu 

masing-masing 18,7 % 14,4 dan 11,5%. 

Pada siklus I, secara garis besar 

kegiatan pembelajaran dengan metode 

pembelajaran kooperatif model Think Pair 

Share sudah dilaksanakan dengan baik, 

walaupun peran guru masih cukup 

dominant untuk memberikan penjelasan 

dan arahan, karena model tersebut masih 

dirasakan baru oleh siswa. 

 
Tabel 4 Nilai Tes pada Siklus I 

No 
Nama 

Siswa 
L/P Nilai 

Ketuntasan 

T TT 

1 Aisyah C  P 75 √  

2 Akhmal F L 75 √  

3 Andri H. L 45  √ 

...  ... ... ... ... 

38 Vita R P 80 √  

Jumlah Skor 2437 25 13 

Skor Maksimal 4000 

65.8% 
34.2

% 
Skor Rata-Rata 64.13 

Ketuntasan 

Keterangan:   
T    : Tuntas  

TT   : Tidak Tuntas 
Jumlah siswa tuntas  : 25 

Jumlah siswa belum tuntas  : 13 

Klasikal    : Belum tuntas                   

 
 

Tabel 5 Rekapitulasi Hasil Tes Siswa (Siklus I) 

No Uraian 
Hasil 

Siklus I 

1 

2 

 

3 

Nilai rata-rata tes UH 

Jumlah siswa yang tuntas 

belajar 

Persentase ketuntasan 

belajar 

64,13 

25 

 

65,8% 

  

Tabel tersebut jika dibuat dalam 

bentuk grafik akan tampak seperti grafik 

berikut. 
 

Grafik 1 Hasil Tes Siswa pada Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel tersebut dapat 

dikemukakan bahwa dengan 

menerapkan metode pembelajaran 

kooperatif model Think Pair Share 

diperoleh nilai rata-rata kualitas belajar 

siswa adalah 64,13 dan ketuntasan 

belajar mencapai 65,8% atau ada 25 

siswa  dari 38 siswa sudah tuntas 

belajar. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa pada siklus pertama secara 

klasikal siswa belum tuntas belajar, 

karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 

65 hanya sebesar 65,8% lebih kecil dari 

persentase ketuntasan yang 

dikehendaki, yaitu sebesar 85%. Hal itu 

disebabkan siswa masih merasa baru 

dan belum mengerti apa yang 

dimaksudkan dan digunakan guru 

dengan menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif model Think 

Pair Share. 

 

c. Observasi 

Dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran diperoleh informasi dari 

hasil pengamatan sebagai berikut:  

(1) Guru kurang baik dalam 

memotivasi siswa dan dalam 

menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
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(2) Guru kurang baik dalam 

pengelolaan waktu 

(3) Siswa kurang begitu antusias 

selama pembelajaran berlangsung. 

 

d. Refleksi 

Pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran pada siklus I ini masih 

terdapat kekurangan, sehingga perlu 

adanya perbaikan untuk dilakukan pada 

siklus berikutnya. 

(1) Guru perlu lebih terampil dalam 

memotivasi siswa dan lebih jelas 

dalam menyampaikan tujuan 

pembelajaran. Untuk itu, siswa 

diajak untuk terlibat langsung 

dalam setiap kegiatan yang akan 

dilakukan. 

(2) Guru perlu mendistribusikan waktu 

secara baik dengan menambahkan 

informasi-informasi yang dirasa 

perlu dan memberi catatan 

(3) Guru harus lebih terampil dan 

bersemangat dalam memotivasi 

siswa sehingga siswa bisa lebih 

antusias. 

 

Siklus II 

a. Tahap Perencanaan  

Pada tahap ini peneliti 

mempersiapkan perangkat 

pembelajaran yang terdiri atas rencana 

pelajaran 2, LKS 2, soal tes II dan alat-

alat pengajaran yang mendukung. 

Selain itu, juga dipersiapkan lembar 

observasi pengelolaan metode 

pembelajaran kooperatif model Think 

Pair Share dan lembar observasi guru 

dan siswa. 

 

b. Tahap Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran untuk siklus II 

dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 

2017 di Kelas IX-C dengan jumlah 

siswa 38 siswa. Dalam hal ini peneliti 

bertindak sebagai guru. Adapun proses 

pembelajaran mengacu pada rencana 

pelajaran dengan memperhatikan revisi 

pada siklus I sehingga kesalahan atau 

kekurangan pada siklus I tidak terulang 

lagi pada siklus II.  

Pengamatan (observasi) 

dilaksanakan bersamaan dengan 

pelaksanaan pembelajaran. Pada akhir 

proses pembelajaran siswa diberi tesII 

dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. Instrumen yang digunakan 

adalah tes II. 

Adapun data hasil penelitian pada 

siklus II adalah sebagai berikut. 
 

Tabel 6 Pengelolaan Pembelajaran (Siklus II) 

No Aspek yang diamati 
Penilaian 

Rt2 
P1 P2 

I 

Pengamatan Pembelajaran 

A. Pendahuluan   

1. Memotivasi siswa 

2. Menyampaikan tujuan 
pembelajaran 

3. Menghubungkan 

dengan pelajaran 
sebelumnya    

4. Mengatur siswa dalam 

kelompok-kelompok 

belajar  

 
 

3 

3 
 

3 

 
3 

 

 
 

3 

4 
\ 

3 

 
3 

 

 
 

3 

3.5 
 

3 

 
\3 

 

B. Kegiatan inti 
1. Mempresentasikan 

langkah-langkah 

metode pembelajaran 

kooperatif  
2. Membimbing siswa 

melakukan kegiatan  

3. Melatih keterampilan 
kooperatif  

4. Mengawasi setiap 

kelompok secara 
bergiliran  

5. Memberikan bantuan 

kepada kelompok 
yang mengalami 

kesulitan  

 

3 
 

 

4 
 

4 

 
4 

 

 
3 

 

4 
 

 

4 
 

4 

 
4 

 

 
3 

 

3,5 
 

 

4 
 

4 

\ 
4 

 

 
3 

C. Penutup  

1. Membimbing siswa 

membuat rangkuman 

2. Memberikan evaluasi  

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3,5 

 

4 

II Pengelolaan Waktu 3 3 3 

III 

Antusiasme Kelas 
1. Siswa antusias 

2. Guru antusias  

 

4 

4 

 

3 

4 

 

3,5 

4 

Jumlah 48 50 49 

Keterangan:           

Nilai  : Kriteria   

1. : Tidak Baik  
2. : Kurang Baik  

3. : Cukup Baik  

4. : Baik   

 

Dari tabel tersebut, tampak 

aspek-aspek yang diamati pada 

kegiatan pembelajaran (siklus II) yang 
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dilaksanakan oleh guru dengan 

menerapkan metode pembelajaran 

kooperatif model Think Pair Share 

mendapatkan penilaian yang cukup 

baik  dari pengamat. Dari seluruh 

penilaian tidak terdapat nilai kurang. 

