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PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF DESKRIPSI  DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE FIELD TRIP  

 
 

Isroya  
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta 

 
 
Abstract. This research background is students with difficul es to determine the choice of words, combaining words and some 
ideas  in  the  text  descrip on.  Research  uses  classroom  ac on  research  (CAR).  Purpose  of  this  research  to  improve  students 
wri ng  using”field  trip”  method.  To  get  the  required  data  the  researcher,  provides  test  and  distribu ng  ques onnaires  to 
students.  The  author  conducted  interviews  to  teachers  of  Bahasa  Indonesia.  In  the  first  cycle,  the  result  of  completeness 
amounted to 15 people or 37%, and students who have reached the limit completed as many as 25 people or 63%. Increased 
mastery learning significantly from 45% or 18 students in the first cycle and 40 students or 100% in the second cycle.The results 
explain that students were able to explain that the ideas and the ability to write a descrip on with field trip methods so students 
can learn Bahasa Indonesia op mally. 

 
Keyword: wri ng, descrip on paragraph, method field trip 

 
Abstrak.  Peneli an  ini  berlatarbelakang  pada  kesulitan  siswa  menentukan  pilihan  kata,  menggabungkan  kalimat  dan 
menuangkan ide dalam penulisan paragraf deskripsi. Peneli an   ini menggunakan peneli an  ndakan kelas (PTK). Tujuan dari 
peneli an  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan  menulis  siswa  dengan  menggunakan  metode  field  trip.  Untuk 
mendapatkan  data  yang  dibutuhkan  penulis,  memberikan  tes  dan  menyebarkan  angket  kepada  siswa.  Penulis  melakukan 
wawancara kepada guru bidang studi Bahasa Indonesia. Setelah dilakukannya peneli an, pada siklus I ketuntasan berjumlah 15 
orang atau 37%, dan siswa yang telah mencapai batas  tuntas sebanyak 25 orang atau 63%. Peningkatan ketuntasan belajar 
sangat signifikan dari 45% atau 18 siswa pada siklus I dan 40 siswa atau 100% pada siklus II. Hasil tersebut menjelaskan bahwa 
siswa  pun  mampu  menuangkan  ide/gagasan  dan  mengembangkanya  sehingga  kemampuan  menulis  deskripsi  dengan 
menggunakan  metode  field  trip  dapat  meningkatkan  kemampuan  belajar  siswa  pada  pelajaran  Bahasa  Indonesia  dengan 
op mal.  

 
Kata kunci: menulis, paragraf  deskripsi, metode field trip 

PENDAHULUAN 

Menulis  merupakan  media  untuk  berkomunikasi 
seseorang  kepada  orang  lain. Menulis  dapat mela h 
kita  untuk  berpikir  kri s  dan  logis  dan  juga  dapat 
mela h  kita  untuk  mengungkapkan  perasaan  ide, 
gagasan atau melukiskan lambang‐lambang grafik yang 
menggambarkan  suatu  bahasa    agar  dipahami  oleh  
orang lain. Menulis memegang peranan pen ng dalam 
proses pembelajaran di sekolah. Namun,  banyak guru 
mengalami kesulitan untuk membiasakan anak belajar 
menulis,  terutama  menulis  paragraf  deskripsi. 
Penyebabnya adalah  kesalahan dalam hal pengajaran 
yang terlalu kaku sehingga menimbulkan kesan bahwa 
menulis  itu  sulit.  Selain  itu,  banyak  pula  yang  belum 
memahami  pen ngnya  keterampilan  menulis 
khususnya menulis  paragraf  deskripsi.  Belum  banyak 
guru  yang  mampu  menyuguhkan  materi  pelajaran 
dengan cara yang tepat dan menarik. Akibatnya, wajar 
jika  siswa  pun  akhirnya  dak  mampu  dan  dak 
menyukai  pelajaran  menulis.  Masalah  utamanya 
adalah  siswa  sulit  menentukan  pilihan  kata, 
menggabungkan  kalimat  dan menuangkan  ide  dalam 
tulisan  deskripsi.  Kesulitan  ini  menyebabkan 

rendahnya  kualitas  tulisan  siswa  baik  pada  aspek  isi 
maupun  kebahasaan.  Penggunaan  metode  sangat 
pen ng kehadirannya dalam pembelajaran.  

Salah  satu  metode  yang  dapat  digunakan  untuk 
menunjang  prestasi  belajar  menulis  adalah  dengan 
menggunakan metode field  trip. Roes yah  (2008: 85) 
mengatakan  field  trip  merupakan  pesiar  (ekskursi) 
yang  digunakan  oleh  para  peserta  didik  untuk 
melengkapi  pengalaman  belajar  tertentu  dan 
merupakan  bagian  integral  dari  kurikulum  sekolah. 
Melihat  pen ngnya  penggunaan  metode  field  trip 
untuk    menumbuhkan  mo vasi,  minat  dan  ak vitas 
siswa dalam belajar, serta dalam upaya meningkatkan 
hasil  belajar  siswa  pada  peningkatan  kemampuan 
menulis paragraf deskripsi, peneli  merasa perlu untuk 
melakukan  peneli an    dengan  rumusan  masalah 
“apakah  penggunaan  metode  field  trip  dapat 
meningkatkan  kemampuan menulis  paragraf  deskrpsi 
siswa  kelas  IX  SMP   Dwiguna Depok.  Judul peneli an 
ini adalah “Peningkatan Kemampuan Menulis Paragraf 
Deskripsi dengan Menggunakan Metode Field trip.  
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Tujuan  peneli an  ini  adalah  untuk meningkatkan 
kemampuan  menulis  paragraf  deskripsi  melalui 
penggunaan metode field  trip, meningkatkan mo vasi 
peserta didik dalam belajar menulis paragraf deskripsi 
serta meningkatkan  kemampuan  peserta  didik  dalam 
penguasaan materi menulis paragraf deskripsi. Adapun 
manfaat dari peneli an  ini ialah. 1). bagi peserta didik 
menambah  wawasan  keilmuan  dalam  pembelajaran 
menulis paragraf dekripsi, memudahkan dalam belajar 
menulis  dekripsi  dengan menggunakan metode  field 
trip.  2). Bagi guru: memudahkan proses pembelajaran 
untuk  mengembangkan  potensi  profesionalnya, 
menciptakan  susana belajar  yang menyenangkan dan 
dak membosankan.  

Nurgiantoro  (2008:  273)  mengungkapkan  bahwa 
menulis  adalah  ak vitas  mengungkapkan  gagasan 
melalui  media  bahasa.  Batasan  yang  dibuat 
Nurgiantoro  sangat  sederhana,  menurutnya  menulis 
hanya  sekadar  mengungkapkan  ide,  gagasan,  atau 
pendapat  dalam  bahasa  tulis,  lepas  dari  mudah 
daknya  tulisan  tersebut  dipahami  oleh  pembaca. 

Pendapat  senada  disampaikan  oleh  Semi  (2008:65) 
bahwa menulis  sebagai  ndakan  pemindahan  pikiran 
atau  perasaan  dalam  bahasa  tulis  dengan 
menggunakan  lambang‐lambang  atau  grafem. 
Berbeda dari kedua pakar di atas, Nurgiantoro  (2008: 
273)  berpendapat  bahwa  menulis  diis lahkan 
mengarang,    yaitu  segenap  rangkaian  kegiatan 
seseorang  mengungkapkan  gagasan  dan 
menyampaikannya  melalui  bahasa  tulis  kepada 
masyarakat  pembaca  untuk  dipahami.  Dengan 
mencerma   pendapat  tersebut,  dapat  disimpulkan 
bahwa menulis  dak  hanya mengungkapkan  gagasan 
melalui media  bahasa  tulis  saja  tetapi  juga meramu 
tulisan tersebut agar dapat dipahami oleh pembaca. 

Is lah paragraf, alinea ataupun “paragraph’ sudah 
sering  kita  dengar  bahkan  pernah  digunakan  baik 
dalam  percakapan  maupun  dalam  prak k.  Dalam 
rapat,  diskusi,  ataupun  seminar,  misalnya,  peserta 
sering berkata, “… pada paragraf pertama baris kelima. 
…”  Para  guru  pun  sering  berkata,  “Anak‐anak 
perha kan paragraf ke  sekian…’ Apalagi mereka yang 
sering  menulis  baik  menulis  surat,  kertas  kerja, 
laporan, dan skripsi pas lah mereka  itu menggunakan 
penger an paragraf dalam tulisannya tersebut.  

Paragraf  deskripsi  adalah  sebuah  paragraf  yang 
menggambarkan  atau  melukiskan  sebuah  objek 
tertentu  melalui  kata‐kata  yang  bisa  merangsang 
pancaindera  sehingga  pembaca  seolah‐olah  melihat 
atau  merasakan  sendiri  benda  objek  yang 
dideskripsikan  oleh  penulis.  Aspek‐aspek  yang 
digambarkan dapat berupa karakters k, keadaan, sifat 
atau  perasaan  yang  dimiliki  oleh  objek  tersebut. 
Tujuan  paragraf  deskripsi  adalah memberi  gambaran 
utuh  kepada  pembacanya  agar  mereka  mengetahui 
apa yang sedang dibicarakan dengan  jelas baik dalam 
hal  bentuk  fisik  ataupun wujud  yang  abstrak  seper  
sikap, rasa dan lain‐lain.  

Kata deskripsi berasal dari bahasa La n describere 
yang  bermakna  “menulis  tentang  sesuatu”  atau 
”membeberkan  sesuatu  hal”.Kata  deskripsi  dapat 
diterjemahkan  menjadi  pemerian,  yang  berasal  dari 
kata  peri‐memerikan  yang  berar     ”melukiskan 
sesuatu  hal”.    Dekripsi  atau  pemerian  merupakan 
sebuah  bentuk  tulisan  yang  berhubungan  dengan 
usaha  para  penulis  untuk    memberikan    perincian‐
perincian dari objek yang sedang dibicarakan, di dalam 
menulis  deskripsi  pendapat  si  penulis  dak  boleh 
dicantumkan. 

Langkah‐langkah dalam menulis paragraf deskripsi 
adalah: (1) menentukan tema; (2) menetapkan tujuan 
penulisan;  (3)  mengumpulkan  bahan;  (4)  membuat 
kerangka  karangan;  (5)  mengembangkan  kerangka 
karangan; dan (6) merevisi karangan. 

Langkah  yang  pertama  adalah menentukan  tema. 
Pada kegiatan  ini yang mula‐mula dilakukan  jika akan 
menulis  suatu  karangan  ialah menentukan  tema. Hal 
ini berar   bahwa harus ditentukan  apa  yang  dibahas 
dalam  tulisan.  Tema  adalah  gagasan  pokok  yang 
hendak disampaikan di dalam penulisan. Gagasan atau 
ide  pokok  dapat  diperoleh  dari  pengalaman,    hasil 
peneli an,  beberapa  sumber,  pendapat,  dan 
pengamatan.  Pernyataan  tema  mungkin  saja  sama 
dengan judul, tetapi mungkin juga  dak. 

Langkah  kedua  adalah  menetapkan  tujuan 
penulisan.  Pada  langkah  ini  se ap  penulis  harus 
mengungkapkan  dengan  jelas  tujuan  penulisan  yang 
akan  dilaksanakannya.  Perumusan  tujuan  penulisan 
sangat  pen ng  dan  harus  ditentukan  lebih  dahulu 
karena  hal  ini  merupakan  k  tolak  dalam  seluruh 
kegiatan  menulis  selanjutnya.  Dengan  menentukan 
tujuan  penulisan,  aka  diketahui  apa  yang  harus 
dilakukan pada tahap penulisan. Kita akan tahu bahan‐
bahan  yang  diperlukan,  macam  organisasi  karangan 
yang  akanditerapkan,  atau  mungkin  sudut  pandang 
yang  akan  dipilih.  Tujuan  merupakan  penentu  yang 
pokok  dan  akan  mengarahkan  serta  membatasi 
karangan.  Kesadaran mengenai  tujuan  selama  proses 
penulisan akan menjaga keutuhan tulisan. 

Langkah ke ga adalah mengumpulkan bahan. Pada 
waktu  memilihdan  membatasi  topik  kita  hendaknya 
sudah  memperkirakan  kemungkinan  mendapatkan 
bahan.  Dengan  membatasi  topik,  maka  kita  pun 
sebetulnya  telahmemusatkan  perha an  pada  topik 
yang  terbatas  itu,  serta  mengumpulkan  bahan  yang 
khusus  pula.  Bahan  penulisan  ini  dapat  dikumpulkan 
pada  tahap prapenulisan dan dapat pula pada waktu 
penulisan  berlangsung. Masalah  kecil  yang  tujuannya 
sudah  jelas  dalam  pikiran  kita  penetapan  dan 
pengumpulan  bahan  dapat  dilakukan  pada  waktu 
penulisan. 

Langkah  keempat  adalah  membuat  kerangka 
karangan. Agar organisasi karangan dapat ditentukan, 
sebelumnya kita harus menyusun kerangka karangan. 
Menyusun  kerangka  karangan  merupakan  satu  cara 
untuk  menyusun  suatu  rangkaian  yang  jelas  dan 
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terstruktur  yang  teratur  dari  karangan  yang  akan 
ditulis.  Kerangka  karangan merupakan  suatu  rencana 
kerja  yang  dapat  digunakan  sebagai  garis  besarnya 
dalam mengarang. Kerangka karangan  juga menjamin 
penulis dalam ide secara logis dan teratur. Penyusunan 
kerangka  karangan  sangat  dianjurkan  karena  akan 
menghindarkan penulis dari kesalahan yang  dak perlu 
terjadi. 

Kegunaan  kerangka  karangan  bagi  penulis  adalah 
(a)  kerangka  karangan  dapat  menyusun  karangan 
secara  teratur dan  dak membahas satu gagasan dua 
kali serta dapat mencegah penulis keluar dari sasaran 
yang  sudah  dirumuskan  dalam  topik  atau  judul;  (b) 
sebuah  kerangka  karangan  memperlihatkan  bagian‐
bagian  pokok  karangan  serta memberi  kemungkinan 
bagi  perluasan  bagian‐bagian  tersebut.  Hal  ini  akan 
membantu  penulis  menciptakan  suasana  yang 
berbeda‐beda,  sesuai dengan  variasi  yang diinginkan; 
dan  (c)  sebuah  kerangka  karangan  akan 
memperlihatkan  kepada  penulis  bahan‐bahan  atau 
materi  apa  yang  diperlukan dalam pembahasan  yang 
akan ditulisnya nan .  

Langkah  yang  kelima  adalah  mengembangkan 
kerangka  karangan.  Pada  langkah  ini  penulis 
mengembangkan  kerangka  karangan  menjadi  suatu 
karangan  atau  tulisan  yang  utuh.  Dan  langkah  yang 
terakhir  adalah  merevisi  karangan.  Pada  langkah  ini 
meneli  secara meyeluruh mengenai ejaan.  

Field  trip  dapat  diar kan  sebagai  kunjungan  atau 
karyawisata. Menurut  Roes yah  (2006:56),    field  trip 
bukan  sekadar  rekreasi,  tetapi  untuk  belajar  atau 
memperdalam  pelajaran  dengan  melihat  kenyataan. 
Karena  itu,  dikatakan  teknik  field  trip  ialah  cara 
mengajar  yang  dilakukan  dengan mengajak  siswa  ke 
suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk 
mempelajari  atau  menyelidiki  sesuatu  seper  
meninjau  pabrik  sepatu,  suatu  bengkel  mobil,  toko 
serba‐ada,  dan  sebagainya. Dengan  field  trip  sebagai 
metode pembelajaran, anak didik di bawah bimbingan 
guru  mengunjungi  tempat‐tempat  tertentu  dengan 
maksud untuk belajar melihat objek yang akan diteli  
dan mencari  ide atau gagasan dalam merangkai kata‐
kata. Hal  ini  sangat  sesuai untuk meningkatkan mutu 
pembelajaran  menulis  paragraf  deskripsi.    
Mendekatkan   objek belajar dengan  siswa akan  lebih 
memudahkan  siswa  untuk  menuangkan  ide‐ide  ke 
dalam  tulisan.  Selain  itu,  dengan  metode  field  trip 
membuat  siswa  lebih  nyaman  dan  senang  ke ka 
pembelajaran  berlangsung  dan  dapat  mela h  siswa 
untuk menggunakan waktu secara efek f.  

Peneli an  ini  menggunakan  peneli an  ndakan 
kelas.  Arikunto  (2006:74) mengatakan  prinsip  utama 
dalam  PTK  adalah  adanya  pemberian  ndakan  yang 
diaplikasikan  dalam  siklus‐siklus  yang  berkelanjutan. 
Siklus  yang  berkelanjutan  tersebut  digambarkan 
sebagai  suatu  proses  yang  dinamis.  Dalam  siklus 
tersebut,  peneli an  ndakan  diawali  dengan 
perencanaan  ndakan  (planning).  Tahap  berikutnya 

adalah  pelaksanaan  ndakan  (ac ng),  pengamatan 
(observing)  dan  refleksi  (reflec ng).  Keempat  aspek 
tersebut  berjalan  secara  dinamis.  PTK  merupakan 
peneli an  yang  bersiklus.  Ar nya,  peneli an  ini 
dilakukan  secara  berulang  dan  berkelanjutan  sampai 
tujuan peneli an dapat tercapai.   

 
METODE PENELITIAN  

Peneli an  ini  dilakukan  di  SMP  Dwiguna    Depok 
yang beralamat di  Gg. Haji Duo No. 30 Pondok Terong, 
Depok, Jawa Barat. Subjek peneli an  ini adalah siswa‐
siswi  SMP Dwiguna  kelas  IX  dengan  jumlah  siswa  40 
orang yang terdiri atas 25 siswa  laki‐laki dan 15 siswa 
perempuan.  Jenis  peneli an  yang  digunakan  adalah 
Peneli an  Tindakan  Kelas  (PTK).  Peneli an 
dilaksanakan dalam dua siklus, se ap siklus mengiku  
prosedur  sebagai  berikut:  1)  perencanaan,  2) 
pelaksanaan,  3)  pengamatan,  dan  4)  refleksi. 
Peneli an  ini  dilakukan  pada  bulan  Oktober  dan 
November 2015.  

Untuk mengetahui kemampuan  belajar pada siswa 
kelas  IX  SMP  Dwiguna  Depok,  dilakukan  observasi 
langsung  terhadap  proses    pembelajaran  menulis 
paragraf yang  dilakukan pada se ap siswa, yang dinilai 
oleh observer, kegiatannya hanya mengama  kegiatan 
siswa dalam proses belajar dilakukan  ap pertemuan. 
Sedangkan untuk mengetahui tanggapan atau respons 
siswa  terhadap  peningkatan  kemampuan  menulis 
paragraf deskripsi dengan menggunakan metode field 
trip.  

Tahapan  pengambilan  data  dilakukan  dengan 
mengama   proses  pembelajaran  untuk  mengetahui 
hasil  belajar.  Observasi  diarahkan  pada  poin‐poin 
dalam  pedoman  yang  telah  disiapkan  peneli .  Selain 
itu, untuk memperoleh data yang akurat, peneli  juga 
melakukan  wawancara  (angket)  dengan  para  siswa 
mengenai poin‐poin yang dirasa perlu ditanyakan pada 
siswa untuk mendapatkan data yang lengkap.  

Dari  peneli an  yang  dilakukan,    data  yang 
terkumpul  terdiri dari 1) data hasil observasi ak vitas 
siswa  sebagai  indikator  keak fan  siswa,  2)  data  hasil 
observasi  ak vitas  guru  dalam  melaksanakan 
pembelajaran  menulis  paragraf  deskripsi  dengan 
menggunakan  metode  field  trip  dan  3)  data  hasil 
belajar  yang  berupa  hasil  nilai  tes  se ap  akhir  siklus 
sebagai  indikator pemahaman siswa  terhadap konsep 
yang  disampaikan.  Data‐data  ini  dianalisis 
menggunakan teknik analisis deskripsi. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN   

Peneli an dilakukan dalam dua siklus. Pada Siklus I 
pertemuan pertama: hari Senin, 9 November 2015 1) 
Tahap  Perencanaan:    dimulai  setelah  menyamakan 
persepsi    dan  menentukan  persiapan  peneli an 
dimulai dengan menyiapkan perangkat peneli an serta 
menginformasikan  kepada  responden  terkait  dengan 
pelaksanaan proses peneli an. 2) Tahap pelaksanaan: 
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guru  mengedarkan  lembar  pre‐tes.  Pre  test 
dilaksanakan  selama  30  menit.  Guru  mengedarkan 
lembar angket yang bertujuan untuk melihat mo vasi 
siswa dalam belajar menulis paragraf deskripsi dengan 
metode field trip dan menjelaskan cara penerapannya. 
3)  Tahap pengamatan:    guru dan peneli  mengama  
dan  mengarahkan  peserta  didik  dalam  proses 
pembelajaran. Pada  tahap  refleksi,  guru memerikasa, 
menganalisis  jawaban  pre  test  peserta  didik,  dan 
menganalisis hasil angket.  