Namun demikian penilaian tesebut 

belum merupakan hasil yang optimal, 

untuk itu ada beberapa aspek yang 

perlu mendapatkan perhatian untuk 

penyempurnaan penerapan 

pembelajaran selanjutnya. Aspek-aspek 

tersebut adalah memotivasi siswa, 

membimbing siswa merumuskan 

simpulan/ menemukan konsep, dan 

pengelolaan waktu.  

Dengan penyempurnaan aspek-

aspek I atas penerapan metode 

pembelajaran kooperatif model Think 

Pair Share diharapkan siswa dapat 

menyimpulkan apa yang telah mereka 

pelajari dan mengemukakan 

pendapatnya sehingga mereka akan 

lebih memahami tentang apa ynag telah 

mereka lakukan. 

Berikut disajikan hasil observasi 

akivitas guru dan siswa. 
 

Tabel 7 Aktivitas Guru dan Siswa (Siklus II) 
No Aktivitas Guru yang Diamati Presentase 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

Menyampaikan tujuan 
Memotivasi siswa 

Mengkaitkan dengan pelajaran 

sebelumnya 
Menyampaikan materi/ langkah-

langkah/ strategi 

Menjelaskan materi yang sulit 
Membimbing dan mengamati siswa 

dalam menemukan konsep 

Meminta siswa menyajikan dan 
mendiskusikan hasil kegiatan 

Memberikan umpan balik 

Membimbing siswa merangkum 
pelajaran 

6,7 
6,7 

6,7 

 
11,7 

 

11,7 
25,0 

 

8,2 
 

16,6 

6,7 

No Aktivitas siswa yang Diamati Presentase 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

Mendengarkan/ memperhatikan 

penjelasan guru 
Mempelajari materi dari buku buku 

Bekerja dengan sesama anggota 

kelompok 
Diskusi antarsiswa/ antara siswa 

dengan guru 

Menyajikan hasil pembelajaran 
Menyajikan/ menanggapi 

pertanyaan/ ide 

Menulis yang relevan dengan KBM 

Merangkum pembelajaran 

Mengerjakan tes evaluasi 

17,9 

 
12,1 

21,0 

 
13,8 

 

4,6 
5,4 

 

7,7 

6,7 

10,8 

 

Berdasarkan tabel I tersebut, 

tampak bahwa aktifitas guru yang 

paling dominan pada siklus II adalah 

membimbing dan mengamati siswa 

dalam menentukan konsep yaitu 25%. 

Jika dibandingkan dengan siklus I, 

aktivitas ini mengalami peningkatan. 

Aktivitas guru yang mengalami 

penurunan adalah memberi umpan 

balik/evaluasi/ Tanya jawab (16,6%), 

menjelaskan materi yang sulit (11,7). 

Meminta siswa mendiskusikan dan 

menyajikan hasil kegiatan (8,2%), dan 

membimbing siswa merangkum 

pelajaran (6,7%). 

Sementara itu, untuk aktivitas 

siswa yang paling dominan pada siklus 

II adalah bekerja dengan sesama 

anggota kelompok yaitu (21%). Jika 

dibandingkan dengan siklus I, aktifitas 

ini mengalami peningkatan. Aktifitas 

siswa  yang mengalami penurunan 

adalah mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan guru (17,9%). Diskusi 

antarsiswa/ antara siswa dengan guru 

(13,8%), menulis yang relevan dengan 

KBM (7,7%) dan merangkum 

pembelajaran (6,7%). Adapun aktifitas 

siswa yang mengalami peningkatan 

adalah mempelajari materi dari buku 

buku (12,1%), menyajikan hasil 

pembelajaran (4,6%), 

menanggapi/mengajukan  
 

Tabel 8 Nilai Tes pada Siklus II 

No Nama Siswa L/P Nilai 
Ketuntasan 

T TT 

1 Aisyah C  P 80 √  

2 Akhmal F L 80 √  

3 Andri H. L 65  √ 

...  ... ... ... ... 

38 Vita R P 85 √  

Jumlah Skor 2684 31 7 

Skor Maksimal 3800 

81.6% 18.4% Skor Rata-Rata 70.63 

Ketuntasan 

Keterangan:   
T    : Tuntas  

TT   : Tidak Tuntas 

Siswa tuntas   : 31 
Siswa belum tuntas : 7 

Klasikal   : Belum tuntas                   
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Tabel 9 Rekapitulasi Hasil Tes (Siklus II) 

No Uraian 
Hasil 

Siklus II 

1 

2 

 

3 

Nilai rata-rata tes UH 

Jumlah siswa yang tuntas 

belajar 

Persentase ketuntasan 

belajar 

70,63 

31 

 

81,6 

 

Jika tabel tersebut dibuat dalam 

bentuk grafik, akan tampak seperti 

berikut. 
 

Grafik 2 Hasil Tes Siswa pada Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel tersebut diperoleh nilai 

rata-rata kualitas belajar siswa adalah 

70,63 dan ketuntasan belajar mencapai 

81,6% atau ada 31 siswa dari 38 siswa 

sudah tuntas belajar. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa pada siklus II ini 

ketuntasan belajar secara klasikal telah 

mengalami peningkatan dibandingkan 

dengan siklus I. Adanya peningkatan 

hasil belajar siswa itu karena guru 

menginformasikan bahwa setiap akhir 

pelajaran akan selalu diadakan tes 

sehingga pada pertemuan berikutnya 

siswa lebih termotivasi utnuk belajar. 

Selain itu, siswa juga sudah mulai 

mengerti apa yang dimaksudkan dan 

dinginkan guru dengan menerapkan 

metode pembelajaran kooperatif model 

Think Pair Share. 

 

 

 

 

c. Observasi 

Dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar diperoleh informasi dari hasil 

pengamatan sebagai berikut: 

(1) Memotivasi siswa 

(2) Membimbing siswa merumuskan 

simpulan/menemukan konsep  

(3) Pengelolaan waktu 

 

d. Refleksi 

Pelaksanaan kegiatan belelajar 

pada siklus II ini masih terdapat 

kekurangan-kekurangan. Maka perlu 

adanya revisi untuk dilaksanakan pada 

siklus II antara lain: 

(1) Guru dalam memotivasi siswa 

hendaknya dapat membuat siswa 

lebih termotivasi selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

(2) Guru harus lebih dekat dengan 

siswa sehingga tidak ada perasaan 

takut dalam diri siswa baik untuk 

mengemukakan pendapat atau 

bertanya. 

(3) Guru harus lebih sabar dalam 

membimbing siswa merumuskan 

simpulan/menemukan konsep. 

(4) Guru harus mendistribusikan 

waktu secara baik sehingga 

kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. 

(5) Guru sebaiknya menambah lebih 

banyak contoh soal dan memberi 

soal-soal latihan pada siswa untuk 

dikerjakan pada setiap kegiatan 

pembelajaran. 