Siklus  I pertemuan kedua:   1) Tahap perencanaan. 
Peneli  dan guru menyusun perangkat pembelajaran, 
berupa  penentuan  kompetensi  dasar  yang  akan 
dicapai.  Rancangan  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP) 
sebagai  berikut:  Guru  membuka  pelajaran,  guru 
memberikan  apersepsi mengenai  pengetahuan  siswa 
terhadap macam‐macam  paragraf  untuk mengetahui 
pengetahuan  mereka.  Guru    memberikan  materi 
tentang  paragraf  deskripsi.  Guru    memberikan 
kesempatan  kepada  siswa  untuk  bertanya  tentang 
materi yang sedang diajarkan. Guru   bersama dengan 
siswa melakukan metode  field  trip  ke  suatu  tempat 
yang  telah  ditentukan,    yakni  ke  lingkungan  sekitar 
sekolah.  Guru    membagikan  lembar  kerja  dan 
menugaskan  siswa  untuk  menulis  deskripsi 
berdasarkan  hasil  observasi.  2)  Tahap  Pelaksanaan: 
Guru  melaksanakan  Rancangan  Pelaksanaan 
Pembelajaran  (RPP)  yang  telah  direncanakan.  Pada 
siklus  I  pertemuan  kedua,  dilaksanakan  satu  kali 
pertemuan dengan alokasi waktu 2 X 45 menit. Guru 
memulai  kegiatan  pembelajaran  Bahasa  Indonesia 
dengan membaca doa sebagai pembuka pelajaran dan 
mengondisikan  agar  siswa  siap  mengiku   pelajaran. 
Pada  langkah  awal,  guru  memberi  apersepsi   
mengenai  pembelajaran  keterampilan  menulis 
paragraf deskripsi dengan menggunakan metode field 
trip.  Setelah  memberikan  penjelasan  teori,  Guru 
menjelasakan  perihal  tugas  yang  harus  dikerjakan 
siswa.  Guru    menjelaskan  petunjuk  secara  lisan 
mengenai  kegiatan  menulis  paragraf  deskrip f  yang 
akan dilakukan  ialah  siswa dibawa  keluar  kelas untuk 
melihat  objek  yang  akan  diteli .  Siswa  diminta 
mencatat  hal‐hal  atau  poin‐poin  yang  akan  mereka 
tulis  sebagai  bahan  untuk menulis  paragraf  deskripsi 
siswa.    siswa  langsung  diminta  membuat  tulisan 
tentang  paragraf  deskripsi  dari  objek  yang  telah 
diteli .   Setelah siswa siap, guru membagikan kepada 
siswa  lembar  kertas  untuk  ditulis.  Siswa  kemudian 
mengumpulkan  hasil  tulisannya  setelah  waktu  yang 
diberikan  selesai.  Di  akhir  pembelajaran,    guru 
menutup  pembelajaran  dengan  membaca  doa.  3) 
Tahap  observasi:  Guru  mengama   dan 
menginterpretasi  ak vitas  pemanfaatan metode  field 
trip  pada  proses  pembelajaran  (ak vitas  guru  dan 
siswa)  maupun  pada  hasil  pembelajaran  menulis 
paragraf  deskripsi  yang  telah  dilaksanakan  untuk 
mendapatkan data tentang kelebihan dan kekurangan 
pelaksanaan  ndakan.  

Pengamatan  dan  pemantauan  pada  saat  kegiatan 
pembelajaran  dilakukan  di  ruang  kelas  dan  di  luar 
kelas.  Pengamatan  ini  dilakukan  untuk  mengetahui 
keak fan,  semangat,  dan  mo vasi  siswa  dalam 
mengiku   pembelajaran  menulis.  Pengamatan 
difokuskan  pada  situasi  pelaksanaan  pembelajaran, 
kegiatan  yang  dilakukan  guru,  dan  ak vitas  siswa 
dalam  pembelajaran.  Dalam  kegiatan  ini,  peneli  
ber ndak  sebagai  par sipan  pasif  yang  melakukan 
pengamatan  dari  bangku  paling  belakang  dengan 
menggunakan  pedoman  observasi  yang  telah  dibuat. 
Sesekali  peneli   berada  di  depan  kelas  untuk 
mengambil  gambar  sebagai  dokumentasi;  dan  4) 
Tahap  analisis  dan  refleksi:  pada  tahap  ini,  peneli  
berdiskusi dengan guru mengenai hasil akhir  ndakan, 
menganalisis  hasil  observasi  sehingga  diperoleh 
kesimpulan  hal‐hal  yang  perlu  diperbaiki  atau 
disempurnakan  dan  hal‐hal  yang  telah  memenuhi 
target.  

Analisis  dilakukan  dengan meninjau  kembali  hasil 
observasi  dan  interpretasi  terhadap  ndakan  yang 
telah  dilakukan.  Hasil  pengamatan  pada  siklus  I 
menunjukkan  bahwa  respons  siswa  dalam 
pembelajaran menulis  paragraf  deskripsi  cukup  baik, 
tetapi hasil tulisan siswa dalam menulis deskripsi yang 
diberikan  oleh  guru  belum mencapai  penilaian  yang 
diharapkan.  Hal  ini  kemungkinan  besar  disebabkan 
oleh siswa yang kurang efek f dalam menuliskan hasil 
paragraf  deskripsi.  Selanjutnya,  dilakukan  refleksi 
untuk mengetahui beberapa kekurangan yang muncul 
dalam pelaksanaan  ndakan tersebut.  Kekurangannya  
ialah siswa masih kesulitan dalam merangkai kata‐kata. 
Setelah  itu,  guru  dan  peneli   berdiskusi  untuk 
menentukan  ndakan  yang  harus  dilakukan  untuk 
mengatasi kekurangan yang muncul sekaligus sebagai 
langkah perbaikan pada pembelajaran berikutnya.  

Setelah  mengiku   proses  pembelajaran  menulis 
paragraf  deskripsi  pada  siklus  I  diperoleh  hasil 
sebagaimana tercantum pada tabel  berikut. 

 
Tabel 1. Hasil Tes Menulis Paragraf Deskripsi Siklus I 

 
 

 Dari tabel tersebut, diketahui bahwa siswa yang 
belum mencapai nilai dan kompetensi dasar mencapai 
batas  ketuntasan  berjumlah  25  orang  (62,5%),  siswa 
yang  telah mencapai  ketuntasan belajar  sebanyak 15 
orang  (37,5%).  Dengan  demikian,  pelaksanaan 
peneli an  ndakan  kelas  yang  telah  dilaksanakan 
belum    berhasil  mencapai  batas  ketuntasan  yang 
diharapkan  terutama  dalam  aspek  menemukan  ide 

Skor Jumlah siswa Persentase 
 

85-95 
70-84 
51-69 
41-50 
31-40 

 
1 
14 
24 
1 

 
2.5 
35 
60 
2.5 

Jumlah 40 100 
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dan gagasan. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I di 
atas, peneli  akan meneruskan ke siklus II. 

Pada  Siklus  II  pertemuan  pertama,  Senin,  16 
November  2015.  1)  Perencanaan  ndakan:  Untuk 
mengatasi  kekurangan  dan  kelemahan  pada  siklus  I, 
peneli   dan  guru menyepaka   beberapa  hal  berikut.  
Guru  akan  lebih  banyak  memantau  kegiatan  siswa 
terutama ke ka di luar kelas agar siswa lebih kondusif. 
Metode    yang  digunakan  adalah  metode  field  trip 
dengan objek kunjungan peneli an adalah  lingkungan 
sekolah  yang  telah  ditentukan.  Guru menyusun  RPP 
dengan metode field trip. Guru  akan memberi reward 
kepada  siswa  yang  ak f  dan  juga  kepada  siswa  yang 
mendapat  nilai  terbaik  dalam menulis.  Reward  yang 
direncanakan  berupa  nilai  tambah,  ungkapan‐
ungkapan pujian seper : bagus sekali, baik sekali, baik. 
Untuk siswa yang membuat kelas gaduh seper  ramai, 
berpindah‐pindah  tempat  duduk,  guru  akan 
memberikan  punishment  dalam  bentuk  teguran. 
Urutan  kegiatan  pembelajaran  yang  direncanakan 
dalam  siklus  II  sebagai  berikut.  Guru    membuka 
pelajaran  dengan  mengucapkan  salam.  Guru  
mengondisikan  siswa  agar  siap  mengiku  
pembelajaran  bahasa  Indonesia.  Guru  memo vasi 
siswa  dengan  memaparkan  manfaat/keuntungan 
menulis. Guru  merefleksi beberapa tulisan siswa pada 
siklus  I  di  depan  kelas.  Guru  memberikan  reward 
kepada siswa yang memperoleh nilai menulis paragraf 
deskripsi  ter nggi  pada  siklus  I.  Guru  menanyakan 
kesulitan  yang  dihadapi  siswa  dalam  menulis  pada 
siklus  I.  Guru    menjelaskan  tentang  prosedur 
pembelajaran menulis dengan metode field  trip  yang 
akan dilakukan. Siswa  diajak berkunjung ke lingkungan 
sekitar  untuk  melihat  dan  mengama   lingkungan 
sekolah. Di    lingkungan sekolah, siswa mencatat poin‐
poin  yang  berisikan  ha‐hal  yang  mereka  lihat  dan 
mereka  temui  selama  berada  di  lingkungan  sekolah. 
Setelah  kembali ke kelas, siswa mengembangkan poin
‐poin  amatan  tersebut  menjadi  karangan  deskripsi. 
Siswa  mengumpulkan  hasil  pekerjaannya.  Guru  
menyimpulkan  pembelajaran.  Siswa    diberi  waktu 
bertanya. Guru  menutup pelajaran.  

Pelaksanaan  ndakan:  sebagaimana  yang  telah 
direncanakan,  ndakan  pada  siklus  II,    guru memulai 
pembelajaran  dengan mengondisikan  siswa  agar  siap 
mengiku  pembelajaran. Guru mengulas kembali hasil 
tulisan siswa pada siklus I juga menunjukkan kesalahan 
yang sering dilakukan siswa dalam menulis. Guru  juga 
memberi  pujian  pada  siswa  yang  karangannya  cukup 
baik dan tak lupa pula guru memberikan mo vasi pada 
siswa  yang  hasil  tulisannya  kurang  memuaskan. 
Kemudian,  guru  memberikan  pengarahan  tentang 
kegiatan  pembelajaran  menulis  yang  akan  dilakukan 
pada hari  ini. Guru menjelaskan kegiatan menulis hari 
ini akan dilakukan seper  pada kegiatan yang lalu. Kali 
ini,  siswa  kembali  akan  keluar    kelas    ke  lingkungan 
sekolah  untuk  melakukan  observasi.  Guru  meminta 
siswa membawa alat tulis untuk mencatat hal‐hal yang 
mereka  lihat  dan  temui  di  lingkungan  sekolah.  Guru 

kemudian mengajak  siswa  bersiap‐siap  untuk  segera 
kembali  ke  kelas.  Sesampai  di  dalam  kelas,  guru 
bertanya  tentang  hal‐hal  apa  saja  yang  mereka 
dapatkan  dari  kegiatan  observasi  tadi.  Siswa  terlibat 
diskusi  tentang  hasil  observasinya  dengan  siswa  lain 
dan guru. Guru kemudian membagikan kertas sebagai 
lembar  kerja  untuk  siswa.  Selama  kegiatan 
pembelajaran  berlangsung,  siswa  tampak  ter b 
mengiku   pembelajaran  dan  guru  dak  bosan‐
bosannya  mengingatkan  kepada  siswa  yang  terlibat 
kurang  ak f.  Sesekali  guru  berkeliling  kelas  untuk 
mengama  pekerjaan siswa dan mendeka  siswa yang 
gaduh  atau  mereka  yang  terlihat  mempunyai 
kesulitan.  Beberapa  siswa  ada  yang  bertanya  kepada 
guru  dan  guru  menjawab  pertanyaan  siswa  dengan 
sekali‐kali  memberi  semangat  kepada  siswa.  Setelah 
waktu yang telah disediakan untuk menulis usai, siswa 
mengumpulkan  hasil  pekerjaannya,  kemudian  guru 
memberi simpulan materi yang diajarkan dan menutup 
pelajaran;  3)  Pengamatan  (observasi):  pada  siklus  II,  
peneli   melakukan  pengamatan  terhadap  ndakan 
guru,  siswa  dan  hasil  karangan  siswa.  Seper   pada 
siklus  I sebelumnya, observasi difokuskan pada situasi 
pelaksanaan  pembelajaran,  kegiatan  yang 
dilaksanakan guru serta ak vitas siswa dalam pelajaran 
menulis.  Pada  saat  melakukan  kegiatan  observasi, 
peneli   ber ndak  sebagai  par sipan pasif dan  duduk 
di  kursi  paling  belakang,  sesekali  peneli   berada  di 
samping  kelas  untuk  mengambil  gambar.  Peneli  
mengama   ndakan  siswa  ke ka  menulis:  dak 
ditemui  siswa  yang  mengantuk,  bosan,  menopang 
dagu  atau  asyik  berak vitas  sendiri.  Suasana  kelas 
kondusif, siswa merasa nyaman dan pembelajaran pun 
tampak  menyenangkan.  Tidak  ada  lagi  siswa  yang 
berjalan‐jalan  untuk  melihat  dan  mencontoh  hasil 
tulisan  temannya,  mereka  terlihat  mandiri  dalam 
mengerjakan  tugas  dari  guru.  4)  Tahapan  refleksi:  
hasil  pengamatan  pada  siklus  II,  hasil  yang  diperoleh 
sangat  baik  dan  telah  memenuhi  target  yang 
diharapkan.  Dengan menggunakan metode  field  trip, 
semua  siswa  lebih  ak f  dan  par sipa f.  Setelah 
mengiku   proses  pembelajaran  menulis  paragraf 
deskripsi  pada  siklus  II,    diperoleh  hasil  bahwa  siswa 
yang  menguasai  kompetensi  dasar  mencapai  batas 
ketuntasan  berjumlah  40  orang  atau  100%  karena 
telah  memperolah  nilai  70.  Peningkatan  ketuntasan 
belajar  sangat  signifikan  dari  15  siswa  (37,5%)  pada 
siklus I menjadi 40 siswa (100%)  pada siklus II. Dengan 
demikian, baik secara ketuntasan belajar maupun rata‐
rata  nilai  hasil  tes  menulis  paragraf  deskripsi  siswa 
terjadi  peningkatan  yang  signifikan  sehingga  dapat 
disimpulkan  bahwa  penggunaan  metode  field  trip 
berhasil  dalam  meningkatkan    kemampuan  menulis 
deskripsi siswa. Memperha kan hasil siklus  II, peneli  
bersama  kolaborator  memutuskan  untuk  siklus  II, 
peneli an ini cukup dengan satu kali pertemuan. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil  peneli an  ini  dapat  disimpulkan  bahwa 
penerapan  metode  field  trip  dapat  meningkatkan 
kemampuan menulis  paragraf  deskripsi  siswa. Hal  ini 
ditandai dengan peningkatan kemampuan    siswa dari 
segi  teknik  penulisan  (tanda  baca),  isi  gagasan  yang 
diungkapkan, penggunaan bahasa, pemilihan kata, dan 
penggunaan  ejaan.  Persentase  hasil  kemampuan 
menulis  paragraf  deskripsi  yang  mengalami 
peningkatan  dapat  dilihat  pada  siklus  I  siswa  yang 
mampu  mencapai  ketuntasan  berjumlah  15  orang 
(37,5%),  Pada  siklus  II    mencapai  batas  ketuntasan 

berjumlah 40 orang (100%)  karena semua siswa telah 
memperolah skor di atas 70. 

Dalam  usaha  meningkatkan  kemampuan  siswa 
dalam  menulis  paragraf  deskripsi,  guru  diharapkan 
dapat  menerapkan  metode  field  trip  dalam  proses 
belajar‐mengajar  agar  mempermudah  siswa  dalam 
belajar mengembangkan paragraf deskripsi.  

Guru  hendaknya  mempunyai  keyakinan  bahwa 
se ap  siswa  dapat  belajar  dan  mencapai  hasil  yang 
baik  sehingga  dapat  meningkatkan  pemahaman 
terhadap  konsep/materi pelajaran.  
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI PEMBELAJARAN  
COOPERATIVE LEARNING TIPE TEAM GAME TOURNAMENT  
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Abstract.  Educa on Natural  Sciences  in  SD aims  to prepare  students  to be useful  for ourselves, others,  the environment, and 
u lize natural resources wisely contained therein along with the progress of science and technology. This research was carried 
on because of the  low learning outcomes Natural Sciences students. The results of students  in science subjects at 08 am SDN 
Gedong  not  meet  minimum  completeness  criteria  (KKM)  is  75,  we  need  a  strategy  to  improve  learning  outcomes  IPA.  The 
learning model type "GameTournamen Team" (TGT) is u lized to improve learning outcomes IPA. The subjects of this study is the 
fourth grade students of SDN 08 Pagi Gedong East Jakarta totaled 38 students. This research is a class  ndakah conducted in 
two  cycles  implemented  in  the  academic  year  2016/2017.  Each  cycle  consists  of  planning,  ac on,  monitoring/  observa on, 
provide  reflec on  and  evalua on  of  the  implementa on  of  learning  ac vi es  as  pre‐planning  for  the  next  cycle.  Learning 
outcomes by using coopera ve learning TGT approach, obtained data result of learning the first cycle and the first mee ng of 
3.28 with a percentage of 65.62% of students have reached KKM. At the second mee ng of the first cycle, increased to 3.47 with 
a percentage of 69.38%. Then in the second cycle, the first mee ng, the results obtained with persentase77,50 about 3.87% and 
con nues to rise in the second cycle, the second mee ng to 3.94 with a percentage of 78.75% The results of this study indicate 
that  the  use  of  coopera ve  learning model  of  learning  Team  Type  Tournament  games  can  improve  learning  outcomes  IPA, 
especially for fourth grade students at SDN Gedong 08, East Jakarta. 
 
Keywords: team game tournament, learning outcomes, IPA 
 
Abstrak.   Pendidikan  Ilmu Pengetahuan Alam di SD bertujuan untuk menyiapkan peserta didik agar berguna bagi diri  sendiri, 
orang  lain,  lingkungan  sekitar,  serta memanfaatkan  kekayaan alam yang  terkandung di  dalamnya    dengan bijaksana  seiring 
dengan kemajuan IPTEK. Peneli an di  laksanakan karena rendahnya hasil belajar  Ilmu Pengetahuan Alam siswa. Hasil belajar 
siswa  pada  pelajaran  IPA  di  SDN  Gedong  08  pagi  belum  memenuhi  kriteria  ketuntasan  minimal  (KKM)  sebesar  75,  maka 
diperlukan  suatu  strategi  untuk  meningkatkan  hasil  belajar  IPA.  Model  pembelajaran  pe”Team  GameTournamen”  (TGT) 
digunakan  sebagai  upaya meningkatkan  hasil  belajar  IPA.  Subyek  peneli an  ini  adalah  siswa  kelas  IV  SDN  Gedong  08  Pagi 
Jakarta Timur berjumlah 38 siswa. Peneli an ini adalah peneli an   ndakah kelas  yang dilakukan dalam dua siklus dilaksanakan 
pada  tahun  pelajaran  2016/2017.  Se ap  siklus  terdiri  dari  perencanaan,  pelaksanaan  ndakan,  pemantau/observasi, 
memberikan  refleksi  dan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  belajar  sebagai  pra‐perencanaan  untuk  siklus  selanjutnya. 
Hasil belajar dengan menggunakan pembelajaran koopera f dengan pendekatan TGT, diperoleh data hasil belajar siklus I dan 
pertemuan  pertama  sebesar  3,28  dengan  persentase  65,62%  siswa  sudah  mencapai  KKM.  Pada  siklus  I  pertemuan  kedua, 
meningkat menjadi  3,47  dengan  persentase  69,38%.  Kemudian  pada  siklus  kedua,  pertemuan  pertama,  diperoleh  hasil  3,87 
dengan  persentase  77,50%  dan  terus  meningkat  pada  siklus  kedua,  pertemuan  kedua  menjadi  3,94  dengan  persentase 
78,75%.Hasil  peneli an  ini  menunjukkan  bahwa  penggunaan  model  pembelajaran  Coopera f  Learning  Tipe  Team  Game 
Tournament dapat meningkatkan hasil belajar IPA, terutama bagi siswa kelas IV di SDN Gedong 08, Jakarta Timur. 

 
Kata Kunci: team game tournament, hasil  belajar, IPA 

PENDAHULUAN 

Aspek pokok dalam pembelajaran  IPA adalah anak 
dapat menyadari  keterbatasan  pengetahuan mereka, 
memiliki  rasa  ingin  tahu  untuk  menggali  berbagai 
pengetahuan  baru,  dan  akhirnya  dapat 
mengaplikasikannya  dalam  kehidupan  mereka.  Ini 
tentu  saja  sangat  ditunjang  dengan  perkembangan 
dan meningkatnya rasa ingin tahu anak. 

Cara  anak  berbeda  dalam  mengkaji  informasi, 
mengambil  keputusan,  dan mencari  berbagai  bentuk 
aplikasi yang paling mungkin diterapkan dalam diri dan 
masyarakatnya.  Bila  pembelajaran  IPA  diarahkan 
dengan  tujuan  seper   ini,  diharapkan  pembelajaran 
IPA menyenangkan bagi siswa dan dapat memberikan 
sumbangan yang nyata dalam memberdayakan anak. 

Proses  kegiatan  pembelajaran mata  pelajaran  IPA 
sebagian besar waktu di  kelas di dominasi oleh guru. 
Komunikasi kegiatan belajar cenderung satu arah, guru 
sebagai  pembicara  ak f  sementara  siswa  hanya 
sebagai  pendengar  yang  pasif.  Kondisi  ini 
menyebabkan  terciptanya  suatu proses pembelajaran 
dak  sesuai  yang  diharapkan  oleh  semua  pihak 

terutama dalam hal  ngkat  keberhasilan hasil belajar 
IPA. 

Hasil  belajar  siswa  pada  pelajaran  IPA  di  SDN 
Gedong  08  Jakarta  belum  memenuhi  Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan guru yaitu 
75.  Untuk  itu  diperlukan  stategi  dan  model 
pembelajaran  yang  dapat meningkatkan  hasil  belajar 
IPA.  
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Model  pembelajaran  coopera ve  learning  pe 
Team Game Tournament  (TGT) adalah salah satu  pe 
dari model pembelajaran coopera ve yang melibatkan 
ak vitas seluruh siswa. Model pembelajaran  ini dipilih 
karena  siswa  dapat  terjalin  kerjasama  antar  teman. 
Model pembelajaran Team Games  Tournament  (TGT) 
adalah  salah  satu  pe  atau  model  pembelajaran 
koopera f  yang  mudah  diterapkan,  melibatkan 
ak vitas  seluruh  siswa  tanpa  harus  ada  perbedaan 
status, melibatkan  peran  siswa  sebagai  tutor  sebaya 
dan  mengandung  unsur  permainan  dan 
reinforcement.  

Ak vitas belajar dengan permainan yang dirancang 
dalam  pembelajaran  koopera f  model  Team  Games 
Tournament (TGT) memungkinkan siswa dapat belajar 
lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, 
kejujuran,  kerja  sama,  persaingan  sehat  dan 
keterlibatan belajar. 

Berdasarkan  latar belakang tersebut, maka penulis 
mengiden fikasi masalah yaitu: 1) Apakah hasil belajar 
IPA  dapat  di ngkatkan  melalui  pembelajaran 
Coopera ve  learning  Tipe  TGT  (Team  Game 
Tournament)?  2)  Bagaimana  meningkatkan  hasil 
belajar  siswa  dengan  Coopera ve  learning  Tipe  TGT 
(Team Game Tournament)? 

Rumusan  masalah  dalam  peneli an  ini  adalah 
“apakah  hasil  belajar  IPA  dapat  di ngkatkan melalui 
pembelajaran  Coopera ve  learning  Tipe  TGT  (Team 
Game  Tournament)?  Adapun  tujuan  meningkatkan 
hasil  belajar  IPA  melalui  model  pembelajaran 
coopera ve  learning  pe  TGT  (Team  Game 
Tournament). 

Peneli an  ini bermanfaat bagi  siswa karena dapat 
mengubah  suasana  belajar  menjadi  menyenangkan 
sehingga  dapat  meningkatkan  hasil  belajar. Manfaat 
bagi  guru  dapat  meningkatkan  kinerja  dan 
kemampuan  guru  sebagai  pengajar  dan  pendidik, 
sehingga guru tersebut menjadi guru yang professional 
serta  dapat  dijadikan  contoh  bagi  rekan‐rekan 
sejawatnya.  Sedangkan  manfaat  bagi  sekolah,  dapat 
meningkatkan prestasi sekolah dan dapat menentukan 
program‐program  sekolah  yang  sesuai,  sehingga 
sekolah  sebagai  penyelenggara  pendidikan  formal 
dapat  melahirkan  siswa‐siswi  yang  dengan  nilai 
akademis  nggi  dan  berakhlak  mulia.  Manfaat 
peneli an bagi orang tua, dapat memberikan informasi 
bahwa pembelajaran melalui pendekatan  coopera ve 
learning  pe  TGT  (Team  Game  Tournament)  dapat 
memberikan  sumbangan  yang  berar   bagi 
perkembangan  kemampuan akademik  anak,  sehingga 
dak  selalu  memaksa  anak  untuk  menghafal  materi 

pelajaran IPA hanya semata‐mata untuk mencapai nilai 
yang bagus. 

Belajar adalah suatu bentuk perubahan dalam diri 
seseorang yang dinyatakan dalam ber ngkah laku yang 
baru  berkat  pengalaman  dan  la han  yang  diperoleh 
(Dimya  dan Mudjiono 2006:13). Pendapat yangsama 
disampaikan Syaiful Sagala menyatakan belajar adalah 

suatu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan 
ngkah  laku  pada  suatu  organisme  sebagai  akibat 

pengalaman (2007:2).  

Pendapat yang sama  juga dikemukakan oleh Nana 
Sujana  bahwa  hasil  belajar  adalah  kemampuan‐
kemampuan  yang  dimiliki  siswa  setelah  ia menerima 
pengalaman  belajarnya  (Sudjana  2006:22).  Dari 
beberapa  pendapat  para  ahli  di  atas  penulis 
menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan
‐kemampuan yang dimiliki  siswa  setelah  ia menerima 
pengalaman  belajarnya  yang  dapat  dinilai  oleh  guru 
dengan menggunakan tes. 

Menurut  Nash  dalam  bukunya  The  Nature  of 
Natural  Sciences  seper   diku p  Darmojo  (2007:3) 
mengatakan bahwa  sains  itu  suatu  cara atau metode 
untuk mengama  alam. Selanjutnya Nash menjelaskan 
bahwa cara  IPA mengama  dunia  itu bersifat anali s, 
lengkap,  cermat,  serta  menghubungkan  antara  satu 
fenomena  dengan  fenomena  lain,  sehingga 
keseluruhannya  membentuk  suatu  prespek f  yang 
baru tentang obyek yang diama nya itu. 

Sedangkan  menurut  E.  Mulyasa  (2006:89),  sains 
mempelajari alam yang mencakup proses pengolahan 
pengetahuan  melalui  pengamatan,  penggalian, 
peneli an  dan  penyampaian  informasi  dan  produk 
(pengetahuan  ilmiah dan  terapannya)  yang diperoleh 
dengan berpikir dan kerja ilmiah. 

Sementara  menurut  Kurikulum  Berbasis 
Kompetensi  (2006:3),  sains merupakan  cara mencari 
tahu tentang alam secara sistema s untuk menguasai 
pengetahuan,  fakta‐fakta,  konsep‐konsep,  prinsip‐
prinsip, proses penemuan, dan memiliki  sikap  ilmiah. 
Pendidikan  sains  di  sekolah  dasar  bermanfaat  bagi 
siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar. 

Berdasarkan  pendapat  tersebut  penulis 
menyimpulkan bahwa  IPA  (sains) adalah cara mencari 
tahu  tentang  diri  sendiri  dan  alam  sekitar  melalui 
proses  berfikir  dengan  cara  pengamatan,  peneli an 
dan sikap ilmiah. 

Hasil  belajar  adalah  ngkat  penguasaan  yang 
dicapai siswa dalam mengiku  program pembelajaran 
sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan yang 
melipu   aspek  kogni f,  afek f,  dan  psikomotor. 
Berdasarkan  definisi  dan  uraian  yang  telah 
dikemukakan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hasil 
belajar  adalah  perubahan  ngkah  laku  yang  dapat 
diama   setelah  mengiku   program  pembelajaran 
dalam  bentuk  ngkat  penguasaan  siswa  terhadap 
pengetahuan dan ketrampilan. 

Dengan demikian, hasil belajar  IPA harus dikaitkan 
dengan  tujuan  pendidikan  IPA  yang  telah  tercantum 
dalam kurikulum dengan  dak melupakan hakikat  IPA 
itu  sendiri.  Hasil  belajar  IPA  dikelompokkan 
berdasarkan  hakikat  sains  yang melipu   IPA  sebagai 
produk,  proses,  dan  sikap  ilmiah.  Oleh  karena  itu, 
dapat  disimpulkan  bahwa  hasil  belajar  IPA  melipu  
pencapaian  IPA  sebagai  produk,  proses  dan  sikap 
ilmiah. 
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Isjoni  mengemukakan:  ”In  coopera ve  learning 
methods,  students  work  together  in  four  member 
teams  to  master  material  ini ally  presented  by  the 
teacher”  (Isjoni  2007:15).  Dari  uraian  tersebut  dapat 
dikemukakan bahwa coopera ve learning adalah suatu 
model  pembelajaran  dimana  sistem  belajar  dan 
bekerja  dalam  kelompok‐kelompok  kecil  yang 
berjumlah 4‐6 orang secara kolabora f sehingga dapat 
merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar. 

Anita Lie (2008:19) menyebut coopera ve learning 
dengan  is lah  pembelajaran  gotong‐royong,  yaitu 
sistem  pembelajaran  yang  memberi  kesempatan 
kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan siswa 
lain dalam tugas‐tugas yang terstruktur.  

Metode  TGT  dikembangkan  pertama  kali  oleh 
David  De  Vries  dan  Keith  Edward.  Metode  TGT 
merupakan metode  pembelajaran  pertama  dari  John 
Hopkins.  (Slavin,  2008:13).  Metode  ini  merupakan 
suatu pendekatan  kerja  sama  antarkelompok  dengan 
mengembangkan  kerja  sama  antarpersonal. 
Pembelajaran  pe  ini  terdapat  penggunaan  teknik 
permainan.  Permainan  ini  mengandung  persaingan 
menurut  aturan‐aturan  yang  telah  ditentukan. 
Permainan yang diharapkan  ap‐ ap kelompok dapat 
menggunakan  pengetahuan  dan  keterampilannya 
untuk bersaing agar memperoleh suatu kemenangan. 
Penggunaan  TGT  di  kelas  membantu  guru  untuk 
meningkatkan  pemahaman  dan  mo vasi  di  antara 
murid‐murid,  yang  diharapkan  menghasilkan 
peningkatan mo vasi dan prestasi jangka panjang. 

Van Wyk dalam Doni mengemukakan bahwa “TGT 
uses the same teacher presenta ons and team work as 
in  STAD,  but  replaces  the  quizzes  with  weekly 
tournaments,  in which  students play academic games 
with members  of  other  teams  to  contribute  points  to 
their  team  scores.  Student  play  the  games  at  three‐
person  “tournament  tables”  with  others  with  similar 
past  records  in mathema cs.  A  “bumping”  procedure 
keeps the games fair” (Doni 2011:1).  

Model  pembelajaran  TGT  memiliki  banyak 
kesamaan  dinamika  dengan  STAD,  tetapi  berbeda 
dengan  menambahkan  dimensi  kegembiraan  yang 
diperoleh  dari  penggunaan  permainan.  Teman  satu 
m akan saling membantu dalam mempersiapkan diri 

untuk  permainan  dengan  mempelajari  lembar 
kegiatan dan menjelaskan masalah‐masalah satu sama 
lain,  tetapi  sewaktu  siswa  sedang  bermain  dalam 
game,  teman  yang  lain  dak  boleh  membantu, 
memas kan telah terjadi tanggung jawab individual. 

Menurut  Robert  E  Slavin,  pembelajaran 
koopera f    pe  TGT  terdiri  dari  5  komponen  utama, 
yaitu  :  presentasi  di  kelas,  m  (kelompok),    game 
(permainan),  turnamen  (pertandingan),  dan  rekognisi 
m  (perhargaan  kelompok)  (Slavin  2008:166). 

Prosedur pelaksanaan TGT dimulai dari  ak vitas  guru 
dalam  menyampaikan  pelajaran,  kemudian  siswa 
bekerja  dalam  m mereka  untuk memas kan  bahwa 
semua  anggota  m  telah  menguasai  pelajaran. 

Selanjutnya  diadakan  turnamen,  di  mana  siswa 
memainkan game  akademik dengan  anggota  m  lain 
untuk  menyumbangkan  poin  bagi  skor  mnya. 
Langkah‐langkah  pembelajaran  koopera f  pe  TGT 
(dimodifikasi dari Robert E. Slavin) yaitu  terdiri dari 5 
langkah  pembelajaran  yaitu:  Class‐Presenta on 
(Penyajian/ Presentasi kelas), Team (Kelompok), Game 
(permainan),  Tournament  (pertandingan/  kompe si), 
Team Recognize (penghargaan kelompok).   

 
METODE PENELITIAN 

Peneli an  dilaksanakan  di  SDN  Gedong  08  pagi 
Kecamatan Pasar Rebo  Jakarta Timur  yang beralamat 
di  Jalan  Trikora  74.  Adapun  waktu  peneli an 
dilaksanakan pada semester ganjil yaitu bulan Agustus 
sampai Oktober 2016. 

Subjek dalam peneli an adalah siswa kelas  IV SDN 
Gedong 08 Pagi Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, 
yang berjumlah 38 orang. Terdiri dari 17  laki‐laki dan 
21 perempuan. Sementara par sipan dalam peneli an 
ini  adalah  guru  kelas  III  SDN  Gedong  08  Pagi,  yaitu 
Risna  Silalahi,  S.Pd  yang  berkolaborator  dengan 
peneli  yang dinilai memahami tentang pembelajaran 
IPA. 

Peneli an  ini  menggunakan  peneli an  ndakan 
kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Se ap siklus 
dilakukan  beberapa  tahapan,  yaitu:  (a)  perencanaan, 
(b) pelaksanaan, (c) pengamatan, (d) refleksi. 

Tahap  perencanaan,  peneli   merencanakan 
menyusun  RPP, metode  pembelajaran menggunakan 
media  pembelajaran  serta,  membuat  instrumen 
pemantau  ndakan,pengumpulan  data  dan  evaluasi 
hasil belajar untuk keseluruhan siklus.  

Pelaksanaan  ndakan dalam se ap siklus dilakukan 
selama  2  pertemuan,  satu  kali  pertemuan  selama  2 
jam  pelajaran  (1  jam  pelajaran  =  35  menit), 
pelaksanaan  disesuaikan  dengan  waktu  belajar  yang 
telah  dijadwalkan  pihak  sekolah.  Kegiatan  yang 
dilakukan  dalam  tahap  ini,  observer  mengama  
pelaksanaan  pembelajaran  dengan  menggunakan 
lembar  pengamatan/observasi  yang  melipu  
presentasi  di  kelas,  m  (kelompok),    game 
(permainan),  tournament  (pertandingan),  dan 
rekognisi  m (perhargaan kelompok).  

Observasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 
pelaksanaan  ndakan yang telah disusun sebelumnya, 
serta  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  pelaksanaan 
ndakan  yang  sedang  berlangsung  dapat 

menghasilkan  perubahan  yang  diharapkan  yakni 
meningkatkan hasil belajar IPA. 

Tahap  refleksi  dan  evaluasi  peneli   melakukan 
proses  pembelajaran  IPA,  kemudian  peneli  
mengumpulkan dan menganalisis data hasil observasi, 
baik  peneli   maupun  kolaborator  bersama‐sama 
berdiskusi melakukan  refleksi  (merenungkan  kembali 
proses belajar mengajar yang telah dilakukan).  

Nuryani, Peningkatan hasil belajar IPA melalui pembelajaran coopera ve …. 
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Kegiatan  refleksi  peneli   dan  kolaborator 
mengadakan  diskusi  dan  tanyajawab,  dengan  tujuan 
untuk melakukan perbaikan pada proses pembelajaran 
IPA  bagi  peneli   pada  putaran  berikutnya.  Proses 
refleksi  juga  merupakan  verifikasi  data  hasil 
pengamatan  kolaborator,  sehingga  akan  diperoleh 
data‐data yang sama dan tepat antara peneli  dengan 
kolaborator.  Berdasarkan  verifikasi  data  hasil 
pengamatan tersebut, akan diperoleh data yang akurat 
mengenai bu r‐bu r manakah yang sudah muncul dan 
bu r‐bu r manakah  yang  belum  sepenuhnya muncul 
pada  proses  kegiatan  pembelajaran  IPA  yang  telah 
dilakukan  oleh  peneli   pada  putaran  pertama,  dan 
sekaligus sebagai acuan untuk merencanakan  ndakan 
baru  dan  melakukan  perbaikan  pada  proses 
pembelajaran bagi peneli  pada putaran berikutnya.   

Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk 
mendapatkan  data  peneli an  melalui  proses,  yakni 
observasi  untuk  pengambilan  data  proses  adalah 
pengumpulan  data  melalui  pengamatan  langsung 
secara  sistema s mengenai  permasalahan  yang  akan 
diteli ,  kemudian  dibuat  catatan.  Kemudian  dibuat 
juga  lembar  pengamatan  yang  yang  dilakukan  oleh 
subjek/par sipan  yang  terlibat  dalam  peneli an  ini. 
Dokumentasi  berupa  fakta‐fakta  yang  diabadikan 
selama  kegiatan  peneli an  berlangsung,  di  lengkapi 
dengan  catatan  lapangan,  yaitu  catatan  peneli an 
selama  pelaksanaan  peneli an,  dapat  berupa 
kekurangan  yang  perlu  diperbaiki maupun  kelebihan 
yang  perlu  dipertahankan.  Terakhir  dilakukan  juga 
evaluasi, berupa post test untuk melihat sejauh mana 
ngkat  ketercapaian  siswa  selama  peneli an 

dilaksanakan  melalui  ndakan  kelas.  Adapun 
instrumen  yang  digunakan  untuk mendapatkan  data 
yang  diinginkan  adalah  dengan  menggunakan  bu r‐
bu r  soal  guna  mendapatkan  skor  hasil  belajar  IPA 
diakhir siklus. 

Analisis data pada peneli an  ndakan kelas berar  
mengiden fikasi  dan  menyetujui  kriteria  yang 
digunakan  untuk menjelaskan  apa  yang  telah  terjadi. 
Selain  itu,  analisis  data  yang  dilakukan  dapat 
ditunjukan  bahwa  perbaikan  telah  terjadi.  Dengan 
demikian,  hasil  yang  diperoleh  pada  peneli an 
ndakan  kelas  dapat  digunakan  untuk  perbaikan/

peningkatan  terhadap masalah  yang  dihadapi  dalam 
pembelajaran IPA.  

Analisis  data  dilakukan  pada  se ap  akhir 
pelaksanaan  siklus  dengan  cara  merefleksi  kegiatan‐
kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  dan  menyusun 
perencanaan  lagi  untuk  dlakukan  pada  siklus 
selanjutnya. Dengan adanya analisis  itu, peneli  akan 
mendapatkan  indikator  ketercapaian,  faktor 
pendukung  dan  penghambat  dalam  peneli an  serta 
dampak  dari  ndakan  yang  diberikan  selama 
berlangsungnya kegiatan pembelajaran. 

Setelah  analisis  data  dilakukan,  peneli   dan 
kolaborator  akan  melakukan  interpretasi  terhadap 
hasil analisis. Untuk data kuan ta f  seper  hasil post 

test, dan lain‐lain disajikan dalam reduksi data, display 
data,  menentukan  persentase  pencapaian  data 
sebelum dan setelah diberi  ndakan. 

Model  pembelajaran  coopera ve  learning  pe 
team  game  tournament  menggunakan  rancangan 
yaitu: guru membagi siswa dalam 5 kelompok, masing‐
masing  kelompok  terdiri dari 5  sampai 6 orang  siswa 
(dari  berbagai  ngkat  kemampuan,  rendah,  sedang 
dan  nggi). Se ap anggota kelompok diberi huruf yaitu 
nomor A, B, C, D, dan E. 

Kemudian se ap kelompok diberi materi yang akan 
diskusikan.  Setelah selesai berdiskusi dalam kelompok 
tentang  materi  masing‐masing  kelompok 
mempersiapkan  diri  untuk  turnamen.  Dalam 
permainan  ini  se ap  siswa  yang  bersaing merupakan 
wakil  dari  kelompoknya.  Siswa  yang  mewakili 
kelompoknya,  masing‐masing  ditempatkan  dalam 
meja‐meja turnamen. Tiap meja turnamen ditempa  5 
sampai 6 orang peserta, dan diusahakan agar  dak ada 
peserta yang berasal dari kelompok yang sama. 

Permainan diawali dengan memberitahukan aturan 
permainan.  Setelah  itu  permainan  dimulai  Dalam 
permainan  ini  se ap  siswa  yang  bersaing merupakan 
wakil  dari  kelompoknya.  Siswa  yang  mewakili 
kelompoknya,  masing‐masing  ditempatkan  dalam 
meja‐meja turnamen. Tiap meja turnamen ditempa  5 
sampai 6 orang peserta, dan diusahakan agar  dak ada 
peserta yang berasal dari kelompok yang sama. Dalam 
se ap  meja  turnamen  diusahakan  se ap  peserta 
homogen.  Permainan  ini  diawali  dengan 
memberitahukan  aturan  permainan,  yaitu  sebagai 
berikut.  Pertama,  se ap  pemain  dalam  ap  meja 
menentukan  dulu  pembaca  soal  dan  pemain  yang 
pertama dengan cara undian. Kemudian pemain yang 
menang  undian mengambil  kartu  undian  yang  berisi 
nomor  soal  dan  diberikan  kepada  pembaca  soal. 
Pembaca  soal  akan membacakan  soal  sesuai  dengan 
nomor undian yang diambil oleh pemain. 

Selanjutnya  soal  dijawab  secara  mandiri  oleh 
pemain  sesuai  dengan waktu  yang  telah  ditentukan. 
Jika  pemain  dak  bisa  menjawab  maka  pertanyaan 
dapat dilempar  kepada penantang  atau peserta  yang 
lain.  Setelah  itu  pembaca  soal  akan membuka  kunci 
jawaban  dan  skor  hanya  diberikan  kepada  pemain 
yang menjawab  benar.  Jika  pemain menjawab  salah 
maka kartu dibiarkan saja. Permainan dilanjutkan pada 
kartu  soal  berikutnya  sampai  semua  kartu  soal  habis 
dibacakan, dimana posisi pemain diputar searah jarum 
jam  agar  se ap  peserta  dalam  satu  meja  turnamen 
dapat  berperan  sebagai  pembaca  soal,  pemain,  dan 
penantang. 