 

Siklus III 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti 

mempersiapkan perangkat 

pembelajaran yang terdiri atas rencana 

pelajaran 3, LKS 3, soal tes 3 dan alat-

alat pengajaran yang mendukung. 

Selain itu juga dipersiapkan lembar 

observasi pengelolaan pembelajaran 

kooperatif model Thing Pair Share dan 

lembar observasi aktivitas guru dan 

siswa. 
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b. Tahap Pelaksanaan  

Pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran untuk siklus III 

dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 

2017 di Kelas IX-C dengan jumlah 

siswa 38 siswa. Adapun proses 

pembelajaran mengacu pada rencana 

pelajaran dengan memperhatikan revisi 

pada siklus II, sehingga kesalahan atau 

kekurangan pada siklus II tidak 

terulang lagi pada siklus III. 

 

c. Pengamatan 

Pengamatan dilaksanakan 

bersama dengan pelaksanaan 

pembelajaran. Pada akhir proses 

pembelajaran siswa diberi tes III 

dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. Instrumen yang digunakan 

adalah tes III. Adapun data hasil 

penelitian pada siklus III adalah sebagai 

berikut. 
 

Tabel 10 Pengelolaan Pembelajaran (Siklus III) 

No Aspek yang diamati 
Penilaian 

Rt2 
P1 P2 

I Pengamatan KBM 

A.  Pendahuluan   

1. Memotivasi siswa 
2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3. Menghubungkan dengan 
pelajaran sebelumnya    

4. Mengatur siswa dalam 

kelompok-kelompok 
belajar  

 

 

3 
4 

 

4 
 

 

4 

 

 

3 
4 

 

4 
 

 

4 
 

 

 

3 
4 

 

4 
 

 

4 
 

B. Kegiatan Inti 

1. Mempresentasikan 

langkah-langkah metode 
pembelajaran kooperatif  

2. Membimbing siswa 

melakukan kegiatan  
3. Melatih keterampilan 

kooperatif  

4. Mengawasi setiap 
kelompok secara bergiliran  

5. Memberikan bantuan 

kepada kelompok yang 
mengalami kesulitan  

 

4 

 
 

 

4 
 

4 

 
4 

 

 
3 

 

4 

 
 

 

4 
 

4 

 
3 

 

 
3 

 

4 

 
 

 

4 
 

4 

 
3,5 

 

 
3 

C. Penutup  

1. Membimbing Siswa 
2.  Memberikan Evalasi 

 

4 
4 

 

4 
4 

 

4 
4 

II Pengelolaan Waktu 3 3 3 

III Antusiasme Kelas 

1. Siswa antusias 
2. Guru antusias  

 

4 
4 

 

4 
4 

 

4 
4 

Jumlah 53 52 52,5 

 

Keterangan  :           
Nilai  : Kriteria   

1.  : Tidak Baik 

2.  : Kurang Baik 
3. : Cukup Baik  

4. : Baik   

 

Dari tabel tersebut, dapat dilihat 

aspek-aspek yang diamati pada 

kegiatan pembelajaran (siklus III) yang 

dilaksanakan oleh guru dengan 

menerapkan metode pembelajaran 

kooperatif model Think Pair Share 

mendapatkan penilaian cukup baik dari 

pengamat adalah memotivasi siswa, 

memberikan bantuan pada kelompok 

yang mengalami kesulitan, dan 

pengelolaan waktu.  

Penyempurnaan aspek-aspek 

tersebut dalam menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif model Think 

Pair Share diharapkan dapat berhasil 

semaksimal mungkin.   
 

Tabel 11 Aktivitas Guru dan Siswa (Siklus III) 
No Aktivitas Guru yang diamati Presentase 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

8 

9 

Menyampaikan tujuan 

Memotivasi siswa 

Mengkaitkan dengan pelajaran 
sebelumnya 

Menyampaikan materi/ langkah-
langkah/ strategi 

Menjelaskan materi yang sulit 

Membimbing dan mengamati siswa 
dalam menemukan konsep 

Meminta siswa menyajikan dan 

mendiskusikan hasil kegiatan 
Memberikan umpan balik 

Membimbing siswa merangkum 

pelajaran 

6,7 

6,7 

10,7 
 

13,3 
 

10,0 

22,6 
 

10,0 

 
11,7 

10,0 

No Aktivitas siswa yang diamati Presentase  

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

Mendengarkan/ memperhatikan 

penjelasan guru 

Mempelajari materi dari buku buku 

Bekerja dengan sesama anggota 

kelompok 

Diskusi antarsiswa/ antara siswa 
dengan guru 

Menyajikan hasil pembelajaran 

Menyajikan/ menanggapi 
pertanyaan/ ide 

Menulis yang relevan dengan KBM 

Merangkum pembelajaran 
Mengerjakan tes evaluasi 

20,8 

 

13,1 

22,1 

 

15,0 
 

2,9 

4,2 
 

6,1 

7,3 
8,5 

         

Berdasarkan tabel tersebut 

tampak bahwa aktivitas guru yang 

paling dominan pada siklus III adalah 

membimbing dan mengamati siswa 

dalam menemukan konsep yaitu 22,6%, 

sedangkan aktivitas menjelaskan materi 

yang sulit dan memberi umpan 
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balik/evaluasi/tanya jawab  menurun 

masing-masing sebesar (10%), dan 

(11,7%). Aktivitas lain yang 

mengalami peningkatan adalah 

mengkaitkan dengan pelajaran 

sebelumnya (10%), menyampiakan 

materi/strategi  /langkah-langkah 

(13,3%), meminta siswa menyajikan 

dan mendiskusikan hasil kegiatan 

(10%), dan membimbing siswa 

merangkum pelajaran (10%). Adapun 

aktivitas ynag tidak menglami 

perubahan adalah menyampaikan 

tujuan (6,7%) dan memotivasi siswa 

(6,7%).  

Sementara itu untuk aktivitas 

siswa yang paling dominan pada siklus 

III adalah bekerja dengan sesama 

anggota kelompok yaitu (22,1%) dan 

mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan guru (20,8%), aktivitas yang 

mengalami peningkatan adalah 

mempelajari materi dari buku buku 

siswa (13,1%) dan diskusi 

antarsiswa/antara siswa dengan guru 

(15,0%), sedangkan aktivitas yang 

lainnya mengalami penurunan.  
 

Tabel 12 Nilai Tes pada Siklus III 

No 
Nama 

Siswa 
L/P Nilai 

Ketuntasan 

T TT 

1 Aisyah C  P 85 √  

2 Akhmal F L 85 √  

3 Andri H. L 75 √  

...  ... ... ... ... 