Setelah  selesai  turnamen  se ap  siswa  kembali  ke 
kelompok masing‐masing  dan melaporkan  skor  yang 
diperoleh.  Guru  memberikan  penghargaan  bagi 
kelompok yang skornya paling  nggi. Langkah tersebut 
berulang  dengan  siklus  ke‐2  dengan  beberapa 
perbaikan  sehingga  hasil  belajar  IPA  dapat  tercapai 
maksimal. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Sebelum  dilakukan  peneli an  ndakan  kelas, 
peneli   melakukan  pretest  untuk  mengukur  ngkat 
pengetahuan  siswa  dalam  pembelajaran  IPA.  Hasil 
pretest diketahui bahwa siswa masih belum mencapai 
kriteria ketuntasan minimal yaitu sebanyak 20 siswa di 
bawah  KKM  atau  belum  memperoleh  nilai  yang 
diharapkan guru 75. 

Pada  siklus  I  dilakukan  dengan  alur  perencanaan 
yang telah dibuat oleh guru bersama kolaborator  yaitu 
membuat  rencana  pembelajaran.  Tahap  pelaksanaan 
guru memberikan pertanyaan  yang berkaitan dengan 
materi yang akan dipelajari. Beberapa siswa menjawab 
pertanyaan yang diberikan guru. Guru menyampaikan 
tujuan  yang  akan  dicapai  setelah  pembelajaran  yang 
dilaksanakan  dan  menerangkan  pendekatan 
coopera ve  learning  pe  TGT  yang  akan  digunakan 
oleh  siswa  dalam  mempelajari  materi  struktur  akar 
tumbuhan  dengan  fungsinya.  Guru membagikan  LKS 
kepada  masing‐masing  kelompok  untuk  didiskusikan 
bersama.  Setelah  selesai mengerjakan  LKS  kemudian 
guru  memberikan  kesempatan  kepada  salah  satu 
kelompok  untuk  tampil  mempresentasikan  hasil 
LKSnya.  Kelompok  lain  menanggapi  hasil  kerja 
kelompok  tersebut. Guru mengoreksi pendapat  siswa 
yang  kurang  tepat  dan  memberikan  penguatan 
terhadap  pendapat  siswa  yang  benar  sehingga  siswa 
dapat menangkap penjelasan guru dengan baik. 

Guru memberikan penguatan kepada siswa dengan 
memberikan  semangat dan pujian kepada  siswa yang 
mampu menjawab pertanyaan‐pertanyaan. 

Hasil  pengamatan  pada  siklus  I  pembelajaran 
diperoleh hasil belajar  siswa diperoleh bahwa dari 38 
siswa  yang memperoleh  skor di  atas KKM  yang  telah 
ditetapkan  sebesar 50%  atau  19  siswa,  serta melihat 
hasil pengamatan  ndakan proses pembelajaran yang 
melipu   ak vitas  guru  dan  suasana  kelas  serta 
ak vitas siswa dalam pembelajaran. Karena hasil yang 
dicapai  siswa  belum  maksimal,  maka  peneli  
memerlukan  kelanjutan  ndakan  ke  siklus  II  dengan 
alur  yang  sama namun memperbaiki  apa  yang masih 
kurang. 

Pada siklus  II   pada pertemuan pertama mengiku  
tahapan  pada  siklus  I  dengan  melakukan  perbaikan 
dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan.  Tahap 
pelaksanaan guru membagi siswa menjadi 5 kelompok 
dengan  kemampuan  siswa  yang  bervariasi.  Secara 
berkelompok  yang  telah  ditentukan  siswa melakukan 
pengamatan  mengenai  tanaman  dan  membedakan 
jenis  batang  yang  terdiri  dari  batang  basah,  rumpun 
dan berkayu. 

Siswa melakukan diskusi untuk menentukan fungsi 
dari  batang.  Guru  bersama‐sama  dengan  siswa 
melakukan  tanya  jawab.  Guru  memberikan  tugas 
kepada  siswa  berupa  soal  yang  ada  pada  LKS  untuk 
dijawab  bersama‐sama  dengan  kelompok  belajarnya 

masing‐masing.  Guru  membimbing  siswa  dalam 
kelompok. 

Selesai  kegiatan  diskusi  ini  guru  meminta  salah 
seorang  siswa  mewakili  kelompoknya  untuk 
melaporkan  hasil  kegiatan  diskusinya.  Secara 
bergan an  salah  satu  siswa  mewakili  kelompoknya  
tampil mempresentasikan hasil LKSnya. Kelompok  lain 
menanggapi  hasil  kerja  kelompok  tersebut.  Guru 
mengoreksi  pendapat  siswa  yang  kurang  tepat  dan 
memberikan penguatan terhadap pendapat siswa yang 
benar  sehingga  siswa  dapat  menangkap  penjelasan 
guru  dengan  baik.  Setelah  selesai  mengerjakan  LKS, 
guru membuat meja‐meja turnamen yang terdiri dari 5 
orang  wakil  se ap  kelompok  yang  bertujuan  untuk 
memas kan  bahwa  seluruh  anggota  kelompok  telah 
menguasai pelajaran. 

Guru  membagikan  soal  evaluasi  tentang  materi 
yang  telah  dipelajari  dan  tes  hasil  belajar.  Suasana 
kelas  tenang  selama  siswa  menyelesaikan  soal‐soal 
evaluasi  hasil  belajar.  Kemudian  guru  mengucapkan 
salam  untuk  mengakhiri  pembelajaran  IPA  tentang 
bagian‐bagian tumbuhan dan fungsinya 

Guru  membagikan  LKS  mengenai  materi  yang 
dipelajari  pada  hari  itu.  Setelah  siswa  selesai 
mengerjakan LKS, guru membuat meja‐meja turnamen 
yang  terdiri dari 5 orang wakil  se ap  kelompok  yang 
bertujuan  untuk memas kan  bahwa  seluruh  anggota 
kelompok telah menguasai pelajaran. Siswa melakukan 
turnamen.  

Pada  siklus  II  pertemuan  2,  guru  memberikan 
pertanyaan  yang berkaitan dengan materi  yang  telah 
dipelajari. Beberapa siswa menjawab pertanyaan yang 
diberikan guru. Guru menyampaikan tujuan yang akan 
dicapai setelah pembelajaran yang dilaksanakan. Guru 
menjelaskan  tentang  pen ngnya mempelajari materi 
hubungan antara bunga dengan fungsinya. 

Guru menjelaskan materi  tentang  struktur/bagian 
bunga.  Guru  membagi  siswa  menjadi  5  kelompok 
dengan  kemampuan  siswa  yang  bervariasi.  Secara 
berkelompok  yang  telah  ditentukan  siswa melakukan 
pengamatan  mengenai  tanaman  dan  membedakan 
jenis  bunga  yang  terdiri  dari  bunga  sempurna  dan 
bunga  dak sempurna. Siswa melakukan diskusi untuk 
menentukan  fungsi  dari  bunga.  Guru  bersama‐sama 
dengan siswa melakukan tanya jawab. 

Guru memberikan tugas kepada siswa berupa soal 
yang  ada  pada  LKS  untuk  dijawab  bersama‐sama 
dengan  kelompok  belajarnya  masing‐masing.  Guru 
membimbing  siswa  dalam  kelompok.  Secara 
bergan an  salah  satu  siswa  mewakili  kelompoknya 
tampil mempresentasikan hasil LKSnya. Kelompok  lain 
menanggapi  hasil  kerja  kelompok  tersebut.  Guru 
mengoreksi  pendapat  siswa  yang  kurang  tepat  dan 
memberikan penguatan terhadap pendapat siswa yang 
benar  sehingga  siswa  dapat  menangkap  penjelasan 
guru dengan baik. 
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Guru membuat meja‐meja  turnamen  yang  terdiri 
dari  5  orang  wakil  se ap  kelompok  yang  bertujuan 
untuk memas kan  bahwa  seluruh  anggota  kelompok 
telah  menguasai  pelajaran.  Siswa  melakukan 
turnamen.  Kemudian  kembali  ke  kelompok  masing‐
masing  dan  melaporkan  skor  yang  diperoleh.  Guru 
memberikan  penghargaan  bagi  kelompok  yang 
skornya paling  nggi. 

Guru  bersama‐sama  dengan  seluruh  siswa 
membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari. 
Siswa mengerjakan evaluasi yang diberikan oleh guru. 
Evaluasi  dilakukan  untuk mengetahui  perkembangan 
hasil belajar siswa. Guru mengakhiri pelajaran dengan 
do’a dan salam penutup 

Hasil pengamatan di  siklus  II dalam pembelajaran 
diperoleh  hasil  hasil  belajar  siswa  diperoleh  skor 
pencapaian  KKM mencapai  89,47%  atau  terdapat  34 
siswa  yang  sudah  tuntas.  Berdasarkan  hasil 
pengamatan  ndakan  proses  pembelajaran  yang 
melipu   ak vitas  guru  dan  suasana  kelas  serta 
ak vitas siswa sudah baik dalam berak vitas. Observer 
melihat  kemampuan  siswa  dalam  menyelesaikan 
masalah  yang  terkait  dengan  konsep  yang  dipelajari 
sudah baik, terjadi  interaksi antar siswa dan guru dan 
siswa dapat melakukan kegiatan yang telah dijelaskan 
oleh  guru.  Hasil  yang  dicapai  pada  siklus  II  sudah 
memenuhi  indikator  keberhasilan  guru.  Karena  itu 
penelitan ini berhen  di siklus II. 

Berikut  ini  merupakan  tabel  distribusi  perolehan 
nilai akhir pada Siklus I dan Siklus II ; 

 
Tabel 1.   Distribusi Perolehan Nilai Akhir Pada Siklus I dan 

Siklus II  

 
 

Peningkatan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus 
II  yang   dengan menerapkan pendekatan  coopera ve 
learning  pe  TGT  tampak  jelas  pada  diagram  batang 
berikut ini:  

 
Gambar 1. Grafik Batang Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I 

dan  Siklus II 

 
Berdasarkan grafik tersebut, tampak bahwa terjadi 

peningkatan hasil belajar dari siklus  I ke siklus  II. Pada 
siklus  I siswa yang memperoleh nilai di atas nilai KKM 

Interval 
Nilai 

Siklus I Siklus II 
Pertemuan 

1 
Pertemuan 

2 
Pertemuan 

1 
Pertemuan 

2 
75-100 25 26 30 34 
50-74 6 8 8 4 
25-49 7 4 0 0 
0-24 0 0 0 0 

  38 38 38 38 
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I IISiklus

Skor

sebanyak  50,0%  dari  seluruh  jumlah  siswa  dan 
meningkat menjadi 89.47% pada siklus II. 

 
Gambar 2. Grafik Perolehan Skor Siswa Siklus I dan Siklus II 

 
Berdasarkan  gambar  2  tampak  bahwa  perolehan 

skor  mengalami  kenaikan  se ap  pertemuan.  Pada 
siklus  I  pertemuan  1  diperoleh  skor  efek vitas 
penggunaan pendekatan coopera ve learning  pe TGT 
adalah 3,28. Pada siklus  I pertemuan 2 diperoleh skor 
efek vitas  penggunaan  pendekatan  coopera ve 
learning  pe  TGT  adalah  3,47.    Pada  siklus  II 
pertemuan  I  adalah  3,87  dan  siklus  II  pertemuan  II 
mencapai 3,94. 

 
 
Gambar 3. Grafik Batang Skor Pemantauan Tindakan Siklus I 

dan II 

 
Berdasarkan  gambar  di  atas  tampak  bahwa 

persentase pemantauan  ndakan mengalami kenaikan 
se ap pertemuan. Pada siklus I pertemuan 1 diperoleh 
skor  efek vitas  penggunaan  pendekatan  coopera ve 
learning  pe  TGT  adalah  65,62%.  Pada  siklus  I 
pertemuan  2  diperoleh  69,38%.    Pada  siklus  II 
pertemuan  I adalah 77,50% dan siklus  II pertemuan  II 
mencapai 78,75%. 

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran dengan menerapkan pendekatan 
coopera ve  learning  pe  TGT  dapat  meningkatkan 
hasil belajar siswa. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan  data  dan  pembahasan  dalam 
peneli an yang dilaksanakan di SDN Gedong 08 Pasar 
Rebo  Jakarta  Timur  pada  siswa  Kelas  IV,  dapat 
disimpulkan bahwa hasil belajar IPA dapat di ngkatkan 
dengan  pendekatan  Coopera ve  learning  pe  Team 
Game  Tournament  (TGT)  dengan  langkah‐langkah 
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presentasi  di  kelas,  m  (kelompok),    game 
(permainan),  tournament  (pertandingan),  dan 
rekognisi  m (perhargaan kelompok). 

Penggunaan pendekatan coopera ve  learning  pe 
TGT  pembelajaran  dapat  menjadi  lebih  efek f  dan 
efesien    sehingga  hasil  belajar  siswa  Kelas  IV  SDN 
Gedong 08  Jakarta Timur dapat meningkat. 

Saran  yang  diajukan  dalam  peneli an  ini 
hendaknya  guru  dapat  menerapkan  pendekatan 
coopera ve learning  pe TGT dalam pembelajaran IPA. 
Penggunaan  model  pembelajaran  ini  dapat 
menjadikan  belajar  menjadi  lebih  ak f  dan 

menyenangkan  serta  mempunyai  keberanian  untuk 
bertanya  mengemukakan  pendapat,  dan  menjawab 
pertanyaan,  sehingga memperoleh  hasil  belajar  yang 
baik.  

Kegiatan    belajar  hendaknya  siswa  dila h    berani 
untuk  bertanya  maupun  mengemukakan  pendapat. 
Selain itu, guru dapat meningkatan siswa untuk belajar 
di rumah, agar lebih memahami tentang pelajaran saat 
di  sekolah.  Orang  tua  hendaknya  membiasakan 
mengajarkan  anaknya  di  rumah  dengan  lebih 
menyenangkan melalui tanya jawab dan diskusi. 
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI PEMBELAJARAN 
METODE BERMAIN PERAN 

 
  

Lieswara 
Guru SDN Gedong 08 Pagi Jakarta 

 
 
Abstract. This study was conducted on 32 students of class II SDN Gedong 08 East Jakarta. The variables measured include the 
learning process of students, especially to obtain empirical data on the results of science learning with role playing. Each cycle 
consisted of planning, ac on, monitoring  / observa on, provide  reflec on and evalua on, as a basis  for  re‐planning  the next 
cycle. Learning outcomes obtained data result of learning achievement of the average of 7.3 in the first cycle increased to 8.3 in 
the  second  cycle. Data monitoring  the  ac ons  of  teachers  and  students  in  learning with  role  playing are  as  follows:  1) Data 
monitoring cycle I encounter one obtained scores effec veness of role playing was 67,9% increased to 79,9% in the second cycle 
for teacher ac vity.; 2) Data monitoring cycle I encounter one obtained scores effec veness of role playing was 68% increased to 
80% in the second cycle for students ac vity.  
 
Keywords: role playing, mathema c learning outcomes 

 
Abstrak..Di antara faktor penyebab sulitnya siswa dalam menyelesaikan soal cerita adalah  ngkat membaca pemahaman siswa 
rendah sehingga keliru dalam mengintepretasikan kalimat‐kalimat yang berisi data kuan ta f. Peneli an ini dilakukan terhadap 
32 siswa kelas II SDN Gedong 08 Pagi Jakarta Timur. Variabel yang diukur melipu  proses pembelajaran siswa khususnya hasil 
belajar Matema ka  dengan menggunakan metode  bermain  peran  dalam  dua  siklus  dengan  tujuan  untuk memperoleh  data 
empirik tentang hasil belajar Matema ka pada kelas II SDN Gedong 08 Pagi Jakarta Timur. Peneli an  ndakah dilakukan dalam 
dua  siklus  pembelajaran.  Se ap  siklus  terdiri  dari  perencanaan,  pelaksanaan  ndakan,  pemantau/observasi,  memberikan 
refleksi dan evaluasi  terhadap pelaksanaan kegiatan belajar. Hasil belajar yang diperoleh pada siklus  I dengan nilai  rata‐rata 
7,3. Pada siklus II meningkat menjadi 8,3 .Hasil prosentase pada siklus I 30% pada siklus II 70% 
 
Kata Kunci: metode bermain peran, hasil belajar matema ka 

 
PENDAHULUAN 

Salah  satu  faktor  penyebab  sulitnya  siswa  dalam 
menyelesaikan  soal  cerita  adalah  ngkat  membaca 
pemahaman  siswa  rendah  sehingga  keliru  dalam 
mengintepretasikan  kalimat‐kalimat  yang  berisi  data 
kuan ta f.  Kurangnya  atau  dak  digunakannya 
metode  bermain  peran  dalam  pembelajaran 
Matema ka  cenderung  membawa  siswa  berpikir 
secara pasif. Siswa  dak memiliki pola pengembangan 
untuk  dapat memecahkan  suatu  permasalahan  yang 
dihadapinya  dalam  kehidupan  sehari‐hari.  Cara 
membaca  soal  cerita masih  jauh  dari  cara membaca 
yang  baik,  yang  sesuai  dengan  intonasi  yang  benar. 
Hampir  sebagian  dari  siswa  selalu  bertanya  cara  apa 
yang  digunakan,  ditambah  dulu  atau  dikurang  dulu, 
dikali  dulu  atau  dibagi  dulu.  Secara  langsung,  siswa 
belum  mampu  untuk  dapat  menyelesaikan  soal‐soal 
tersebut dengan baik. 

Selain  itu,  sering  mbul  salah  persepsi  dalam  diri 
siswa dalam memahami soal cerita. Dampaknya siswa 
dak mengetahui bagaimana cara menyelesaikan soal 

tersebut.  Hal  ini  diakibatkan  cara  penyajian  yang 
abstrak  atau  verbalisme  dalam  penyelesaian  soal 
cerita.  Siswa  biasanya  hanya  diberikan  deretan  soal‐
soal  tanpa  adanya  penger an  atau  pemahaman 

dengan cara melibatkan siswa langsung pada in  cerita 
yang disajikan. Akibatnya, sulit bagi siswa untuk dapat 
menyelesaikan soal cerita.  

Dengan  dak mampunya siswa menyelesaikan soal 
cerita  matema ka,  sebanyak  70%  prestasi  belajar 
siswa  pun  rendah.  Hal  ini  dapat  tampak  pada 
ketuntasan  belajar  matema ka  siswa  kelas  2  SDN 
Gedong 09 Pagi  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik 
untuk  memilih  judul  tentang  “Peningkatan  Hasil 
Belajar Matema ka Melalui Metode Bermain Peran di 
Kelas II SDN Gedong 08 Pagi Jakarta Timur”. 

 Rumusan  masalah  berdasarkan  latar  belakang 
tersebut adalah apakah hasil belajar matema ka dapat 
di ngkatkan melalui metode bermain peran? 

Penelitan  ndakan  yang  dilakukan  ini  bertujuan 
untuk  meningkatkan hasil belajar matema ka tentang 
materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 
melalui metode bermain peran di kelas II SDN Gedong 
08 Pagi Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur. 

Peneli an  ini  diharapkan  bermanfaat  bagi  siswa: 
suasana  belajar  menjadi  menyenangkan  sehingga 
dapat meningkatkan  hasil  belajar. Manfaat  bagi  guru 
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dapat  meningkatkan  kinerja  dan  kemampuan  guru 
sebagai pengajar dan pendidik  yang profesional  serta 
dapat dijadikan contoh bagi rekan‐rekan sejawatnya.  

Manfaat  peneli an  untuk  sekolah,  dapat 
meningkatkan prestasi sekolah dan dapat menentukan 
program‐program  sekolah  yang  sesuai,  sekolah 
sebagai  penyelenggara  pendidikan  formal  dapat 
melahirkan siswa‐siswi yang berintelengensi  nggi dan 
berakhlak mulia.  Bagi  orang  tua,  dapat memberikan 
informasi  bahwa  pembelajaran  melalui  metode 
bermain  peran  dapat  memberikan  sumbangan  yang 
berar   bagi  perkembangan  kemampuan  akademik 
anak,  dak  selalu  memaksa  anak  untuk  menghafal 
materi  pelajaran  matema ka  hanya  semata‐mata 
untuk mencapai nilai yang bagus. 

Djamarah  (2014:  2)  menyatakan  bahwa:  prestasi 
atau  hasil  kegiatan  yang  telah  dikerjakan,  diciptakan 
baik  secara  perorangan,  maupun  kelompok. Lebih 
lanjut mengu p pendapat Harahap dan kawan‐kawan, 
Djamarah  (2014: 22) mengungkapkan bahwa prestasi 
atau  penilaian  pendidikkan  tentang  perkembangan 
dan  kemajuan  murid  yang  berkenaan  dengan 
penguasaan  bahan  pelajaran  yang  disajikan  kepada 
mereka,  serta  nilai‐nilai  yang  terdapat  dalam 
kurikulum.” 

Slameto  (2008:  21)  memandang  belajar  sebagai 
suatu  proses  usaha  yang  dilakukan  individu  untuk 
memperoleh suatu perubahan  ngkah  laku yang baru 
secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu 
itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan.   

Gagasan  yang  menyatakan  bahwa  belajar 
menyangkut  perubahan  perilaku  dalam  organisasi, 
berar   juga  bahwa  belajar memerlukan waktu.  Fase‐
fase dari kegiatan belajar adalah mata rantai kejadian 
eksternal  dan  internal  yang  membentuk  kegiatan 
belajar sendiri (Muhamad 2004 : 44). 

Djamarah (2014: 23)     menyatakan bahwa prestasi 
belajar atau hasil  yang diperoleh berupa  kesan‐kesan 
yang  mengakibatkan  perubahan  dalam  diri  individu 
sebagai hasil dari ak vitas belajar.” 

Berdasarkan  teori  prestasi  belajar  yang  dijelaskan 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi 
belajar  adalah  hasil  dari  suatu  kegiatan  dilakukan 
dengan  usaha  sadar  dan  sistema s  dan  bukan 
perubahan  yang  terjadi dengan  sendirinya.  Sekurang‐
kurangnya  individu  yang  belajar    telah  merasakan 
adanya belajar dengan membaca buku.  Ia   menyadari 
pengetahuannya bertambah. 

Penger an  dan  bahasan  tentang  matema ka  itu 
sangat  beragam.  Keragaman  definisi  itu  sendiri  satu 
sama  lain  saling melengkapi.  Pada  Standar  Isi  KI‐KD, 
disebutkan  tentang  penger an  matema ka,  yaitu  
matema ka  merupakan  suatu  bahan  kajian  yang 
memiliki  objek  abstrak  dan  dibangun melalui  proses 
penalaran  deduk f,  yaitu  kebenaran  suatu  konsep 
diperoleh  sebagai  akibat  logis  dari  kebenaran 
sebelumnya yang sudah diterima, sehingga keterkaitan 
antar  konsep  dalam matema ka  bersifat  sangat  kuat 

dan  jelas”  (Diknas,  2013:  1).  Dari  segi  bahasa, 
Suriasumantri  (2015:  190‐195)  mengatakan  bahwa, 
matema ka  merupakan  bahasa  numerik  yang 
memungkinkan  untuk melakukan  pengukuran  secara 
kuan ta f,  matema ka  merupakan  sarana  berpikir 
deduk f.  Lebih lanjut Santoso (2005: 230) menuliskan 
fungsi matema ka sama luasnya dengan fungsi bahasa 
yang  berhubungan  dengan  pengetahuan  dan  ilmu 
pengetahuan.  Uraian  ini  menunjukkan  bahwa 
matema ka berkenaan dengan struktur dan hubungan 
berdasarkan  konsep  yang  abstrak    sehingga 
dibutuhkan  simbol  untuk  dapat mengoperasionalkan 
aturan  dari  struktur  dan  hubungan  tersebut  dan 
operasi yang telah diterapkan sebelumnya.  

Matema ka  adalah  cabang  ilmu  pengetahuan 
eksak  dan  terorganisir  secara  sistema ka  tentang 
penalaran  yang  logik  yang  berhubungan  dengan 
bilangan  dan  kalkulasi,  yang  memiliki  fakta‐fakta 
kuan ta f  dan  masalah  tentang  ruang  dan  bentuk, 
serta  struktur‐struktur  yang  logik,  dan  memenuhi 
aturan‐aturan yang ketat (Soedjadi 2007). 

Dari  penger an  matema ka  di  atas,  dapat 
dideskripsikan  bahwa  matema ka  bukan  sekedar 
operasi  hitungan  semata,  namun  lebih  dari  itu 
matema ka  adalah  pelajaran,  strategi,  seni,  bahasa, 
dan  juga  alat.  Hal  ini  membuat  matema ka  dapat 
dipakai dalam kehidupan manusia sehari‐hari. 

Menurut  Sriyono  (2012:  117)  metode  bermain 
peran adalah metode mengajar yang dilakukan dengan 
mendrama sasikan  ndakan  atas  ngkah  laku  dalam 
hubungan  sosial.  Menganalisis  dari  definisi  yang 
dikemukakan  oleh  Sriyono  dapat  disimpulkan  bahwa 
metode  bermain  peran  adalah  satu  metode  yang 
mengangkat  ngkah  laku  atau  kejadian  sehari‐hari 
melalui satu permainan yaitu bermain peran, di mana 
se ap    siswa  mendapat  satu  peranan  yang  harus 
dimainkan. 

Bermain  peran  menurut  Team  Pembina  Mata 
Kuliah  Didak k  Metodik  IKIP  Surabaya  (2015:  66) 
adalah  suatu  metode  yang  menekankan  kenyataan 
dimana  siswa  diturut  sertakan  dalam  memainkan 
peranan  di  dalam  mendrama sasikan  masalah‐
masalah  hubungan  sosial  yang  terjadi  dalam 
lingkungan sekitarnya. Melalui metode bermain peran 
dengan  harapan  siswa  dapat  menyikapinya  dengan 
tanggapan  atau  respon  yang  posi f  sehingga  rasa 
sosialnya  tumbuh dan berkembang,  juga kemampuan 
berbahasanya  akan  terla h  melalui  dialog  atau 
percakapan  yang  terjadi  saat  melakukan  bermain 
peran. 

Menurut  Roestyah  (2011:  90),  bermain  peran 
adalah  suatu  metode  yang  mengarahkan  siswa  bisa 
berperan atau memainkan peranan dalam drama sasi 
masalah  sosial/psikologis  yang  tujuannya  siswa dapat 
melakukan  perundingan  bersama‐sama  untuk 
mencapai  pemecahan  masalah  yang  dihadapi  dan 
akhirnya  mencapai  keputusan  bersama.  Bermain 
peran  yang dimaksud Roestyah  adalah  suatu metode 

Lieswara, Peningkatan hasil belajar Matema ka melalui metode bermain peran …. 
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pembelajaran  yang  di  dalamnya  mengakomodir 
kemampuan siswa dalam memerankan karakter/tokoh 
yang ada dalam masalah‐masalah sosial yang diangkat 
menjadi  satu  sumber  cerita  yang  tujuannya 
mengharapkan  setelah  siswa  melakukan  bermain 
peran dapat menghadapi masalah‐masalah sosial yang 
ada di sekitarnya.  

Dari  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa 
metode bermain adalah suatu cara pembelajaran yang 
mengajak  siswa  untuk  secara  ak f  terlibat  dalam 
proses  belajar‐mengajar  dengan  memerankan  suatu 
permasalahan  di  dalam pelajaran. Dalam metode  ini, 
siswa ada yang ber ndak sebagai pemain dan ada yang 
ber ndak  sebagai  penilai,  sedangkan  guru  sebagai 
pengarah dari suatu jalan cerita permainan tersebut. 

Berdasarkan  kajian  pustaka  tersebut,  dapat 
dirumuskan  suatu  hipotesis  ndakan  bahwa 
penerapan  metode  bermain  peran  dapat 
meningkatkan hasil belajar matema ka. 

 
METODE PENELITIAN 

Peneli an  dilaksanakan  di  SDN  Gedong  08  Pagi 
Kecamatan Pasar Rebo  Jakarta Timur  yang beralamat 
di  Jalan  Trikora  17.  Adapun  waktu  peneli an 
dilaksanakan pada semester ganjil, yaitu bulan Agustus 
sampai Oktober 2016.  

Subjek  dalam  peneli an  adalah  siswa  II  SDN 
Gedong 08 Pagi Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, 
yang  berjumlah  32  orang:    15  laki‐laki  dan  17 
perempuan.  Par sipaan  dalam  peneli an  ini  adalah 
guru  kelas VI  SDN Gedong 08 Pagi,  yaitu Purba,  S.Pd 
yang  berkolaborator  dengan  peneli   yang  dinilai 
memahami tentang pembelajaran matema ka. 

Peneli an  ini  menggunakan  peneli an  ndakan, 
dan  ap siklus dilakukan beberapa  tahapan, yaitu:  (a) 
perencanaan,  (b)  pelaksanaan,  (c)  pengamatan,  (d) 
refleksi.  

Perencanaan:  Pada  tahapan  ini,  peneli  
merencanakan  waktu  pembelajaran,  metode 
pembelajaran,  menggunakan  media  pembelajaran 
serta  membuat  instrumen  pemantau  ndakan, 
pengumpulan  data  dan  evaluasi  hasil  belajar  untuk 
keseluruhan  siklus.  Pelaksanaan  ndakan  yang 
dilakukan sebanyak 2 siklus dimana se ap siklus terdiri 
atas   3 kali pertemuan, Satu kali pertemuan selama 2 
jam  pelajaran  (1  jam  pelajaran  =  35  menit). 
pelaksanaan  disesuaikan  dengan  waktu  belajar  yang 
telah  dijadwalkan  pihak  sekolah,  kegiatan  yang 
dilakukan pembagian kelompok. 

Kegiatan  yang dilakukan  pada  tahap pengamatan, 
observer  mengama   pelaksanaan  pembelajaran 
dengan menggunakan  lembar  pengamatan/observasi 
yang melipu  pembagian kelompok, pembagian peran,  
bermain  peran,  evaluasi  peran,  dan  penguatan. 
Observasi   ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian 
pelaksanaan  ndakan yang telah disusun sebelumnya, 
serta  untuk  mengetahui  seberapa  jauh  pelaksanaan 

ndakan  yang  sedang  berlangsung  dapat 
menghasilkan  perubahan  yang  diharapkan  yakni 
meningkatkan hasil belajar matema ka. 

Setelah  peneli   melakukan  proses  pembelajaran 
matema ka, peneli  mengumpulkan dan menganalisis 
data hasil observer, baik peneli  maupun kolaborator 
bersama‐sama  berdiskusi  melakukan  refleksi 
(merenungkan  kembali  proses  belajar‐mengajar  yang 
telah  dilakukan).  Dalam  proses  kegiatan  refleksi 
tersebut, antara peneli  dan kolaborator mengadakan 
diskusi  dan  tanya  jawab,  dengan  tujuan  untuk 
melakukan  perbaikan  pada  proses  pembelajaran 
matema ka  bagi  peneli   pada  putaran  berikutnya. 
Proses  refleksi  juga  merupakan  verifikasi  data  hasil 
pengamatan  kolaborator    sehingga  akan  diperoleh 
data‐data yang sama dan tepat antara peneli  dengan 
kolaborator.  Berdasarkan  verifikasi  data  hasil 
pengamatan tersebut, akan diperoleh data yang akurat 
mengenai bu r‐bu r manakah yang sudah muncul dan 
bu r‐bu r manakah  yang  belum  sepenuhnya muncul 
pada  proses  kegiatan  pembelajran matema ka  yang 
telah  dilakukan  oleh  peneli   pada  putaran  pertama, 
dan  sekaligus  sebagai  acuan  untuk  merencanakan 
ndakan baru dan melakukan perbaikan pada proses 

pembelajaran bagi peneli  pada putaran berikutnya.   

Teknik  pengumpulan  data    yang  akan    digunakan 
untuk  mendapatkan  data  peneli an  melalui:  (a) 
observasi  untuk  pengambilan  data  proses  adalah 
pengumpulan  data  melalui  pengamatan  langsung 
secara  sistema s mengenai  permasalahan  yang  akan 
akan  diteli ,  kemudian  dibuat  catatan,  (b) 
menggunakan  lembar  pengamatan  yang  yang 
dilakukan  oleh  subjek/par sipan  yang  terlibat  dalam 
peneli an ini, (c) dokumentasi berupa fakta‐fakta yang 
diabadikan selama kegiatan peneli an berlangsung, (d) 
catatan  lapangan,  yaitu  catatan  peneli an  selama 
pelaksanaan  peneli an,  dapat  berupa  kekurangan 
yang  perlu  diperbaiki  maupun  kelebihan  yang  perlu 
dipertahankan.  

Evaluasi  yang  digunakan  untuk  mengukur  hasil 
belajar  yaitu  post  test.  Adapun  instrumen  yang 
digunakan  untuk mendapatkan  data  yang  diinginkan 
adalah  dengan  menggunakan  bu r‐bu r  soal  guna 
mendapatkan  skor  hasil  belajar  matema ka  se ap 
akhir siklus. 

Analisis  data  yang  dilakukan  pada  se ap  akhir 
pelaksanaan  siklus  merupakan  refleksi  kegiatan‐
kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  untuk  menyusun 
perencanaan pada  siklus  selanjutnya. Dengan  adanya 
analisis  itu,  peneli   akan  mendapatkan  indikator 
ketercapaian,  faktor  pendukung  dan  penghambat 
dalam  peneli an  serta  dampak  dari  ndakan  yang 
diberikan  selama  berlangsungnya  kegiatan 
pembelajaran. 

Setelah  analisis  data  dilakukan,  peneli   dan 
kolaborator  melakukan  interpretasi  terhadap  hasil 
analisis Untuk  data  kuan ta f  seper   hasil  post  test, 
dan lain‐lain disajikan dalam reduksi data, display data, 
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menentukan persentase pencapaian data sebelum dan 
setelah diiberi  ndakan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada  siklus  I  pertemuan  1,  guru menyiapkan  RPP 
dan  dilanjutkan  dengan  pembagian  kelompok,  se ap 
kelompok terdiri atas 3 anak. Semua siswa berkumpul 
pada  kelompok  yang  telah  dibentuk  dan  keluar  kelas 
bagi siswa yang  laki‐laki untuk bermain kelereng, dan 
bagi  siswa perempuan  bermain  karet di dalam  kelas. 
Guru dan siswa mengawasi siswa yang bermain peran. 
Lalu,  siswa  kembali  ke  kelas,  duduk  bersama‐sama 
dengan  kelompoknya.  Siswa  sebagai  pengamat 
memberi  tanggapan  terhadap  permainan  yang 
dilakukan  oleh  siswa  yang  bermain  peran  dan 
menyimpulkan  hasil  permainan.  Pada  akhir 
pembelajaran,    siswa  mengerjakan  evaluasi  dan 
mengisi angket. 

Pada  siklus  I  pertemuan  II,  guru mengkondisikan 
siswa  dalam  kelompoknya  dan  kegiatan  bermain 
peran.  Pada  kegiatan  in ,  guru  menjelaskan  materi 
yang  akan  dilaksanakan  oleh  siswa  dalam 
kelompoknya,  yaitu  soal  cerita  tentang  penjumlahan. 
Siswa  menyimak  penjelasan  guru  tentang  cara 
bermain  peran.  Siswa  melakukan  bermain  peran 
dengan  kelompoknya.  Guru  bersama  siswa 
memonitoring  kegiatan  siswa,  sambil  menjawab 
pertanyaan  siswa.  Guru memberi  peringatan  kepada 
siswa bahwa waktu bermain peran telah selesai. Siswa 
mewakili  kelompoknya memberi  tanggapan  terhadap 
siswa  yang  bermain  peran.  Siswa  dengan  dibimbing 
guru membuat kesimpulan. Pada kegiatan akhir siswa 
mengerjakan evaluasi dan mengisi angket. 

Pada  siklus  I  pertemuan  3,  guru mengkondisikan 
siswa dalam kelompoknya dan kegiatan bermain peran 
yang  akan  dilakukan  hari  ini.  Pada  kegiatan  in   guru 
menjelaskan materi yang akan dilaksanakan oleh siswa 
dalam  kelompoknya,  yaitu  soal  cerita  tentang 
penjumlahan.  Siswa  dengan  bimbingan  guru  siswa 
menyimak  penjelasan  guru  tentang  cara  bermain 
peran.  Siswa  melakukan  bermain  peran  dengan 
kelompoknya.  Guru  bersama  siswa  memonitoring 
kegiatan  siswa,  sambil  menjawab  pertanyaan  siswa. 
Siswa  mewakili  kelompoknya  memberi  tanggapan 
terhadap  siswa  yang  bermain  peran.  Siswa  dengan 
dibimbing  guru  membuat  kesimpulan.  Pada  akhir 
kegiatan,  siswa  mengerjakan  evaluasi  dan  mengisi 
angket.  

Hasil evaluasi belajar siswa kelas II SDN Gedong 09 
Pagi  dengan  rata‐rata  pada  tes  pertama  70,3;  tes 
kedua  70,1;  dan  70,4  pada  tes  ke ga,  serta melihat 
hasil pengamatan  ndakan proses pembelajaran yang 
melipu   ak vitas  guru  pada  tes  pertama  63,7,  tes 
kedua  68,9  dan  tes  ke ga  71,1  serta  ak vitas  siswa 
dalam pembelajaran dengan persentase sebesar 64%, 
68% dan 72%. 

 Pada  siklus  II pertemuan 1,  Siswa dibagi dalam 4 
kelompok. Pada kegiatan  in  semua siswa berkumpul 

pada  kelompok  yang  telah  dibentuk  dan  keluar  kelas 
bagi siswa yang  laki‐laki untuk bermain kelereng, dan 
bagi  siswa perempuan  bermain  karet di dalam  kelas. 
Siswa  akan mempelajari  soal  cerita.  Guru  dan  siswa 
mengawasi  siswa  yang  bermain  peran.  Lalu,  siswa 
kembali  ke  kelas,  duduk  bersama‐sama  dengan 
kelompoknya.  Guru  membagikan  soal,  siswa 
mengerjakan  soal  sesuai  dengan  petunjuk.  Siswa 
sebagai  pengamat  memberi  tanggapan  terhadap 
permainan  yang  dilakukan  oleh  siswa  yang  bermain 
peran.  Dengan  dibimbing  oleh  guru  siswa membuat 
kesimpulan.  Pada  akhir  kegiatan  siswa  mengerjakan 
evaluasi dan mengisi angket. 

Pada  siklus  II  pertemuan  2,  guru  mengondisikan 
siswa dalam kelompoknya dan kegiatan bermain peran 
yang akan dilakukan hari  ini. Pada kegiatan  in , Guru 
menjelaskan materi yang akan dilaksanakan oleh siswa 
dalam  kelompoknya,  yaitu  soal  cerita  tentang 
penjumlahan.  Siswa  dengan  bimbingan  guru 
menyimak  penjelasan  guru  tentang  cara  bermain 
peran.  Siswa  melakukan  bermain  peran  dengan 
kelompoknya.  Guru  bersama  siswa  memonitoring 
kegiatan  siswa,  sambil  menjawab  pertanyaan  siswa. 
Guru memberi peringatan kepada siswa bahwa waktu 
bermain  peran  telah  selesai.  Siswa  mewakili 
kelompoknya  memberi  tanggapan  terhadap  siswa 
yang  bermain  peran.  Siswa  dengan  dibimbing  guru 
membuat  kesimpulan.    Pada  akhir  kegiatan  siswa 
mengerjakan evaluasi dan mengisi angket. 

Pada  siklus  II  pertemuan  3,  Pada  awal  kegiatan 
guru mengkondisikan  siswa  dalam  kelompoknya  dan 
kegiatan bermain peran  yang  akan dilakukan hari  ini. 
Pada kegiatan  in  guru menjelaskan materi yang akan 
dilaksanakan  oleh  siswa  dalam  kelompoknya,  yaitu 
soal  cerita  tentang  penjumlahan.  Siswa  bersama 
bimbingan  guru  Siswa  menyimak  penjelasan  guru 
tentang  cara  bermain  peran.  Siswa  melakukan 
bermain  peran  dengan  kelompoknya.  Guru  bersama 
siswa memonitoring kegiatan siswa, sambil menjawab 
pertanyaan  siswa.  Guru memberi  peringatan  kepada 
siswa bahwa waktu bermain peran telah selesai. Siswa 
mewakili  kelompoknya memberi  tanggapan  terhadap 
siswa  yang  bermain  peran.  Siswa  dengan  dibimbing 
guru membuat kesimpulan. Pada akhir kegiatan siswa 
mengerjakan evaluasi dan mengisi angket. 

Berdasarkan  ndakan  peneli an  siklus  II  yang 
sudah  dilaksanakan  pada  pertemuan  I,  II  dan  III  oleh 
peneli   dalam  proses  pembelajaran  tentang 
pengurangan  di  kelas  II,  diperoleh  hasil  keseluruhan 
sebagai berikut: 80,3 untuk rata‐rata hasil tes pertama, 
dan  untuk  tes  kedua  nilai  rata‐ratanya  sebesar  80,1 
dan  ke ga 80,4.  Selain  itu, peneli   juga menganalisis 
hasil angket prestasi belajar  siswa untuk  tes pertama 
kenaikan nilai rata‐rata dari keseluruhan siswa adalah 
sebesar  15,4%.  Untuk  tes  kedua  kenaikan  nilai  rata‐
rata  dari  keseluruhan  siswa  adalah  15.8%  dan  tes 
ke ga  kenaikan nilai  rata‐rata dari  keseluruhan  siswa 
adalah 16,7%.  

Lieswara, Peningkatan hasil belajar Matema ka melalui metode bermain peran …. 
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Dari hasil analisis pada siklus I, hasil yang diperoleh 
adalah  peneli   yang  dalam  hal  ini  pengajar  kurang 
menguasai siswa dalam pelaksanaan metode bermain 
peran  dan  belum  dapat  memunculkan  inisia f  dan 
krea vitas  siswa.  Peneli   juga  kurang  melibatkan 
keseluruhan anak dalam bermain peran,  karena pada 
saat berkelompok hanya beberapa siswa yang antusias 
dan melakukan  apa  yang  diperintahkan  dengan  baik. 
Selain  itu,  juga  terlihat  ketegangan  dari  guru  saat 
mengajar,  ngkat  kekhawa ran  yang  nggi  akan 
keberhasilan  bermain  peran.  Hal  ini  terlihat  dengan 
sikap guru yang  terlalu cepat untuk membantu siswa, 
kurang  memberi  kesempatan  siswa  berkomunikasi 
dengan  siswa  lain,  dengan  sikap  tersebut  memberi 
dampak  ketegangan  pula  pada  siswa.  Suasana 
pembelajaran  menjadi  kurang  menyenangkan 
sehingga  inisia f dan rasa  ingin tahu siswa pun sedikit 
kurang  tergali,  dan  guru  pun  masih  kurang  dalam 
memberikan  penguatan.  Masih  terlihat  ketegangan 
dan  kesan  terburu‐buru  saat  melaksanakan 
pembelajaran.  Dengan  kata  lain  pembelajaran  yang 
seharusnya berpusat pada siswa tapi masih didominasi 
oleh  guru  walaupun  dalam  taraf  yang  dak  terlalu 
besar.  Ada  hal  yang  diharapkan  dalam  pendekatan 
metode  bermain  peran  adalah  bahwa  pembelajaran 
berpusat  pada  siswa,  siswa  yang  berak vitas 
menemukan  konsep  dan  siswa  melaksanakan 
pembelajaran  dengan  rasa  senang.  Selain  itu 
diharapkan  siswa  juga  mandiri  dalam  melaksanakan 
ak vitas,  memecahkan  masalah  dan  dapat  bermain 
peran berdasarkan kebiasaan sehari‐hari yang mereka 
lakukan.  Peran  guru  hanya  sebagai  moderator, 
memberi arahan untuk dapat berak vitas ak f dalam 
bermain peran. 