38 Vita R P 90 √  

Jumlah Skor 2840 36 2 

Skor Maksimal 3800 

94,7 5,3 Skor Rata-Rata 74.74 

Ketuntasan 
Keterangan:   
T    : Tuntas  

TT   : Tidak Tuntas 

Jumlah siswa yang tuntas  : 36 
Jumlah siswa yang belum tuntas : 2 

Klasikal    : Tuntas            

        

Tabel 12 Rekapitulasi Hasil Tes Siswa (Siklus III) 

No Uraian 
Hasil Siklus 

II 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes UH 

Jumlah siswa yang tuntas 

belajar 

Persentase ketuntasan 

belajar 

74,74 

36 

94,7% 

Jika tabel tersebut dibuat dalam 

bentuk grafik, akan tampak seperti 

grafik berikut.       
 

Grafik 3 Hasil Tes Siswa pada Siklus III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut 

diperoleh nilai rata-rata tes sebesar 

74,74 dan dari 38 siswa yang telah 

tuntas sebanyak 36 siswa dan 2 siswa 

belum mencapai ketuntasan belajar. 

Dengan demikian, secara klasikal 

ketuntasan belajar yang telah tercapai 

sebesar 94,7 % (termasuk kategori 

tuntas).   

Hasil pada siklus III ini 

mengalami peningkatan lebih baik dari 

siklus II. Adanya peningkatan hasil 

belajar pada siklus III ini dipengaruhi 

oleh adanya peningkatan kemampuan 

guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif model Think 

Pair Share sehingga siswa menjadi 

lebih terbiasa dengan pembelajaran 

seperti ini sehingga siswa lebih mudah 

dalam memahami materi yang telah 

diberikan. 

 

d. Refleksi 

Pada tahap ini akah dikaji apa 

yang telah terlaksana dengan baik 

maupun yang masih kurang baik dalam 

proses pembelajaran dengan penerapan 

metode pembelajaran kooperatif model 

Think Pair Share. Dari data-data yang 

telah diperoleh dapat duraikan sebagai 

berikut:  
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(1) Selama proses pembelajaran guru 

telah melaksanakan semua 

pembelajaran dengan baik. 

Meskipun ada beberapa aspek yang 

belum sempurna, tetapi persentase 

pelaksanaannya untuk masing-

masing aspek cukup besar. 

(2) Berdasarkan data hasil pengamatan 

diketahui bahwa siswa aktif selama 

proses belajar berlangsung. 

(3) Kekurangan pada siklus-siklus 

sebelumnya sudah mengalami 

perbaikan dan peningkatan 

sehingga menjadi lebih baik. 

(4) Hasil belajar siswsa pada siklus III 

mencapai ketuntasan. 

Pada siklus III guru telah 

menerapkan metode pembelajaran 

kooperatif model Think Pair Share 

dengan baik dan dilihat dari aktivitas 

siswa serta hasil belajar siswa 

pelaksanaan proses pembelajaran sudah 

berjalan dengan baik. Maka tidak 

diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi 

yang perlu diperhatikan untuk tindakah 

selanjutnya adalah memaksimalkan dan 

mepertahankan apa yang telah ada 

dengan tujuan agar pada pelaksanaan 

proses pembelajaran selanjutnya 

penerapan metode pembelajaran 

kooperatif model Think Pair Share 

dapat meningkatkan proses 

pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

1.  Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

Melalui hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa metode 

pembelajaran kooperatif model Think 

Pair Share memiliki dampak positif 

dalam meningkatkan Kualitas belajar 

siswa.hal ini dapat dilihat dari semakin 

mantapnya pemahaman siswa terhadap 

materi yang disampaikan guru 

(ketuntasan belajar meningkat dari 

sklus I, II, dan III) yaitu masing-

masing 65,8%, 81,6%, dan 94,7 %. 

Pada siklus III ketuntasan belajar 

siswa secara klasikal telah tercapai. 

2.  Kemampuan Guru dalam 

Mengelola Pembelajaran  

Berdasarkan analisis data, 

diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

metode pembelajaran kooperatif model 

Think Pair Share dalam setiap siklus 

mengalami peningkatan. Hal ini 

berdampak positif terhadap kualitas 

belajar siswa yaitu dapat ditunjukkan 

dengan meningkatnya nilai rata-rata 

siswa pada setiap siklus yang terus 

mengalami peningkatan. 

 

3.  Aktivitas Guru dan Siswa dalam 

Pembelajaran  

Berdasarkan analisis data, 

diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia pada 

pokok bahasan Teks Tantangan 

dengan metode pembelajaran  

kooperatif model Think Pair Share 

yang paling dominan adalah bekerja 

dengan menggunakan alat/media, 

mendengarkan/memperhatikan 

penjelasan guru, dan diskusi 

antarsiswa/antara siswa dengan guru. 

Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas 

isiswa dapat dikategorikan aktif. 

Sedangkan untuk aktivitas guru 

selama pembelajaran telah 

melaksanakan langkah-langkah 

metode pembelajaran kooperatif model 

Think Pair Share dengan baik. Hal ini 

terlihat dari aktivitas guru yang 

muncul di antaranya aktivitas 

membimbing dan mengamati siswa 

dalam mengerjakan kegiatan 

LKS/menemukan konsep, menjelaskan 

materi yang sulit, memberi umpan 

balik/evaluasi/tanya jawab dimana 

persentase untuk aktivitas tersebut 

cukup besar. 

 

Simpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, ada beberapa simpulan yang 

dapat dikemkakan, yakni sebagai berikut, 

(1) Pembelajaran dengan kooperatif 

model Think Pair Share memiliki 

dampak positif dalam meningkatkan 
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kualitas belajar siswa yang ditandai 

dengan peningkatan ketuntasan 

belajar siswa dalam setiap siklus, 

yaitu pada siklus I sebesar 65,8%, 

siklus II 81,6%, dan siklus III 94,7 %. 

Hasil evaluasi juga menunjukkan 

peningkatan. Pada Siklus I sebesar 64, 

13, Siklus II 70, 63, dan pada Siklus II 

sebesar 74,74. 

(2) Penerapan metode pembelajaran 

kooperatif model Think Pair Share 

mempunyai pengaruh positif, yaitu 

dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa yang ditunjukkan dengan rata-

rata jawaban siswa yang menyatakan 

bahwa siswa tertarik dan berminat 

dengan model pembelajaran Think 

Pair Share sehingga mereka menjadi 

termotivasi untuk belajar. 
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BIOLOGI 

BERORIENTASI INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN 

KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN KEMAMPUAN KERJASAMA 

SISWA SMA 

 

(Mamik Suparmi) 

 
 

ABSTRACT 

 

This study aimed to develop and to implement an inquiry-oriented  for training 

critical thinking and collaboration skills of students in the topic of the Human 

Respiratory System. This Research was conducted in two stages, the first  phase, which 

aimed to develop teaching materials by using th-4D and the second phase was the  

implementation phase of develop teaching materials using   one shot pretest-posttest 

design. Samples of the first trial was the students  of  XI IPA-3 of  SMAN 18 Surabaya 

Academic Year 2011/2012 while the second trial was the students of  XI  IPA-4 

academic year 2012/2013. 

The validity result of the learning material implementation which covered Learning 

Implementation Plan (Lesson Plan), Student Activity Sheet and Student Book are the 

good quality and worth use.  Learning Outcomes sheets (cognitive products) and Critical 

Thinking Skills Test, showed a trully valid and wothly used. Indicators of critical 

thinking skills covered the skills of formulating the problems, delivering argument, 

conducting conclution,making decision and applying the decision and also evaluating the 

whole problems. The results of the developing and implementing an inquiry-oriented 

learning material for training critical thinking and cooperation skills of studentsin 

Biology learning in the material of the Human Respiratory System showed an enhanced 

result in formulating problems  as much as 0,79 Gain average,delivering argument is 

0,82; conducting conclution is 0,58; making decision and applying the decision is 0,65; 

evaluating the whole problems is 0,72 and able to finish all the indicators of the mastery 

learning (100%) in an average score is 85,77 on the post test. The result of the 

implementation of the developing and implementing an inquiry-oriented learning 

material for training critical thinking and collaboration skills of students in Biology 

learning in the material of the Human Respiratory System showed that the students need 

to be trained for the skills in conducting the conclution and the skills of collaboration in 

the appreciating other member of the group who has given contribution aspect. 

Based on the data analysis, it is concluded that developing and implementing an 

inquiry-oriented learning material for training critical thinking skills and collaboration 

skills of studentsin Biology learning in the material of the Human Respiratory Systemis 

effetctive to reach the mastery learning and success in enhanced the critical thinking 

skills and also the students collaboration skills. 

 

Keywords:  Inquiry, Cooperative Learning, Critical Thinking and Collaboration 

 

 

Pendahuluan 

Tujuan pembelajaran Biologi  antara 

lain  mengembangkan pengalaman untuk 

dapat mengajukan dan menguji hipotesis  

 

 

 

melalui percobaan, serta 

mengomunikasikan hasil percobaan secara 

lisan dan tertulis dan memupuk sikap 

ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, 

kritis dan dapat bekerjasama dengan orang 
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lain (Depdiknas, 2006). Berdasarkan 

tujuan dan standar kompetensi tersebut, 

konsep-konsep dasar harus diberikan 

secara benar dan memberikan penekanan 

pada kegiatan serta pengamatan yang 

lebih konkrit terhadap sesuatu yang 

diajarkan. Berdasarkan kondisi yang 

demikian maka perlu dikembangkan suatu 

pendekatan dalam pembelajaran yang 

lebih berkualitas untuk dapat melatihkan 

keterampilan berpikir kritis dan 

kemampuan bekerjasama. Salah satu 

alternatif adalah dengan pemilihan metode 

pembelajaran yang tepat. 

 Metode pembelajaran yang mampu 

menggiatkan siswa untuk berpikir secara 

aktif dan  kreatif di dalam proses 

pembelajaran salah satunya adalah metode 

pembelajaran inkuiri. Dengan metode 

pembelajaran inkuiri akan melatih siswa 

berani mengemukakan pendapat dan 

menemukan sendiri pengetahuannya yang 

berguna untuk memecahkan masalah yang 

dihadapinya. Penggunaan metode 

pembelajaran inkuiri secara efisien dan 

efektif akan mengurangi monopoli guru 

dalam penguasaan jalannya proses 

pembelajaran, dan kebosanan siswa dalam 

menerima pelajaran akan berkurang 

(Gulo, 2002).  

 Berdasarkan hasil supervisi klinis 

terhadap perangkat pembelajaran 14 guru 

Sains (Biologi, Fisika, Kimia) diperoleh 

data bahwa tidak ada satupun perangkat 

pembelajaran yang melatihkan 

kemampuan berpikir kritis. Lebih sempit 

lagi, hasil supervisi klinis terhadap 6 

perangkat pembelajaran Biologi di SMA 

Negeri 18 Surabaya tidak ditemukan 

perangkat pembelajaran yang melatihkan 

kemampuan berpikir kritis. Fakta lain 

ditemukan di lapangan terkait dengan 

kemampuan kerjasama siswa, juga belum 

sengaja direncanakan dikembangkan oleh 

guru. Kerjasama yang dilakukan siswa 

sebatas pada kerjasama kelompok untuk 

menyelesaikan tugas secara insidental. 

Demikian juga dengan evaluasi (tes) yang 

dilakukan oleh guru, belum 

mengembangkan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi (kritis). Kemampuan 

berpikir kritis belum dengan sengaja 

dikembangkan oleh guru. Oleh karena itu 

perlu adanya jalan keluar untuk mengatasi 

kondisi tersebut. Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan adalah memilih dan 

menerapkan strategi pembelajaran yang 

tepat, yaitu dengan menggunakan 

perangkat pembelajaran berorientasi 

inkuiri yang dilaksanakan dalam 

kelompok kooperatif think-phair-share. 

 Challahan, Clark dan Kellough 

(1992) menyatakan bahwa melalui inkuiri, 

guru mengajak siswa terlibat aktif baik 

fisik dan mental dalam belajarnya. Siswa 

diajak aktif berpikir mengenali masalah, 

menyelidiki untuk mencari jawaban 

masalah atau pertanyaan yang dihadapi 

sampai pada penyusunan kesimpulan.  

Rindel (1999), menyatakan bahwa 

penerapan inkuiri dalam kelompok 

kooperatif dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

Perpaduan pendekatan inkuiri yang lebih 

mengembangkan kemampuan akademik, 

dengan strategi kooperatif yang 

menekankan pengembangan kemampuan 

sosial di samping akademik, diharapkan 

akan meningkatkan kualitas proses dan 

hasil belajar. Pada pembelajaran inkuiri 

yang dilaksanakan dengan pembelajaran 

kooperatif, siswa diajak dan dilibatkan 

dalam kegiatan mental maupun fisik 

(psikomotorik). Melalui kegiatan ini, 

siswa dilatih untuk mencurahkan 

kemampuan kognitif dan psikomotoriknya 

dalam melakukan serangkaian kegiatan 

inkuiri. Kegiatan yang dilakukan secara 

kooperatif ini, selain mendorong siswa 

banyak beraktivitas  secara kognitif, juga 

mendorong bekerja sama satu dengan 

yang lainnya. Pada saat kerjasama, terjadi 

interaksi yang kompleks misalnya dalam 

hal bertukar ide, menyampaikan 

argumentasi, maupun kerjasama dalam 

melakukan penyelidikan. Serangkaian 

kegiatan itu akan mempengaruhi 

pengembangan hasil belajar kognitif, 

kemampuan berpikir kritis maupun 
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kemampuan kerjasama (Slavin, 1995; 

National Academy of Sciences, 2000). 

 

Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian 

pengembangan (developmental research) 

karena mengembangkan perangkat 

pembelajaran berorientasi inkuiri pada 

siswa kelas XI IPA di SMA Negeri 18 

Surabaya. Perangkat yang dikembangkan 

adalah RPP, Buku Siswa, LKS, dan LP. 