Pada siklus  I, hasil yang didapat dari proses belajar 
mengajar baru diperoleh 18 siswa yang baru mencapai 
angka di atas KKM (71) dengan nilai tes rata‐rata siswa 
sebesar  73.  Dengan  demikian,  diperlukan  siklus  II 
untuk  dapat  meningkatkan  prestasi  belajar  siswa 
dalam penyelesaian soal cerita.  

Pada  siklus  II,  sikap  ak vitas  siswa  dan  guru  saat 
pembelajaran  mulai  menggambarkan  pembelajaran 
dengan  metode  bermain  peran.  Dengan  penerapan 
metode  bermain  peran,  siswa  tampak  gembira,  ak f, 

secara  spontan mereka  betah  untuk  bermain  peran. 
Pengalokasian waktu mulai  berpusat  pada  siswa  dan 
guru  terus memberi  s mulus  agar  siswa mempunyai 
mo vasi  untuk  berak vitas  dalam  pembelajaran. 
Bersikap  senang dalam belajar dan  termo vasi untuk 
terus  dapat  memperbaiki  kesalahan  untuk  dapat 
bermain  peran  yang  lebih  baik.  Dari  ak vitas  yang 
dilakukan di ke ga pertemuan pada siklus  II  ini mulai 
terlihat  ak vitas  siswa  dan  guru  sesuai  dengan  yang 
diharapkan. 

Hasil  yang  didapat  dari  proses  belajar‐mengajar 
adalah nilai tes rata‐rata siswa adalah 83. Berdasarkan 
data di atas didapatkan bahwa pembelajaran dengan 
menerapkan  metode  bermain  peran  dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Penggunaan  metode  bermain  peran  dalam 
penanaman konsep dasar mengenai penyelesaian soal 
cerita  siswa  dapat  menangkap  apa  yang  dimaksud 
dalam  soal  cerita  tersebut  sehingga  memudahkan 
siswa  dalam  menyelesaikan  soal  cerita.  Penanaman 
konsep  dengan  metode  bermain  peran  membawa 
siswa  dalam  penerapan  matema ka  di  dalam 
kehidupan  sehari‐hari  yang  dak  terlepas  dari 
matema ka. 

Pengamatan  teman  sejawat  dapat  dilihat  ngkat 
keberhasilan  siswa  yang  semakin  besar  pada  akhir 
siklus  kedua.  Tampak  jelas  bahwa  siswa  pada  usia 
sekolah  dasar  sangat  perlu  untuk  melihat  dan 
melaksanakan secara nyata tentang penyelesaian soal 
cerita dalam bentuk bermain peran. 

Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  saran  yang 
diajukan dalam peneli an diharapkan bahwa: 1) para 
guru  menerapkan  metode  bermain  peran  sehingga 
para  siswa  khususnya  kelas  II  SDN  Gedong  08  Pagi, 
dalam belajar menjadi  lebih menyenangkan  sehingga 
memperoleh  hasil  belajar  yang  baik;  2)  siswa  dapat 
dila h  berani  untuk  tampil  di  depan  kelas  dengan 
memerankan  peran;  dan  3)  orang  tua  dapat 
mengajarkan  anaknya  di  rumah  dengan  lebih 
menyenangkan melalui tanya jawab dan diskusi. 
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UPAYA MENINGKATKAN LIFE SKILL  
MELALUI KEGIATAN MEMBUAT SUSU KEDELAI 

 
 

Nurmayan  
TK Islam At – Taqwa Jakarta Timur 

 
 
Abstract.  Educa on  kindergarten  ‐  children  should  be  able  to  improve  the  life  skills  of  students  in  developing  fine  and  gross 
motor. Kindergarten B students in kindergarten Islam At‐Taqwa based observa ons have not been able to maximize the life skills 
in  everyday  ac vi es.  Addi onally  teachers  in  kindergartens  Islam  At  ‐  Taqwa  is  not  yet  fully  adopted  the  life  skill,  so  I  am 
interested to conduct research that can improve the life skills of students through ac vi es make soy milk. The aim of this study 
is the increasing life skills of students through ac vi es make soy milk. Making soy milk have been selected for making soy milk is 
rela vely easy and simple and can be followed by students of kindergarten age. This was a class act and is done in two phases. 
Each cycle  is executed  in two mee ngs. The study was conducted in the academic year 2015‐2016. Subjects were students  in 
kindergarten  Islam At  ‐  Taqwa group  of  34  students  B.  Stages  of  the  cycle  in  this  research  is  the  planning,  implementa on, 
observa on,  and  reflec on.  Pre‐study  learning  ac vity  data  obtained  average  mastery  learning  students  learning  26.15%. 
Results a er  treatment  through making soy milk  in  the first cycle of  the percentage of students who can a end 71.13%. The 
second cycle is complete 78, 55% or experiencing a significant increase compared to the second cycle. So based on the research 
in the first cycle and second, through the ac vi es of the students make soy milk increased student life skill. 
 
Keyword : life skills, ac vi es, soy milk 
 
Abstrak. Pendidikan taman kanak – kanak   harus mampu meningkatkan  life skill  siswa dalam membangun motorik halus dan 
kasar. Siswa TK B di TK Islam At‐Taqwa berdasarkan pengamatan belum mampu dalam memaksimalkan life skill dalam kegiatan 
sehari‐hari. Selain itu guru‐guru di TK Islam At – Taqwa belum menerapkan secara penuh mengenai life skill, sehingga penulis 
tertarik untuk mengadakan peneli an yang dapat meingkatkan life skill siswa melalui kegiatan membuat susu kacang kedelai. 
Tujuan  peneli an  ini  adalah meningkatnya  life  skill    siswa melalui  kegiatan membuat  susu  kedelai.  Pembuatan  susu  kedelai 
dipilih karena pembuatan susu kedelai rela f mudah dan sederhana dan dapat diiku  oleh siswa usia TK. Peneli an ini adalah 
peneli an  ndakan kelas dan  dilakukan dalam  dua siklus. Se ap siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Peneli an ini 
diadakan pada tahun pelajaran 2015‐2016. Subyek peneli an adalah siswa TK Islam At – Taqwa berjumlah 34 siswa  kelompok 
B. Tahapan  siklus dalam   peneli an  ini adalah  perencanaan,pelaksanaan,  pengamatan,  serta refleksi.  Kegiatan pembelajaran 
pra peneli an  didapat data rata‐ rata ketuntasan belajar siswa yang mengiku  pembelajaran 26,15%. Hasil setelah perlakuan 
melalui kegiatan membuat susu kedelai pada  siklus I  jumlah persentase siswa yang dapat  mengiku  71,13%. Siklus  II dengan 
ketuntasan 78, 55% atau mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan siklus II. Jadi berdasarkan peneli an pada siklus 
pertama dan kedua, melalui kegiatan siswa membuat susu kedelai  life skill  siswa  meningkat. 
 
Kata Kunci :  life skill, kegiatan, susu kedelai 

PENDAHULUAN 

Indonesia mengalami  krisis  sumber  daya manusia 
sebenarnya  berpangkal masih belum  baiknya  kualitas 
pendidikan  yang  dilaksanakan. Hal  ini  terutama  pada 
pendidikan  taman  kanak‐kanak.  Sistem  pendidikan 
memerlukan  bantuan  dari  semua  sektor  kehidupan 
dan  pada  beberapa  kasus  juga memerlukan  sumber‐
sumber di luar batas nasional. Pendidikan memerlukan 
dana,  namun  anggaran  pendidikan  sulit  bertambah. 
Pendidikan  memerlukan  sumber  daya,  khususnya 
sumber  daya  insani  nasional  yang  terbaik  untuk 
meningkatkan  kualitas,  efisiensi,  dan  produk vitas. 
Pendidikan memerlukan prasarana dan sarana, materi 
pengajaran yang baik dan lebih baik.  

Pendidikan  juga memerlukan makanan  bagi  siswa 
yang  lapar agar mereka dalam kondisi siap belajar. Di 
atas  semua  itu  pendidikan memerlukan  hal‐hal  yang 
dak  dapat  dibeli  dengan  uang,  yakni  gagasan  dan 

keberanian,  keputusan,  keinginan  baru  untuk 
mengetahui  kemampuan  diri  yang  diperkuat  oleh 
suatu keinginan untuk berubah dan bereksperimen.  

Pendidikan  taman  kanak‐kanak  merupakan  salah 
satu  bentuk  penyelenggaraan  pendidikan  nonformal 
dengan meni kberatkan pada peletakan dasar ke arah 
pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik  (koordinasi 
motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya 
cipta,  kecerdasan  emosi,  dan  kecerdasan  spiritual), 
sosio  emosional  (sikap  dan  perilaku  serta  agama), 
bahasa, dan komunikasi,  sesuai dengan keunikan dan 
tahap‐tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia 
dini. 

Pendidikan  taman  kanak‐kanak  memegang 
peranan  pen ng  dalam  pendidikan  anak.  Melalui 
pendidikan  taman  kanak‐kanak,  anak  dapat  dididik 
oleh  tenaga  pendidik  dengan metode  dan  kurikulum 
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mutu pembelajaran yang krea f dan  inova f di taman 
kanak‐kanak, 2) memberikan  inspirasi untuk menggali 
dan  mewujudkan  model‐model  pembelajaran  yang 
inova f  dengan  mengop malkan  potensi  lingkungan 
sekitar  taman  kanak‐kanak,  dan  2)  sebagai  sarana 
pengembangan  dan  peningkatan  profesionalisme 
guru. 

Pendidikan  life  skill/kecakapan  hidup  banyak 
diperbincangkan saat  ini. Bahkan banyak sekolah yang 
memasukkannya  ke  dalam  kurikulum  untuk menarik 
minat para calon orangtua murid, begitu  juga dengan 
sekolah‐sekolah  anak  usia  dini  yang  telah  banyak 
memasukkan life skill dalam berbagai ak vitasnya. 

Pendidikan nonformal diharapkan dapat mengatasi 
berbagai  problema ka  kehidupan.  Kegiatan 
pendidikan  nonformal  yang  diselenggarakan  benar‐
benar  membawa  kemajuan  yang  berar ,  yaitu 
kemajuan  yang  lebih  besar  dari  pada  pembengkakan 
berbagai problema ka yang di hadapi, dan  dak kalah 
pula  pesatnya  dibandingkan  dengan  laju  kemajuan 
yang dicapai oleh negara‐negara lain. 

Pendidikan  life skill menurut Anwar (2014:16) atau 
pendidikan  kecakapan  hidup  terdapat  perbedaan 
pendapat,  namun  esensinya  tetap  sama.  Berikut  ini 
penger an  pendidikan  life  skill  yang  memberikan 
kecakapan  personal,  kecakapan  sosial,  kecakapan 
intelektual  dan  kecakapan  untuk  bekerja,  berusaha 
dan  hidup  mandiri.  Adapun  orientasi  life  skill  yakni 
membangun  sikap  kemandirian  untuk  mendapatkan 
ketrampilan  sebagai  bekal  untuk  bekerja  dan 
mengembangkan  diri  (skilled  orienta on).  Pada 
dasarnya  pendidikan  life  skill  adalah  pendidikan  yang 
memberikan  bekal  dasar  dan  la han  yang  dilakukan 
secara  benar  kepada  peserta  didik  tentang  nilai‐nilai 
kehidupan  yang  dibutuhkan  dan  berguna  bagi 
perkembangan kehidupan peserta didik.  

Secara  umum  pendidikan  yang  berorientasi  pada 
kecakapan hidup bertujuan memfungsikan pendidikan 
sesuai  dengan  fitrahnya,  yaitu  mengembangkan 
potensi  manusiawi  peserta  didik  untuk  menghadapi 
perannya  di  masa  yang  akan  datang.  Prinsip 
pembelajaran  pendidikan  life  skill,  menurut  Sutrisno 
(2012: 44  ) penerapan pembelajaran  koopera f  akan 
memberikan  hasil  yang  efek f  kalau memperha kan 
dua prinsip  in  berikut; adanya saling ketergantungan 
yang  posi f,  semua  anggota  dalam  kelompok  saling 
bergantung kepada anggota yang lain dalam mencapai 
tujuan  kelompok, misalnya menyelesaikan  tugas  dari 
guru  selain  adanya  adanya  tanggung  jawab  pribadi 
(individual  accountability).  Di  sini  se ap  anggota 
kelompok  harus  memiliki  kontribusi  ak f  dalam 
bekerja sama. Karena itu pen ng bagi kita mempelajari 
beberapa  bentuk pembelajaran  koopera f dan  pene‐
rapan  yang  sebenarnya  supaya  kesalahpahaman 
tentang  belajar  kelompok/koopera f  dalam 
pembelajaran dapat dihindari. 

Pembelajaran  life  skill  dapat  dilanjutkan  dengan 
pemecahan masalah,  siswa menjadi  semakin  terla h 

yang  jelas.  Mereka  juga  dapat  bermain  dan 
menyalurkan energinya melalui berbagai kegiatan fisik, 
musik,  atau  keterampilan  tangan  serta  dapat  belajar 
berinteraksi secara interpersonal dan intrapersonal.  

Pendidikan  taman  kanak‐kanak  meni kberatkan 
pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan  lima 
perkembangan,  yaitu:  perkembangan  moral  dan 
agama, perkembangan fisik  (koordinasi motorik halus 
dan  kasar),  kecerdasan/kogni f  (daya  pikir  dan  daya 
cipta),  sosio emosional  (sikap dan emosi) bahasa dan 
komunikasi,  sesuai dengan keunikan dan  tahap‐tahap 
perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh 
anak  usia  dini  sebagaimana  tercantum  dalam 
Permendiknas no 58 tahun 2009. 

Tahapan  proses  belajar    anak  –  anak  dikenalkan 
berbagai macam pengalaman hidup, mulai pengenalan 
konsep bilangan,  konsep huruf, mengenal  lingkungan 
hidup,  dan  bahkan  industri.  Pengenalan  itu  daklah 
berlebihan,  karena  dalam  penyampaiannya 
disesuaikan  dengan  dunia  anak,  yakni  dunia  bermain 
sehingga  proses  belajarnya  menyenangkan.  Anak 
memang  seringkali  mengeskpresikan  ide  dan 
perasaannya  melalui  permainan  sehingga  ke ka 
mereka  merasa  menikma   dan  senang  dengan  apa 
yang  diajarkan  itu,  maka  dengan  sendirinya  akan 
bermanfaat bagi perkembangannya. 

Pendidikan  taman  kanak‐kanak    yang merupakan 
salah  satu  bentuk  penyelenggaraan  pendidikan  non 
formal dengan meni kberatkan pada peletakan dasar 
ke  arah  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik 
(koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya 
pikir,  daya  cipta,  kecerdasan  emosi,  kecerdasan 
spiritual),  sosio  emosional  (sikap  dan  perilaku  serta 
agama),  bahasa,  dan  komunikasi,  sesuai  dengan 
keunikan dan  tahap‐tahap perkembangan yang dilalui 
oleh anak usia dini. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan 
di  atas  rumusan masalah  dalam  peneli an  ini  adalah 
“Apakah  kegiatan  membuat  susu  kedelai  dapat 
meningkatkan life skill ?” 

Peningkatkan    life  skill  dengan  menggunakan 
kegiatan  membuat  susu  kedelai  bertujuan  agar 
tercipta  suasana  pembelajaran  yang  menarik  dan 
menyenangkan  dan  memo sivasi  anak  untuk 
melakukan  eksperimen  yang  sederhana  agar 
keterampilan motorik anak dapat berkembang.  

Manfaat  bagi  anak  didik  :  1)  memberikan 
pengalaman  belajar  yang  atrak f,  berkesan  dan 
bermakna,  2) memberikan  pengalaman  belajar  yang 
nyata  dengan  kegiatan  outdoor  learning  dan  indoor 
learning,  dan  3)  meningkatkan  kemandirian  anak. 
Manfaat bagi guru  : 1) meningkatkan  krea fitas guru 
dalam menemukan model  pembelajaran  yang  dapat 
meningkatkan kemandirian anak, dan 2) meningkatkan 
peranan  guru  dalam  mendampingi  anak  didik 
melakukan  kegiatan  pembelajaran,  sebagai  usaha 
mengatasi  masalah  kemandirian  anak. Manfaat  bagi 
sekolah  :  1) memberikan masukan  bagi  peningkatan 
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untuk menghadapi kehidupan yang nyata. Tema yang 
disajikan  dapat  berupa  bahan  diskusi  untuk masing‐
masing kelas, untuk  ngkat kelas yang sama dan untuk 
seluruh siswa. Cakupan untuk  se ap materi pelajaran 
juga  perlu  ditata  ulang  dan  diatur  kembali  alokasi 
waktu  dan  jamnya  dalam  se ap  minggu.  Di  dalam 
alokasi  jam pelajaran yang sudah diajarkan selama  ini, 
untuk  jam‐jam  pelajaran  tertentu  perlu  disepaka  
pengurangannya  untuk  direalokasikan  sebagai 
kontribusi kepada kegiatan life skill educa on, menjadi 
kumpulan  jam  pelajaran  untuk  membahas  tema 
tertentu bersama‐sama. Life skill yang benar menurut 
(Samani  Muchlas:69‐73)  yaitu  pendidikan  yang 
mengajarkan kecakapan untuk menggapai kesuksesan 
hidup.  Substansi  life  skill  dapat  masuk  ke  berbagai 
program pendidikan, karena pada dasarnya pendidikan 
memang  menyiapkan  anak  didik  agar  sukses  di 
kehidupannya kelak. 

Acuan  life  skill  bagi  umat  Islam  adalah  Al‐Qur’an 
dan  Al‐Hadis  yakni  prinsip‐prinsip  ajaran  Islam  yang 
bersifat universal, yang  implementasi ajaran  ini dapat 
fleksibel,  menjunjung  nggi  nilai‐nilai  kemanusiaan. 
Landasan  pelaksanaan  pengembangan  life  skill  dalam 
pendidikan  agama  Islam  menurut  Al‐Qur’an,  seper  
termaktub  dalam  surat  al‐Baqarah:  30,  an‐Naml:  62, 
Shad: 26 dan Yunus: 14 tentang tugas manusia sebagai 
khalifah  di  muka  bumi  yang  tentu  membutuhkan 
pendidikan kecakapan hidup. 

Adapun  menurut  al‐Hadis  yakni  HR.  Bukhari‐
Muslim  tentang  lima hal  yang perlu diper mbangkan 
dalam berumah tangga. Hadis tersebut yang dijadikan 
landasan pelaksanaan pengembangan life skill.  

Pendidikan  kecakapan  hidup  merupakan 
reorientasi  pendidikan  yang  bersifat mendasar, maka 
pada  aspek  manajemen  sekolah  juga  perlu 
diperha kan  penyamaan  pemahaman  antar  seluruh 
warga  sekolah,  sehingga  perwujudan  pendidikan 
kecakapan  hidup  menjadi  salah  satu  bagian  visi 
sekolah.  Diperlukan  juga  upaya  peningkatan 
kemampuan  guru  atau  lainnya  agar  mampu 
mewujudkan  pendidikan  kecakapan  hidup  dalam 
kehidupan keseharian sekolah. 

Hubungan  sinergis  dengan  masyarakat  
penanggung jawab pertama terhadap pendidikan anak 
adalah orang tua, sekolah hanya membantu orang tua 
dalam pelaksanaan pendidikan. Anak‐anak usia taman 
kanak‐kanak  ternyata  jauh  lebih  lama  berhadapan 
dengan orang tua dan mayarakat dalam kesehariannya 
dibandingkan dengan sekolah. Oleh karena  itu, dalam 
pelaksanaan PBKH (Pendidikan Berorientasi Kecakapan 
Hidup)  keterlibatan  orang  tua  dan  masyarakat  dak 
dapat dihindari. 

Penyelenggaraan  kegiatan  life  skill  untuk 
membekali  siswa  dengan  keterampilan  hidup, 
contohnya  membuat  tape  singkong,  membuat  susu 
kedelai,  dan  keterampilan  sederhana  lainnya  yang 
dapat dilakukan anak usia taman kanak‐kanak. Melalui 
keterampilan  sederhana  tersebut  nan nya 

anak  mempunyai  bekal  yang    dapat    digunakan 
untuk  mengatasi  se ap  masalah  yang  dihadapinya. 
Kecakapan hidup yang   dimiliki anak membantu anak 
untuk  mengatasi  kesulitan  dalam  berinteraksi  dan 
beradaptasi  dengan  situasi  dan  kondisi  yang 
ditemuinya. 

Hubungan  sinergis ar nya  saling bekerjasama dan 
saling  mendukung.  Orang  tua  atau  masyarakat  dan 
sekolah  perlu  bersama‐sama  menentukan  arah 
pendidikan  bagi  anak‐anak.  Kemudian  memikirkan 
usaha‐usaha  untuk  mencapai  arah  tersebut. 
Keterlibatan  orang  tua  dalam memantapkan  life  skill 
anak  adalah  sebagai  orang  yang  berkepen ngan 
memiliki kesempatan ikut menentukan meningkatknya 
pendidikan yang dicapai anak di sekolah.  

Pembelajaran  life  skill  educa on pada siswa   yaitu 
siswa  mendapat  bimbingan  tentang  hal  baru  dalam 
pembelajaran  di  kelas.  Keterampilan  siswa  dapat 
menumbuhkan  rasa  senang  pada  diri  siswa  karena 
siswa  dapat  menemukan  pengalaman  baru  yang 
mungkin  selama  ini  siswa  belum menger   cara  serta 
proses pembuatan sesuatu. 