Pengembangan perangkat 

berorientasi pada model 4-D (Four D 

models) yang dikembangkan oleh 

Thiagarajan, Semmel, dan Semmel.  

Desain ujicoba perangkat 

pembelajaran dalam pengembangan 

perangkat ini menggunakan model pre 

eksperimen One Group Pretest-Posttest 

Design. Sebelum melaksanakan 

pembelajaran dilaksanakan tes awal 

(pretest) O1, dan setelah melaksanakan 

pembelajaran  dilakukan tes akhir 

(posttest) O2.  

Desain penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut:  

 

 
             

Keterangan:     O1   = tes awal (pretest)  
                   O2    = tes akhir (posttest)  

                         X    = pembelajaran Inkuiri 

 

Variabel yang diamati dalam 

penelitian adalah (1) Validitas RPP, Buku 

Siswa, LKS dan LP kognitif produk dan 

LP kemampuan berpikir kritis; (2) 

variabel yang berkaitan dengan hasil 

ujicoba perangkat pembelajaran meliputi: 

keterlaksanaan RPP, aktivitas siswa, 

ketuntasan hasil belajar siswa, 

kemampuan berpikir kritis, kemampuan 

kerjasama dan respon siswa. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Perangkat yang dikembangkan 

dalam penelitian ini adalah RPP, LKS, 

Buku Siswa dan THB kognitif produk dan 

tes kemampuan berpikir kritis. Hasil 

validasi diperoleh nilai rata-rata perangkat 

RPP dari dua validator yaitu 4,65 dengan 

persentase reliabilitas 98,94%. Dengan 

demikian RPP yang disusun berkategori 

sangat baik dan reliabel. RPP yang 

dikembangkan ini berorientasi pada 

metode inkuiri yang dilaksanakan dalam 

kelompok kooperatif TPS untuk 

melatihkan kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan kerjasama. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Trilling dan Hood 

(1999) yang menyebutkan beberapa ciri 

pembelajaran yang diharapkan terjadi 

pada era pengetahuan ini diantaranya guru 

sebagai fasilitator, pembelajaran berpusat 

pada siswa dan bekerja sama. 

LKS yang dikembangkan 

merupakan suatu pedoman yang 

memungkinkan bagi siswa untuk 

membangun pengetahuan dibenaknya dan 

memberikan kesempatan kepada siswa 

dalam merencanakan/melaksanakan 

kegiatan percobaan atau penyelidikan, 

serta memberikan kesempatan dalam 

bersikap dan berkomunikasi ilmiah sesuai 

dengan materi yang sedang dipelajari . 

Kegiatan dalam LKS diarahkan untuk 

melatihkan kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan kerjasama. 

Perangkat yang juga membantu 

siswa dalam belajar adalah Buku Siswa. 

Perangkat ini disusun sesuai dengan 

standar kompetensi dan kebutuhan siswa. 

Hasil validasi perangkat Buku Siswa  

menunjukkan kategori baik (4.37) Buku 

siswa yang dikembangkan layak 

digunakan sebagai buku pegangan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. 

Lembar penilaian yang 

dikembangkan pada penelitian ini berupa 

tes hasil belajar kognitif dan tes 

kemampuan berpikir kritis. Tes hasil 

belajar kognitif dan tes kemampuan 

berpikir kritis divalidasi dengan 

memperhatikan validitas isi, bahasa dan 

penulisan soal. Hasil validasi terhadap tes 

hasil belajar kognitif dan kemampuan 

berpikir kritis menyatakan bahwa tes yang 

dikembangkan sangat valid dan dapat 

dipahami. Pada uji coba 2, tes hasil belajar 

dipisahkan dengan tes kemampuan 

berpikir kritis dan ditambahkan jumlah 

O1    X    O2 
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item soal baik pada tes hasil belajar 

produk (THB) maupun tes kemampuan 

berpikir kritis. 

Implementasi pembelajaran Biologi 

Berorientasi Inkuiri dengan menggunakan 

kooperatif tipe think phair share dalam uji 

coba 2 telah dilakukan terhadap siswa 

kelas XI IPA-4 SMA Negeri 18 Surabaya 

tahun pelajaran 2012/2013. 

1. Keterlaksanaan RPP 

Hasil pengamatan keterlaksanaan 

rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) selama pertemuan 1, 2 dan 3 

yang meliputi pendahuluan, kegiatan 

inti, penutup dan pengelolaan waktu 

menunjukkan kategori baik dan 

persentase reliabilitas pengamatan 

setiap pertemuan diatas 75%. 

Ketercapaian persentase keterlaksanaan 

ini dikarenakan adanya dukungan 

beberapa faktor, yaitu: (1) 

Pembelajaran inkuiri telah 

direncanakan dengan baik oleh guru. 

Hal ini terlihat dari tersedianya 

perangkat pembelajaran yang memiliki 

kualitas baik serta ketersediaan alat dan 

bahan yang dibutuhkan selama 

kegiatan pembelajaran penyelidikan. 

Kauchak dan Eggen (1996) 

mengemukakan bahwa menggunakan 

model inkuiri berbeda dengan diskusi 

biasa. Model inkuiri dengan 

menggunakan tiga cara penting. 

Pertama, model inkuiri digunakan 

ketika guru bertujuan mengutamakan 

berpikir kritis dan berpikir tingkat 

tinggi daripada pemahaman 

isi. Pemahaman isi penting, selalu, 

karena pemahaman isi dan berpikir 

kritis terpisahkan, tapi ketika 

menggunakan inkuiri penekanan pada 

berpikir kritis. Kedua, karena 

penyelidikan masalah, hipotesis, dan 

data yang digunakan untuk menguji 

mereka idealnya datang dari siswa, 

guru harus merencanakan dengan hati-

hati, sehingga mereka dapat 

memberikan bimbingan cukup bahwa 

mereka terlibat berpikir berdasarkan 

pengalaman siswa. Ketiga, 

penyelidikan sebagian besar 

berlangsung selama pembelajaran, 

yaitu, mereka akan membutuhkan lebih 

dari satu periode kelas tunggal, dan 

guru juga harus mempertimbangkan 

keterlibatan siswa ketika perencanaan. 

(2) LKS yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran penyelidikan ini 

merupakan kombinasi inkuiri tingkat I 

dan inkuiri tingkat II, yang didalamnya 

melatih siswa menemukan konsep 

melalui kegiatan 

percobaan/penyelidikan dengan cara 

merancang prosedur 

percobaan/penyelidikan sendiri 

sebelum mereka melakukan kegiatan 

penyelidikan/percobaan yang dipandu 

dengan serangkaian pertanyaan di 

dalam LKS. (3) Penguasaan guru 

terhadap seluruh perangkat 

pembelajaran yang telah dikembangkan 

dan komitmen yang tinggi untuk 

melaksanakan pembelajaran yang telah 

dikembangkan. 

 

2. Aktivitas siswa 

Pengamatan aktivitas siswa 

dilakukan oleh dua pengamat selama 

pembelajaran berlangsung. Aktivitas 

yang menonjol disetiap pertemuan, 

yaitu aktivitas melaksanakan percobaan 

disusul dengan aktivitas menyusun 

prosedur. Aktivitas menyusun prosedur 

disetiap pertemuan semakin menurun 

sedangkan aktivitas yang merupakan 

student center mengalami peningkatan 

pada setiap pertemuan. Aktivitas yang 

mengalami peningkatan adalah 

aktivitas mempresentasikan hasil 

percobaan, menjawab dan menanggapi 

kelompok lain, dan menyampaikan 

pendapat. Kenaikan dan penurunan 

aktivitas ini terkait langsung dengan 

pengalaman yang dimiliki siswa 

selama pembelajaran. Pada 

pembelajaran dengan menggunakan 

perangkat berorientasi inkuiri yang 

dilaksanakan dengan kooperatif TPS 
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ini siswa diberi kesempatan untuk 

megeksplorasi kemampuannya yaitu 

mulai dari merancang dan 

melaksanakan percobaan/penyelidikan 

sampai dengan mempresentasikan hasil 

percobaan/penyelidikan. 

 

3. Tes Hasil Belajar 

Pembelajaran Biologi 

berorientasi inkuiri yang dilaksanakan 

dalam kooperatif TPS ini dikatakan 

berhasil apabila ketuntasan hasil 

belajar siswa mencapai KKM yaitu 70. 

Hasil uji coba lapangan menunjukkan 

proporsi tujuan pembelajaran tes hasil 

belajar kognitif produk yang diperoleh 

siswa pada uji akhir adalah lebih dari 

0.70. Dengan demikian tujuan 

pembelajaran pada uji coba 2 secara 

keseluruhan tuntas dan tujuan 

pembelajaran tiap butir soal tergolong 

baik dengan sensitivitas di atas 0.30.  

Hal tersebut juga menunjukkan bahwa 

seluruh butir soal peka terhadap efek 

pembelajaran.  Ketercapaian 

ketuntasan hasil belajar individual  

keseluruhan mencapai  89.3%. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa  

pembelajaran dengan menggunakan 

perangkat pembelajaran berorientasi 

inkuiri telah membantu siswa untuk 

mencapai ketuntasan belajar individu. 

Hasil analisis normal gain 

diperoleh <g> = 0.82 sehingga dapat 

dikatakan bahwa perubahan yang 

diperoleh siswa setelah mengikuti 

proses KBM berorientasi inkuiri yang 

dilaksanakan dalam kelompok 

kooperatif TPS termasuk pada kategori 

tinggi. Hal ini karena pembelajaran 

dengan proses penyelidikan ini siswa 

didorong untuk belajar sebagian besar 

melalui keterlibatan aktif mereka 

sendiri dengan konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip serta melakukan 

percobaan yang memungkinkan 

mereka menemukan prinsip-prinsip 

untuk mereka sendiri. Ini merupakan 

suatu komponen penting dalam 

pendekatan kontruktivis (Nur, 2008). 

Pencapaian ini didukung oleh 

penelitian Oguz (2008) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran 

konstruktivis memberi pengaruh 

signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian yang lain, juga 

menyatakan bahwa strategi kooperatif 

TPS pada pembelajaran pola 

pemberdayaan berpikir melalui 

pertanyaan (PBMP) juga dapat 

meningkatkan hasil belajar kognitif 

(Sumarsih, 2006; Suryani, dkk, 2005). 

 

4. Tes Kemampuan Berpikir Kritis 

    Selain ketuntasan belajar, hasil 

utama yang ingin dicapai pada 

pembelajaran ini adalah melatihkan 

kemampuan berpikir kritis. Hasil 

penelitian diperoleh bahwa pada 

kemampuan berargumen, kemampuan 

merumuskan masalah dan kemampuan 

mengevaluasi  mengalami peningkatan 

dengan kategori tinggi, yaitu masing-

masing secara berurutan sebesar 0.82, 

0.79 dan 0.72 sedangkan kemampuan 

memutuskan dan melaksanakan 

mengalami peningkatan sedang (0.65). 

Kemampuan menyimpulkan 

mengalami peningkatan paling rendah 

(0.58) diantara kelima kemampuan 

yang lain. Untuk lebih jelas rata-rata N-

Gain tiap indikator dapat dilihat pada 

grafik berikut. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik 1 Rata-rata N-Gain tiap  Indikator 

Berpikir Kritis 
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Indikator kemampuan 

merumuskan masalah, memberikan 

argumen dan mengevaluasi memiliki 

rata-N-gain dengan kategori tinggi. Hal 

ini dapat dipahami karena pada 

pembelajaran ini siswa secara nyata 

merencanakan proses untuk inkuirinya. 

Guru menekankan pada sifat sementara 

(tentative) pada kesimpulan, yang 

membuat suatu kegiatan lebih 

menyerupai pemecahan masalah seperti 

kehidupan nyata, di mana keputusan 

selalu dapat diperbaiki (Callahan et al., 

1992).  

Hasil analisis N-Gain 

kemampuan berpikir kritis pada 

kemampuan memutuskan dan 

melaksanakan dan menyimpulkan 

mengalami peningkatan dengan 

kategori sedang. Hal ini karena untuk 

dapat memutuskan sesuatu hal perlu 

kemampuan menganalisis dan 

memahami konsep dengan matang 

sehingga pada suatu tahap 

meyimpulkan. Jika mereka telah 

mampu menyimpulkan dengan benar, 

maka mereka akan dapat mengambil 

suatu keputusan dan dapat dapat 

melaksanakan keputusan itu dengan 

benar. 

Secara umum, ketercapaian 

kemampuan berpikir kritis tidak 

terlepas dari kemampuan mereka 

bekerja dalam kelompok kooperatif. 

Dalam penelitian ini siswa diberikan 

kesempatan menyelesaikan tugas-tugas 

secara mandiri sebelum mereka 

melakukan sharing dengan teman 

dalam kelompoknya. Pada 

pembelajaran inkuiri yang 

dilaksanakan dalam kelompok 

kooperatif siswa diajak dan dilibatkan 

dalam kegiatan mental (kognitif), 

maupun fisik (psikomotor). Kegiatan 

yang dilaksanakan secara kooperatif ini 

selain mendorong siswa banyak 

beraktivitas secara kognitif, juga 

didorong untuk dapat bekerja sama satu 

dengan yang lainnya. Pada saat 

kerjasama terjadi interaksi yang 

kompleks misalnya dalam hal bertukar 

ide, menyampaikan argumentasi, 

maupun kerjasama dalam melakukan 

penyelidikan. Serangkaian kegiatan ini 

akan mempengaruhi pengembangan 

hasil belajar yang berupa kemampuan 

berpikir kritis, pemahaman konsep 

biologi, maupun kemampuan 

kerjasama (Dumas, 2003; Slavin, 

1995). 