Kedelai dikenal sebagai bahan pokok berbagai jenis 
makanan seper  tahu dan tempe. Namun kedelai juga 
mulai banyak di manfaatkan  sebagai bahan minuman 
yaitu  diolah  menjadi  susu  kedelai.  Seper   diketahui 
minuman  berbahan  kedelai  ini  sangat menyegarkan, 
selain  itu  juga  kaya  akan  kandungan  gizi  dan  protein 
yang dibutuhkan tubuh. Minuman susu kedelai disukai 
oleh  anak‐anak  karena  rasanya  yang  manis  dan 
menyegarkan. 

Kedelai  termasuk  dalam  famili  Leguminosae, 
subfamili  Papilinoideae,  genus  Glycine,  dan  memiliki 
nama  la n Glycine max. Kedelai merupakan  tanaman 
merambat, buahnya berbentuk polong dengan  jumlah 
biji  1‐4  bu r  per  polong.  Polong  kedelai  berwarna 
kuning  kecokelatan  dan  kulitnya  berbulu  bila  sudah 
kering, polong mudah pecah dan melen ngkan bijinya.  

Biji  kedelai  berbentuk  bulat  lonjong.  Berat  biji 
kedelai  bermacam‐macam.  Kedelai  dikatakan  berbiji 
besar  bila  bobot  100  bijinya  lebih  dari  13  g,  berbiji 
sedang bila bobot 100 bijinya 11‐13 g, dan berbiji kecil 
bila  bobot  100  bijinya  antara  7‐11  g.  (Wirakusumah, 
2006:42). 

Di  Indonesia,  menurut  Wirakusumah  kedelai 
digolongkan  berdasarkan  umur  dan  warna  bijinya. 
Warna  biji  kedelai  dibagi  menjadi  4  macam,  yaitu 
kuning,  hitam,  cokelat,  dan  hijau.  Kedelai  yang  biasa 
digunakan  oleh  pengrajin  tempe  sebagai bahan baku 
utama adalah kedelai kuning perbedaan yang ada pada 
warna  kedelai  disebabkan  oleh  pigmen  yang 
dikandungnya  (2009:49). Namun  demikian,  perha an 
masyarakat  Indonesia  terhadap  jenis  minuman  ini 
pada umumnya masih  kurang.  Susu  kedelai harganya 
lebih murah dibandingkan susu produk hewani,  

Menurut Santoso susu kedelai dapat dibuat dengan 
teknologi  dan  peralatan  yang  sederhana  serta  dak 
memerlukan keterampilan khusus. Untuk memperoleh 

Nurmayan , Upaya meningkatkan life skill …. 
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susu  kedelai  yang  baik,  maka  perlu  menggunakan 
kedelai yang berkualitas baik (2009: 23). 

Pembuatan susu kedelai dipilih karena kegiatan  ini 
sangat mudah dilakukan dan merupakan kegiatan yang 
sederhana.  Pembuatan  susu  kacang  dalam 
meningkatkan  life  skill  dimulai  dengan  menyiapkan 
peralatan  diantaranya  blender, wadah,  kain  saringan, 
sendok  dan  bahan  yang  akan  di  gunakan  kacang 
kedelai yang sudah direbus, gula pasir, dan air hangat. 
Pada  kegiatan  ini  guru membantu  siswa menyiapkan 
peralatan dan menunjukkan nama alat serta kegunaan. 

Kegiatan  selanjutnya  guru  dan  siswa  meminta 
siswa memisahkan dan mengupas kulit  kacang kedelai 
yang  sudah  direbus.  Proses  perebusan  karena 
memerlukan  kompor  dan  api  dilakukan  oleh  guru, 
sedangkan  siswa  mengama   proses  perebusan.  
Setelah  disor r  kacang  kedelai  se ap  anak 
menuangkan  kacang  kedelai  yang  sudah  dikupas  ke 
dalam gelas blender. Lalu  siswa menuangkan gula dan 
air  hangat  ke  dalam  gelas  blender.  Kemudian  proses 
selanjutnya menggiling dengan blender.  

 Guru  memgawasi  anak  pada  saat  proses 
menggiling  dengan  blender  .  kegiatan  selanjutnya 
kacang kedelai yang sudah halus dipindahkan ke dalam 
kain  saringan  yang  di  bawahnya  sudah  ada  wadah 
untuk  memisahkan  perasaan  kacang  kedelai  yang 
digiling. Kegiatan  ini bisa dilakukan  secara bergan an 
dengan beberapa siswa sampai habis. Kemudian peras 
kacang  kedelai  yang  sudah  digiling  dan    pisahkan 
ampas  kacang  kedelai.  Siswa  secara  bergiliran 
melakukan kegiatan memeras. Kemudian air perasaan 
kacang kedelai menjadi susu kacang kedelai. 

Kegiatan  terakhir  adalah menyajikan  susu  kacang. 
Anak  diminta  untuk menyajikan  susu  kacang  dengan 
cara  memindahkan  air  perasan  ke  dalam  gelas. 
Kemudian  anak  menikma   hasil  susu  kedelai  yang 
dibuat duduk di bangku masing‐masing.  

Guru mela h nilai aspek perkembangan yang akan 
dicapai di antaranya: dapat melakukan kegiatan sesuai 
aturan  pada  saat  kegiatan  dilaksanakan,  bersabar 
dalam  menunggu  giliran,  mampu  mengontrol  diri 
gerakan  tangan  (motorik  halus)  dan  mampu 
melakukan sendiri.   

Motorik  halus  adalah  gerakan  yang  hanya 
melibatkan  bagian‐bagian  tubuh  tertentu  saja  dan 
dilakukan  oleh  otot‐otot  kecil,  seper   keterampilan 
menggunakan  jari  jemari  tangan  dan  gerakkan 
pergelangan  tangan  yang  tepat  menurut  Bambang 
Sujiono (2008:12.5). Oleh karena itu, gerakkan ini  dak 
terlalu  membutuhkan  tenaga,  namun  gerakan  ini 
membutuhkan  koordinasi  mata  dan  tangan  yang 
cermat. Semakin baiknya gerakan motorik halus anak 
membuat  anak  dapat  berkreasi,  seper   meremas. 
Namun  dak semua anak memiliki kematangan untuk 
menguasai kemampuan ini pada tahap yang sama.  

Pemberian  rangsangan,  s mulasi  dan  bimbingan, 
dan  metode  yang  tepat  diharapkan  akan 
meningkatkan  perkembangan  perilaku  dan  sikap 

melalui pembiasaan yang baik, sehingga akan menjadi 
dasar utama dalam pembentukan  life skill anak sesuai 
dengan nilai‐nilai yang ada di masyarakat. 

 
METODE PENELITIAN 

Subyek  peneli an  ini  adalah  siswa  TK  Islam  At  – 
Taqwa  Komplek  Madit  Hubad  Cijantung  IV  Jakarta 
Timur  jumlah  siswa  34  orang.  Peneli an  ini 
dilaksanakan  pada  tahun  pelajaran  2015/2016,  awal 
bulan September sampai dengan akhir Oktober 2015. 
Penentuan waktu  peneli an mengacu  pada  kalender 
akademik  sekolah  dan  materi  yang  diajarkan  pada 
bulan itu. 

Peneli an  ini  adalah  peneli an    ndakan    kelas 
yaitu  suatu  peneli an  yang  bertujuan  memperbaiki 
dan meningkatkan  pembelajaran di  kelas. Pihak  yang 
membantu  dalam  peneli an  ini  adalah  guru  sebagai 
kolabolator. Peneli  menggunakan sistem   siklus yang  
di    dalamnya    terdapat    komponen    perencanaan,  
pelaksanaan,  pengamatan,  dan  refleksi.  Peneli an 
ndakan  kelas  dipandang  sebagai  suatu  siklus  spiral  

yang  terdiri  atas  komponen  perencanaan,  ndakan, 
pengamatan, dan refleksi yang selanjutnya akan diiku  
dengan  siklus  spiral berikutnya bila hasil yang dicapai 
belum memenuhi kriteria yang ditetapkan guru.  

Se ap  siklus  dilaksanakan  dalam  dua  kali 
pertemuan.  Siklus  berhen   atau  dak  dilanjutkan 
hingga  peneli   menemukan  solusi  yang  bisa 
mengubah  proses  pembelajaran  ke  arah  yang  lebih 
op mal  sehingga  permasalahan    yang  terjadi  dapat 
diperbaiki  dan  diselesaikan  dengan      op mal  atau 
ngkat  ketercapaian  75%  siswa  ak f  atau meningkat 

life  skillnya.     Selain      itu,     dengan      siklus     peneli    
akan  memperoleh  alterna f  jalan  keluar  untuk 
menentukan rencana  ndakan yang akan dilaksanakan 
pada siklus berikutnya. 

 Prosedur  peneli an  yang  diterapkan  adalah: 
perencanaan  yang  melipu   persiapan  membuat 
Rencana  Pembelajaran  Pelaksanaan  Harian  (RPPH), 
persiapan melaksanakan  pembelajaran,  pra  kegiatan, 
menciptakan  kesiapan  belajar  anak,  menciptakan 
suasana  belajar,  kegiatan  awal,  kegiatan  in , 
menyampaikan  kegiatan,  menyampaikan  materi 
kegiatan  demonstrasi  dengan  anak  metode 
demonstrasi,  pemberian  tugas,  pascakegiatan, 
melaksanakan  umpan  balik  dan  cara  penilaian. 
Tindakan atau kegiatan melipu : Siklus I: pendahuluan 
(Apersepsi),  kegiatan  in ,  penutup.  Siklus  II:  alurnya 
mengiku     siklus  I  dengan  perubahan  berdasarkan 
pengamatan  yang dilakukan peneli  dan  kolaborator. 
Refleksi  pada  se ap  siklus  berisi  pembahasan  yang 
dicapai  untuk  menentukan  kesimpulan  atau  hasil 
peneli an dan kelanjutan peneli an. 

Tahap  pelaksanaan,  peneli   berperan  sebagai 
observer  berkolaborasi  dengan  guru  sebagai  prak si. 
Guru  sebagai  prak si  dalam  pelaksanaan  ndakan 
bertugas  melaksanakan  rencana  ndakan 
meningkatkan  life skill anak dalam kegiatan membuat 
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susu  kedelai.  Peneli an  ini  mengacu  kepada 
perencanaan pembelajaran  yang  akan  dilaksanakan.   

Sebagaimana   dikemukakan   Arikunto  (2008: 128) 
melaksanakan  ndakan,  peneli   sebagai  pelaksana 
ndakan  mengacu  pada  program  yang  telah 

dipersiapkan  dan  disepaka   bersama  guru.  Guru 
bersama  anak  melakukan  kegiatan  membuat  susu 
kedelai. Untuk meningkatkan life Skill anak. 

Peneli  melakukan pengamatan  terhadap  tahapan 
pembelajaran.  Pengamatan      dilakukan      secara  
menyeluruh  terhadap  pelaksanaan  ndakan  dengan 
menggunakan  instrumen  pengumpul  data  yang  telah 
ditetapkan,  sehingga  diperoleh  data  tentang 
pelaksanaan  ndakan, kendala‐ kendala yang dihadapi, 
serta  kesempatan  dan  peluang  yang  ada  berkaitan 
dengan  penerapan  membuat  susu  kedelai    untuk 
meningkatkan  life  skill  anak  yang  telah  direncanakan 
dan diaplikasikan di dalam kelas. 

Teknik  analisis  data  dalam  peneli an  ini  dengan 
menganalisa  dan  mendeskripsikan  semua  peris wa 
yang  terkait  dengan  peneli an  selama  dua  siklus. 
Analisis  data  yang  digunakan    mengiku   alur  dalam 
peneli an  ndakan  kelas  adalah  sebagai  berikut.  (a) 
Tahap  perencanaan,  melipu   (1)  mendiskusikan 
Kompetens  In i  dan  Kompetensi  Dasar  yang  hendak 
dicapai  dalam  pembelajaran.  (2)  mendiskusikan 
metode  pembelajaran  yang  akan  digunakan  dalam 
proses  pembelajaran  yaitu  metode  ceramah 
bervariasi,  diskusi  dan  tanya  jawab.  (3) 
mempersiapkan  materi  kaitannya  untuk  keperluan 
proses pembelajaran. (4) menyiapkan media yang akan 
digunakan  dalam  pembelajaran.  (5)  menyusun  dan 
menyiapkan  lembar  observasi  untuk mengama   dan 
menilai peran  guru dalam menerapkan pembelajaran 
dengan  pembuatan  susu  kacang  yang  berorientasi 
untuk meningkatkan    (life  skill) dengan menggunakan 
lembar  instrumen  penilaian  kinerja  guru.  (6) 
menyiapkan  angket  untuk  menilai  mo vasi  belajar 
siswa. (7) menyusun dan menyiapkan lembar observasi 
untuk mengama   dan menilai  ak vitas  belajar  siswa 
selama  pembelajaran  berlangsung.  (8)  menyiapkan 
peralatan  untuk  mendokumentasikan  kegiatan‐
kegiatan selama proses pembelajaran berlangsung. 

Tahan  Pelaksanaan,  yaitu  mengimplementasikan 
rancangan atau desain  ndakan pembelajaran dengan 
menggunakan media kacang kedelai yang dibuat susu 
untuk meningkatkan  life  skill,  adapun  prosedur  atau 
langkah‐langkah penerapanya  adalah  sebagai berikut. 
(1)  penyampaian  topik materi  ajar,  penyajian  tujuan 
pembelajaran,  iden fikasi  isu/masalah  yang  akan 
dipelajari, iden fikasi pengetahuan awal peserta didik. 
(2)  mengiden fikasi  masalah,  mengama   atau 
melakukan  observasi,  menganalisis  dan  menyajikan 
hasil  dalam  tulisan,  (3)  memfasilitasi  anak  dengan 
media  kacang  kedelai  (4)  pemodelan  oleh  guru 
berkaitan dengan materi yang dipelajari,  (5) bertanya 
tentang  kegiatan,  (6)  refleksi  yaitu  kegiatan  yang 
melipu   pernyataan  langsung  tentang  apa‐apa  yang 

diperolehnya hari  itu, menyimpulkan kembali  tentang 
materi  yang  sudah  dipelajari,  kesan  dan  saran  siswa 
mengenai  pembelajaran  hari  itu,  menunjukkan  hasil 
karya  siswa.  (7)  penilaian  sebenarnya  (authen c 
assessment)  kegiatannya  melakukan  evaluasi  yaitu 
dengan  observasi  selama  dan  sesudah  proses 
pembelajaran . 

Tahap  Observasi,  digunakan  untuk  pengambilan 
data tentang obyek yang diteli  berdasarkan berbagai 
sumber. Tahap observasi dilakukan dengan mengama  
proses  pembelajaran  dengan menggunakan  alat ukur 
lembar  observasi  untuk  mendapatkan  informasi 
tentang ak vitas guru dan siswa.  

Tahap  Refleksi,  merupakan  suatu  penghayatan 
kembali  dan  interpretasi  mendalam  terhadap  data‐
data, tahap  ini guru peneli  mengiden fikasi kendala‐
kendala,  hambatan  dan masalah  yang  dihadapi  pada 
ndakan  siklus  I  melalui  hasil  evaluasi  yang  telah 

diperoleh dari  hasil  observasi. Hasil  evaluasi  tersebut 
akan dijadikan  acuan untuk merencanakan perbaikan 
pada  siklus  berikutnya  sehingga  diharapkan  dapat 
mencapai hasil yang lebih baik dari siklus sebelumnya. 
Data  yang  diteli   dalam  pelaksanaan  penili an 
ndakan ini adalah mo vasi dan ak vitas belajar siswa.  

Analisis  data  pada  peneli an  ini  dengan 
menggunakan  analisis  diskrip f  (descrip ve  analysis) 
kuan ta f dan kualita f. Analisis diskrip f  (descrip ve 
analysis)  yaitu  analisis  terhadap  suatu  keadaan  dan 
gejala  yang  dijabarkan  apa  adanya  pada  waktu 
peneli an  ndakan  ini  dilakukan  hingga  akhir  dari 
peneli an ini. 

Data yang diperoleh melalui  lembar kegiatan atau 
lembar evaluasi yang merupakan hasil komunikasi guru 
dan anak se ap pertemuan pembelajaran dalam se ap 
siklus  lalu  dipersentasikan  berapa  siswa  yang  dapat 
ak f  dan  merespon  dalam  metode  keterampilan 
menganyam  sehingga  perkembangan  motorik  halus 
anak  dapat  tercapai  selama  kurang  lebih  30  menit. 
Data ini untuk mengetahui perkembangan anak secara 
umum.  Sebaliknya  untuk  mendapatkan  data 
peningkatan kemampuan anak se ap individu, peneli  
membuat  catatan  khusus  pencapaian  anak  se ap 
siklus, hal ini sesuai dengan Satuan Kegiatan Mingguan 
(SKM) dan Rencana Kegiatan Harian (RKH). 

Adapun  pelaksanaan  pembelajaran  dalam 
mengembangkan  motorik  halus  anak  dengan 
pembelajaran  membuat  susu  kacang  dilakukan 
berhasil jika pembelajaran itu minimal mencapai 70% ‐ 
80%  yang  berar   (berkembang  sesuai  harapan)  dari 
sejumlah  anak  yang  ada  dikelas  yang  dirumuskan 
dalam  ap  keberhasilan  pembelajaran  dengan 
pedoman  penilaian  hasil  kemampuan  anak  dalam 
par sipan yang disampaikan oleh guru. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN   

Peneli   ndakan  kelas  akan  berjalan  baik  jika 
terkait  dengan  program  peningkatan  guru  dan 
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pengembangan  materi  di  sekolah  sendiri.  Peneli an 
ndakan  yang  akan  dilaksanakan  berkaitan  dengan 

proses,  materi  dan  evaluasi  puncak  tema 
pembelajaran  yang  dilakukan  di  lingkungan  sekitar 
sekolah  dengan  membuat  susu  kedelai.  Tindakan 
peneli an  diawali  dengan  data  prates,  dilanjutkan 
dengan  ndakan  pada  siklus  I.  Jika  hasil  belum  ada 
perubahan meningkat, maka akan di ndak lanju  pada 
siklus II.  

Kolabolator  dan  peneli   berdiskusi  untuk 
membicarakan  kegiatan  Peneli an  ini  akan  berakhir 
bila  nilai  –  nilai  perkembangan  karakter  dan motorik 
halus siswa mengalami peningkatan yang diharapkan.  

Data  awal  life  skills  siswa masih  rendah,  dari  34 
siswa dengan ketercapaian life skill berjumlah 20 siswa 
atau  51,28%  untuk  itu  perlu  dilakuakan  suatu 
perlakuan  untuk meningkatkan  ketercapaian  life  skill 
yaitu di atas 75% yang dinyatakan berhasil. 

Pra peneli an persentase  ngkat keberhasilan yang 
dicapai dari hasil pengamatan terakhir sebagai berikut: 
dari 13  anak    sudah dapat mengiku   kegiatan  sesuai 
aturan  atau  38.23%,  ada  9  anak  atau  26.47%  ak f 
mengiku ,  12  anak  atau  35.29%  bersabar  dalam 
menunggu  giliran,  7  anak  atau  20.58%  mengiku  
tahapan membuat  susu  kacang,  6  anak  atau  17.64% 
masih  ada  anak  yang  bermain.  Hal  tersebut 
menunjukkan  hanya    ada  9  anak  atau  26,47%  siswa 
yang ak f melakukan kegiatan hingga selesai. Masalah 
ini  merupakan  tugas  bagi  peneli   untuk 
memperbaikinya keadaan.  

Pada  siklus  I  dilakukan  tahapan    perencanaaan 
aspek  pengembangan  life  skill  anak  dalam  bentuk 
program semester yang di muat pada awal semester, 
program  mingguan  atau  Rencana  Pelaksanaan  
Pembelajaran  Mingguan  (RPPM)  dan  Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran  Harian (RPPH). 

Perencanaaan  program  pengembangan  life  skill 
siswa  di  TK  Islam  At  –  Taqwa,  dak  dibuat  secara 
terpisah  melainkan  teintegrasi  dengan  bidang 
pengembangan lainnya sesuai dengan tema yang telah 
ditetapkan.  Hal  ini  disesuaikan  dengan  salah  satu 
pendekatan pembelajaran yatu kegiatan pembelajaran 
dirancang dengan menggunakan pendekatan  tema k. 
Langkah‐langkah perencanaan dalam  siklus  I    sebagai 
berikut;  1)  peneli   dan  guru  berdiskusi  dalam 
membuat  RKH  (Rencana  Kegiatan  Harian)  mengenai 
materi  yang  akan  diajarkan.  RKH  ini  berguna  sebagai 
pedoman  guru  dalam melaksanakan  kegiatan  belajar 
mengajar  dikelas,  2)  menyusun  dan  mempersiapkan 
lembar  observasi  mengenai  par sipasi  anak,  dan  3) 
mempersiapkan alat dan media  yang akan digunakan 
untuk.  

Langkah  observasi  dilaksanakan  selama  proses 
pembelajaran  di  kelas  berlangsung  dengan 
menggunakan  lembar  observasi  yang  telah  dibuat. 
Observasi  dilakukan  untuk  melihat  proses  kegiatan 
belajar  mengajar  secara  langsung  bagaimana 
par sipasi  siswa  pada  saat  proses  pembelajaran 

berlangsung  dan  bagaimana  guru  melaksanakan 
proses pembelajaran sesuai dengan RKH yang dibuat.  