Namun untuk melatihkan 

kemampuan ini memerlukan waktu 

yang lebih lama dan memerlukan 

perencanaan yang matang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa untuk 

melatihkan kemampuan berpikir kritis 

kepada siswa tidak cukup hanya 

beberapa kali pertemuan, melainkan 

dibutuhkan waktu untuk membiasakan 

dan melatihkan sikap kritis siswa. Hal 

ini didukung penelitian (Rob, 2011) 

yang menyatakan bahwa dibutuhkan 

dua sampai tiga tahun agar siswa 

mampu mengintegrasikan ide-ide 

mereka dan menerapkan berpikir kritis 

untuk hal-hal yang baru. 

 

5. Kemampuan Kerjasama 

Hasil analisis kemempuan 

kerjasama siswa tiap aspek pada setiap 

pertemuan ditampilkan pada grafik 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2 Persentase Aspek Kemampuan 

Kerjasama Siswa tiap Pertemuan 



 

E-Jurnal Dinas Pendidikan Kota Surabaya; Volume X /2018 Hal.  135 

Keterangan:  
Aspek 1. Menyiapkan pengetahuan dan informasi untuk 

membantu kemajuan kelompok. 

Aspek 2.Terbuka dan jujur terhadap seluruh anggota 

kelompok. 
Aspek 3.Memberikan bantua dan dorongan anggota 

kelompok yang memerlukan. 

Aspek 4.   Menghargai pendapat anggota kelompok  
Aspek 5.   Berbagi sumber-sumber  

Aspek 6. Meringkas dengan tepat apa yang dikatakan 

anggota.kelompok 
Aspek 7.  Memberi penghargaan kepada anggota kelompok 

yang telah memberikan kontribusi 
Aspek 8. Menerima dan menghargai perbedaan individu, 

agama, budaya dan etnik. 

 

Berdasarkan rata-rata 

kemampuan kerjasama tiap aspek pada 

seluruh pertemuan diperoleh informasi 

bahwa aspek kemampuan untuk 

memberi penghargaan kepada anggota 

kelompok yang telah memberikan 

konstribusi, memiliki rata-rata terendah 

yaitu sebesar 1.94%. Hal ini 

menunjukkan bahwa betapa sulitnya 

melatihkan pada siswa kebiasaaan 

untuk dengan jujur memberikan 

penghargaan kepada orang lain terkait 

dengan keberhasilan yang diperoleh 

orang lain. Hasil wawancara dengan 

siswa terungkap bahwa mereka belum 

terbiasa untuk memberikan pujian 

secara spontan kepada teman yang 

telah berhasil dalam suatu kegiatan, 

karena mereka merasa bersaing. 

Selama ini kerjasama yang mereka 

lakukan dalam kegiatan kelompok 

sebatas pada berbagi hal-hal dan tugas 

yang diperlukan dalam kegiatan 

kelompok saja.  

Meskipun ketercapaian aspek 

kemampuan memberikan penghargaan 

kepada anggota kelompok yang telah 

memberikan kontribusi ini kecil, 

namun  hal ini tetap penting untuk 

secara rutin dilatihkan. Pentingnya 

mengembangkan keterampilan 

kerjasama disampaikan oleh Galbreath 

(1999), juga Trilling dan Hood (1999) 

yang menyatakan bahwa salah satu 

karakteristik pembelajaran di era 

pengetahuan adalah bersifat kolaboratif 

dan bukan menonjolkan kompetisi 

pada siswa. Mengembangkan 

kemampuan kerjasama juga sangat 

penting sebagai bekal hidup bersama, 

yang pada kenyataannya hampir semua 

aktivitas melibatkan peran orang lain.   

Aspek kemampuan kerjasama 

menghargai pendapat anggota 

kelompok (memberi respon dengan 

konstruktif dan tidak menghakimi) 

terkait dengan aktivitas siswa ketika 

berdiskusi dalam kelompok kooperatif 

dalam menyelesaikan tugas terutama 

dalam menyusun prosedur dan 

melaksanakan penyelidikan/percobaan. 

Selain itu, aspek kemampuan 

kerjasama ini tampak terlihat ketika 

mereka harus mempresentasikan hasil 

percobaan/penyelidikannya. Mereka 

tampak secara antusias memberikan 

dorongan/bantuan pada teman yang 

berargumen saat memaparkan jawaban-

jawaban hasil diskusi kelompoknya. 

Hal ini karena pada implementasi 

pembelajaran inkuiri yang 

dilaksanakan dalam kelompok 

kooperatif pada penelitian ini menuntut 

siswa untuk mampu bekerjasama 

merancang percobaan/penyelidikannya 

sendiri dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi serta memberikan 

kesempatan pada mereka untuk 

mempresentasikan hasil 

penyelidikan/percobaannya. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Slavin 

(1995) dan  National Academy of 

Sciences (2000) bahwa pada 

pembelajaran inkuiri yang 

dilaksanakan dengan pembelajaran 

kooperatif, siswa diajak dan dilibatkan 

dalam kegiatan mental maupun fisik 

(psikomotorik). Melalui kegiatan ini, 

siswa dilatih untuk mencurahkan 

kemampuan kognitif dan 

psikomotoriknya dalam melakukan 

serangkaian kegiatan inkuiri. Kegiatan 

yang dilakukan secara kooperatif ini, 

selain mendorong siswa banyak 

beraktivitas  secara kognitif, juga 

mendorong bekerja sama satu dengan 

yang lainnya. Pada saat kerjasama, 

terjadi interaksi yang kompleks 
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misalnya dalam hal bertukar ide, 

menyampaikan argumentasi, maupun 

kerjasama dalam melakukan 

penyelidikan. Serangkaian kegiatan itu 

akan mempengaruhi pengembangan 

hasil belajar kognitif, kemampuan 

berpikir kritis maupun kemampuan 

kerjasama. Sekanjutnya secara umum 

dapat dijelaskan bahwa pembelajaran 

ini dapat melatihkan tiap aspek 

kemampuan kerjasama. 

 

6. Respon Siswa 

Hasil angket menunjukkan 

bahwa siswa tertarik terhadap 

pembelajaran berorientasi inkuiri yang 

dilaksanakan dalam kelompok 

kooperatif untuk melatihkan 

kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan kerjasama. Hal ini dapat 

ditunjukkan oleh respon siswa terhadap 

materi pelajaran,  LKS, buku siswa, 

suasana belajar, cara guru mengajar, 

dan tahapan-tahapan yang diarahkan 

guru dalam proses pembelajaran 

masing-masing 100%, 89%, 100%, 

100% dan 100%. Data respon siswa 

juga diperoleh bahwa pembelajaran 

yang dilaksanakan pada penelitian ini 

baru dan  100% berminat terhadap 

pembelajaran ini. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 

disimpulkan bahwa perangkat 

pembelajaran Biologi berorientasi inkuiri 

yang dilaksanakan dalam pembelajaran 

kooperatif TPS yang telah dikembangkan 

dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan kerjasama siswa SMA. 
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