Pada  siklus  I  guru  belum  bisa  memanfaatkan 
sumber  belajar  dengan  baik  sehingga  kegiatan 
pembelajaran terlihat monoton dan keadaan tersebut 
membuat  suasana  pembelajaran  menjadi 
membosankan.  Permasalahan  lainnya  yang  mbul 
pada  saat  proses  pembelajaran  dimana  guru  kurang 
bisa  mengontrol  kondisi  keadaan  kelas  sehingga, 
keadaan kelas menjadi kurang kondusif.  

Selain  itu  juga  dalam  pengaturan  alokasi  waktu 
yang  kurang  efisien membuat  guru  kurang maksimal 
dalam melakukan  refleksi  atau membuat  rangkuman 
dengan melibatkan siswa karena pada saat melakukan 
refleksi  waktu  pembelajaran  sudah  akan  habis. 
Mo vasi belajar masih  terlihat  rendah. Ada beberapa 
siswa yang masih mengganggu temannya. Siswa belum 
memiliki  antusiasme  dan  mo vasi  dalam  mengiku  
pembelajaran.  Dampak  yang  di mbulkan  dari  hal 
tersebut  adalah  ak vitas  siswa  menjadi  rendah.  
Terdapat  siswa  yang  pasif  dalam  kegiatan  belajar 
mengajar.  pada  siklus  I  belum  dikatakan  berhasil 
karena belum mencapai kriteria yang ditentukan yaitu 
≥ 75 persen life skills siswa meningkat.  

Tahap  refleksi    pada  siklus  I  merupakan  bagian 
yang  sangat  pen ng untuk  dilaksanakan,  karena hasil 
analisis  data  dari  lapangan  pada  hari  ini  dapat 
memberikan  arah  bagi  perbaikan  pada  siklus 
selanjutnya,  jika  seandainya  fokus pengalaman belum 
berhasil.  Refleksi  data  yang  diperoleh  pada  lembar 
observasi dianalisis, kemudian dilakukan refleksi.  

Pelaksanaan refleksi berupa diskusi antara peneli  
dan guru kelompok yang ikut dalam peneli an. Diskusi 
tersebut bertujuan untuk mengevaluasi hasil  ndakan 
yang  telah  dilakukan  yaitu  dengan  cara  melakukan 
penilaian  terhadap proses  yang  terjadi, masalah yang 
muncul dan segala hal yang berkaitan dengan  ndakan 
yang  dilakukan.  Setelah  itu  mencari  jalan  ke  luar 
terhadap  masalah‐masalah  yang  mungkin  mbul 
sehingga  dapat  menentukan  upaya  perbaikan  pada 
se ap siklus berikutnya. Refleksi ini mencakup analisis, 
sintesis,  dan  penilaian  terhadap  hasil    pengamatan 
atas  ndakan yang dilakukan. 

Pada Siklus I, life skill siswa dapat meningkat hal ini 
tergambar pada beberapa peningkatan seper  dari 19 
anak  sudah  dapat melakukan  kegiatan  sesuai  aturan 
atau 55.88% , ada 19 anak bersabar menunggu giliran 
atau 55.88%. Ada 18    sudah mampu mengontrol diri 
dalam meyelesaikan masalah atau 52.94%, dan dari 25 
anak  memilki  sikap  rasa  ingin  tahu  64.70%  bahwa 
terdapat 24 anak yang sudah tuntas mengiku  70.58%. 

Pada siklus  I  ini peningkatan yang capai oleh anak 
belum sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah 
ditentukan.  Sehingga  peneli   dan  guru  akan 
melanjutkan  ke  siklus  II dengan  harapan  akan  terjadi 
peningkatan yang sesuai. 

Berdasarkan  permasalahan  yang  dialami  pada 
siklus  I  peneli   dan  guru  melakukan  diskusi  untuk 
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mencari solusi dari permasalahan yang ada pada siklus 
I.  Adapun  solusi  untuk  memecahkan  permasalahan 
tersebut  antara  lain:  1)  membimbing  anak 
menggunakan  alat.  2)    pemberian  reward  berupa 
pujian  dan mo vasi  akan  lebih  sering  diberikan  oleh 
guru  agar  anak  lebih  termo vasi  dalam  mengiku  
kegiatan  pembelajaran.  4)  guru  lebih  meningkatkan 
kembali  pemberian  contoh  kepada  anak,  agar  anak 
lebih menger  dan menguasai kegiatan membuat susu 
kacang. 

Siklus II terdapat peningkatan kemampuan menulis 
deskrip f anak, perubahannya terlihat sebagai berikut: 
33 anak atau 97.05% anak sudah dapat bermain sesuai 
aturan pada 30 anak atau 88.23% bersabar menunggu 
giliran.  Terdapat  32  anak  atau  94.11%  mampu 
mengontrol diri dalam meyelesaikan masalah. Ada 28 
anak atau 82.35% memilki sikap rasa  ingin tahu. Telah 
terjadi  peningkatan  terdapat  27  anak  atau  sebesar 
79.41%.  Hasil  se ap  siklus  terlihat  dari  tabel 
pengamatan  pada  siklus  II  ini  diperoleh  data  dari 
jumlah  subyek  yang  di  teli  memenuhi  kriteria  yang 
memuaskan.  Pada  siklus  II  life  skill  anak  sudah 
mengalami peningkatan dan telah memenuhi indikator 
keberhasilan  sehingga  peneli an  dirasa  cukup  dan 
dihen kan sampai siklus II. 

 
Tabel. 1. Perbandingan dari pra  ndakan, siklus I, dan siklus II 

   
Dari hasil pengamatan berdasarkan data hasil yang 

dicapai, maka  sebagian  siswa    telah  dapat mengolah 
susu kedelai namun ada beberapa siswa masih belum 
dapat  memeras  kacang    kedelai.  Secara  umum 
dibandingkan  dengan  kondisi  awal,  siklus  I  kemudian 
siklus  II sudah ada perbedaaan dari yang belum dapat 
mengolah  sampai  memeras  kacang  kedelai  dengan 
benar  dan  hampir  benar.  Life  skill  siswa  sudah 
meningkat sesuai kriteria ketuntasan yang diharapkan 
guru. 

Nilai Perkembangan  Pra Penelitian  Siklus I  Siklus II  Peningkatan 

Skor  %  Skor  %  Skor %

Sudah dapat bermain 
sesuai aturan  

13  38.23  19  55.88  33
 

97.05 41,17

Bersabar dalam 
menunggu giliran  

12  35.29  19  55.88  30  88.23  32.45 

Mampu mengontrol 
diri dalam 
menyelesaikan 
masalah 

7  35.29  18  52.94  32  94.11  41.17 

Memilik sikap ingin 
tahu  

6  17.64  22  64.70  28  82.35  17.55 

  
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan  hasil  peneli an  ndakan  kelas  dapat 
ditarik kesimpulan  sebagai berikut  :   melalui kegiatan 
membuat susu kedelai anak kelompok B di TK Islam At‐
Taqwa,  telah memberikan  hasil  yang memuaskan  hal 
tersebut  terbuk   dari  rekapitulasi  penilaian 
kemampuan  anak  dalam  life  skill  melalui  kegiatan 
membuat  susu  kedelai.  Peningkatan  kemampuan 
siswa  dalam  life  skill melalui  kegiatan membuat  susu 
kedelai  cukup baik terlihat pada perolehan persentase 
pada siklus  II. Mo vasi siswa dalam pembelajaran  life 
skill  melalui  kegiatan  membuat  susu  kedelai    siswa 
kelompok  B  di  TK  Islam  At‐Taqwa  juga  mengalami 
peningkatan.  Belajar  life  skill  melalui  kegiatan 
membuat  susu  kedelai    rela f    dak  memberatkan  
anak dalam berpikir dan menyenangkan.  Siswa dapat 
mudah  dalam  menerima  materi  baru.  Hal  ini 
merupakan  langkah  awal  membangun  rasa  percaya 
diri anak untuk  lebih  jauh menguasai  ilmu  kehidupan 
usaha seper  life skill yang ada. 

Metode  pembelajaran  berbasis  life  skill  seper  
yang sudah berjalan dapat   mengembangkan kegiatan 
–  kegiatan    lain  yang  lebih  krea f  dan menarik  bagi 
anak  terutama  dalam  kegiatan  yang  bersifat  klasikal 
seper  pengkondisian, hafalan, dan  review agar anak 
dak  merasa  jenuh. Menambah  wawasan  mengenai 

beragam  beberapa  kegiatan menarik  yang  dilakukan 
saat  pengondisian,  menambah  wawasan  mengenai 
beragam  beberapa  kegiatan menarik  yang  dilakukan 
saat  kegiatan  in ,  mengajar  secara  op mal  dengan 
memberikan gestur, intonasi yang menarik untuk anak. 
Bagi  peneli   selanjutnya  dapat  meneli   tentang  hal 
yang  sama  yaitu  mengenai  life  skill  anak  dalam 
meningkatkan eksplorasi  pada anak usia dini dan lebih 
meneli nya secara kuan ta f.  

Banyak  kesulitan  yang  dialami  selama  proses 
peneli an  dan  kesulitan  ini  dapat memberi masukan 
bagi  guru  yang  akan  menggunakan  metode 
pembelajaran  khususnya  untuk  siswa  taman  kanak‐
kanak. Hendaknya guru mengondisikan alat dan media 
yang  akan  digunakan.  Guru  menyiapkan  semua 
dengan  runut  dan  lengkap  sehingga  kekurangan  alat 
dak menganggu kegiatan belajar siswa di kelas. 
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Abstract.  student uniqueness that regarded by Internet mediaand low  of sciences that foster lateral independence  in class VIII‐
1  SMP Negeri  211.  Applied  learning method  is  the  use   media    solving  uniqueness  and    low  usufructs  IPA'S  studying  intent 
increase  network material mastery  that  dinamisasi's  benefit  processes  learning  problem.Research  carried  out  at  class    as  36 
students,  conducted  from  July un l October 2016, Applied  three cycles,  each cycle  consis ng of  three mee ngs.Each cycle of  
ac vi es: planning, ac on, observa on and reflec on. Result essays i. cycle and II. ascension happening assess  as   3.13 cycle 
point II. and III.  as 2.78  points, with learned thoroughness that increases  as 5.56% of i. cycles go to II. and 10.8% from cycle II. 
to  III.,    so also  i.  cycle  student ac vity and  II.  experience ascension as big as 7.77% and cycles  II.  to  III. 11.11%.Observa onal 
result e learning increases to usufruct IPA'S studying. 
 
Keywords: learning outcomes, structure func on plant, media e‐learning. 
 
Abstrak.  keunikan  siswa  yang  dipengaruhi  media  internet    dan  rendahnya  penguasaan  konsep  IPA  yang  menumbuhkan 
kemadirian  lateral IPA pada siswa kelas VIII‐1 SMP Negeri 21 menjadi latar belakang peneli an ini. Metode pembelajaran yang 
diterapkan  adalah  pemanfaatan media  pembelajaran  E‐Learning  dengan  tujuan meningkatkan  penguasaan materi  jaringan 
yang  bermanfaat  bagi  dinamisasi  proses  pembelajaran.  Peneli an    dilaksanakan  pada  siswa  kelas  VIII‐I  sebanyak  36  siswa, 
dilaksanakan 4 bulan, mulai Juli sampai Oktober  tahun 2016 dan dilaksanakan dalam 3 siklus, yang se ap siklus terdiri atas 3 
pertemuan.  Se ap  siklus  4  tahap,  yaitu:  Perencanaan,  Tindakan,  Pengamatan,  dan  Refleksi.  Pelaksanaan  siklus  I  berupa 
pembelajaran  Struktur  Fungsi  Jaringan.  Hasil    observasi  siklus  I  direfleksi  untuk  merencanakan  ndakan  pada  siklus  II. 
Pelaksanaan  siklus II berupa pembelajaran Fotosintesis. Hasil  observasi siklus II direfleksi untuk merencanakan  ndakan pada 
siklus III pembelajaran gerak tumbuhan.Hasil tes siklus I dan  II terjadi kenaikan nilai sebesar  3,13  poin siklus II dan III sebesar 
2.78 poin, dengan ketuntasan belajar   meningkat sebesar 5,56% dari siklus  I ke    II dan 10,8% dari siklus  II ke  III,   begitu  juga 
ak vitas  siswa  siklus  I  dan  II  mengalami  kenaikan  sebesar    7,77%  dan  siklus  II  ke  III  11,11%.Hasil  peneli an  e‐learning 
menunjukkan keterkaitan dengan ak vitas  peningkatan hasil belajar IPA, memo vasi siswa menyelesaikan  secara mandiri dan 
berkelompok  serta    menguasai  konsep  IPA,  mampu  menetapkan  pembelajaran    memori  jangka  panjang  bagi  siswa  dalam 
pembelajaran   ngkat berpikir kri s. 
 
Kata Kunci: hasil belajar, struktur fungsi jaringan, media pembelajaran e‐learning.  

PENDAHULUAN 

Fenomena  yang  terjadi  pada  kemajuan  zaman 
turut  menjadi  bagian  yang  memengaruhi 
pembelajaran  siswa    yang  unik.  Maka,  sekolah 
semes nya  mampu  menjembatani  pembelajaran 
bercirikan  e‐learning,  yakni  pembelajaran  yang 
memanfaatkan media komputer/internet. Dunia siswa 
yang  sekarang  sudah  hampir  dirajai  oleh  komputer/
internet  sebaiknya  mampu  ditanggapi  guru  dengan 
posi f  bukan  menjadikan  phobia.  Perkembangan  ini 
membuat  pen ngnya    guru  memiliki  kemampuan 
pembimbingan  terhadap  siswa.  Kemampuan  guru  di 
bidang  ini akan membantu    siswa mampu melakukan  
pembelajaran  mandiri  melalui  media  berbantuan 
teknologi  informa ka  dan  komunikasi  (e‐learning) 
dalam  menemukan  konsep‐konsep  pemelajaran 
bercirikan alam,  sebagai ciri pembelajaran  IPA Biologi 
secara sederhana maupun kompleks dalam kelas. Jadi, 
alat  atau  media  komputer/internet  sebagai  produk 
budaya  merupakan  tempat  menemukan  keberar an 

belajar  bagi  siswa    sebagai  tempat  bergaul  
pengembangan  kepribadian,  penelisikan  kecerdasan 
diri  adalah  sepenuhnya  milik  peserta  didik.  Siswa 
beranggapan Biologi adalah mata pelajaran yang harus 
dihindari  sebisa mungkin  karena menguras  kapasitas 
otak dan banyak menghafal. Jadi, kemampuan berpikir 
logis  bagi  siswa  belum  tergali  dengan  signifikan  dan 
komprehensif,  khususnya  pengejawantahan  dari 
pereduksian  konsep‐konsep  IPA  Biologi  dalam 
kehidupan sehari‐hari. Siswa mampu mengaplikasinya 
dari  penelusuran  melalui  media  berbasis  teknologi 
komputer.  Pembelajaran  yang  memanfaatkan  media 
komputer/internet  (e‐learning)  bercirikan  inkuiri  
terbimbing  dengan    baik    dapat mengantarkan  pada 
kemandirian  bernalar  lateral  bagi  semua  siswa. 
Mereka akan  mudah menyerap dan menerima secara 
bahagia pelajaran yang dihadapinya tanpa beban yang 
membera   pikiran  siswa  secara  pribadi  ataupun 
kelompok belajar di  kelas. Peneli  melakukan  inovasi 
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dengan  media  pembelajaran  e‐learning  sebagai 
langkah  berpijak  terhadap  peningkatan  hasil  belajar  
IPA  kelas VIII‐I di  SMP Negeri 211  JAKARTA  semester 
ganjil  tahun  pelajaran  2016‐2017.  Berdasarkan 
pengamatan  pada  proses  belajar‐mengajar  di  kelas 
yang menunjukkan hasil belajar yang kurang memadai, 
diiden fikasi beberapa masalah: 1) Apakah   media e‐
learning  mampu  meningkatkan  hasil  belajar  siswa 
khususnya kompetensi dasar Struktur Fungsi   Jaringan 
dalam  IPA  Biologi  di  SMP  Negeri  211  Jakarta?  2) 
Apakah metode bercirikan E‐Learning berdampak bagi 
keberhasilan  belajar  IPA  Biologi  di  SMP  Negeri  211 
Jakarta?  3)  Mengapa  kemampuan  IPA    siswa  SMP 
Negeri 211 Jakarta masih rendah? 4) Apakah pemilihan 
metode pembelajaran  yang  dak  varia f dan  inova f 
oleh  guru  kurang  mens mulus  daya  nalar  aplika f 
siswa kelas VIII‐1 di   SMP Negeri 211 akarta sehingga 
kurang menyenangkan bagi siswa? 

Berdasar  latar belakang dan  iden fikasi masalah di 
atas  diperoleh  perumusan  masalah  sebagai  berikut: 
Apakah   melalui pemanfaatan media pembelajaran e‐
learning  mampu  meningkatkan  hasil  belajar  siswa 
dalam  belajar  IPA  Biologi    pada  siswa  kelas  VIII‐1  di 
SMP  Negeri  211  Jakarta?  Peneli an  Tindakan  ini 
bertujuan  untuk:  1)  Meningkatkan  Hasil  Belajar  IPA 
Biologi  yang  berkualitas,  koheren  dan  unggul  di 
bidangnya melalui pembelajaran berbasis teknologi. 2) 
Meningkatkan mo vasi  dalam mengembangkan  daya 
anali s‐kri s  dan  bernalar  aplika f    siswa  dan  hasil 
belajar IPA Biologi yang op mal dengan memandirikan 
belajar  melalui  e‐learning.  3)  Meningkatkan 
kemampuan  siswa dalam penguasaan Struktur Fungsi 
Jaringan  dengan  penggalian  potensi  bernalar‐lateral 
dalam  pembelajaran  berbantuan  internet.  Manfaat 
peneli an  ini  ialah:  1)  Manfaat  bagi  siswa,  (a) 
meningkatkan  kemampuan  dan  potensi  siswa  dalam 
berlogika  IPA  secara  mandiri  melalui  teknologi 
nggisehingga terjadi peningkatkan krea vitas berpikir 

dan  bernalar  sebagai  dampak  posi fnya,  (b) 
meningkatkan  kegembiraan  dan  dinamisasi  siswa 
dalam proses pembelajaran yang mengarah pada sikap 
ingin  tahu  yang besar dan  inheren pada  suatu  gejala 
kehidupan melalui  penye ngan  kelas  yang  khas,  dan 
(c) meningkatkan  hasil  belajar  siswa  dalam  IPA  yang 
memuaskan dan diatas KKM  yang ditetapkan. 2) Bagi 
guru:  (a)  meningkatkan  keterampilan  guru  dalam 
berteknologi  nggi  di  kelas  sebagai  salah  satu model 
pembelajaran  yang  memanfaatkan  media  belajar 
secara  tepat,  (b)  meningkatkan  kemampuan  guru 
dalam  menggunakan  media  pembelajaran  yang 
beragam,  kontekstual  dan  cakap  berorientasi  pada 
keberhasilan siswa khususnya pelajaran  IPA Biologi, 3) 
Bagi  sekolah,  pengkondisian  suasana  belajar  yang 
inova f, krea f, imajina f‐aplika f dan menyenangkan 
(joyful) di  sekolah oleh guru agar potensi  siswa  terus 
tergali dan cakap menyikapi persoalan yang muncul di 
hadapan,  khususnya  kompetensi  struktur  fungsi 
jaringan  dalam  pembelajaran  IPA  Biologi    di  SMP 
Negeri 211 Jakarta, 

Belajar adalah proses interaksi antara s mulus dan 
respons.  S mulus  dan  respons  yang  dimaksud  harus 
berbentuk  ngkah  laku  yang  dapat  diama  
(observable)  dan  dapat  diukur  (Watson  dalam 
Budiningsih,  2005:  22).  Belajar  diterima  siswa  dalam 
bentuk pembelajaran yang dise ng di kelas oleh guru. 
Pembelajaran menurut Asyhar (2011: 7) adalah segala 
sesuatu  yang  dapat  membawa  informasi  dan 
pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara 
pendidik  dengan  peserta  didik.  Edutainment  adalah 
proses  pembelajaran  yang  didesain  sedemikian  rupa 
sehingga  muatan  pendidikan  dan  hiburan  bisa 
dikombinasikan  secara  harmonis  untuk  menciptakan 
pembelajaran yang menyenangkan  (Hamid, 2014: 17) 
Selanjutnya,  dari  proses  belajar,  menurut  teori 
konstruk vitas,  dapat  menghasilkan  penemuan  yang 
dipengaruhi  oleh  pengalaman  siswa  tentang 
lingkungannya  dan  berkenaan  dengan  penger an, 
konsep, formula dan sebagainya (Aunurrahman, 2011: 
19).  Menurut  Jassin  (2002:  1),  IPA  adalah  ilmu 
pengetahuan  yang  mengkaji  tentang  gejala‐gejala 
dalam  alam  semesta,  termasuk  bumi  ini  sehingga 
terbentuk  konsep  dan  prinsip.  Daryanto  dan  Tasrial 
(2012:  33)  mengatakan  bahwa  e‐learning  adalah 
sistem pembelajaran secara elektronik. Menggunakan 
media  elektronik.  internet,  komputer  dan  file 
mul media  (suara,  gambar,  animasi  dan  video). 
Kompetensi  Struktur  Fungsi  Jaringan    merupakan 
konsep  belajar  yang  juga  bercirikan  pembelajaran 
inkuiri.  Pembelajaran  inkuiri  menurut  Trianto  (2011: 
114)  merupakan  bagian  in   dari  kegiatan  berbasis 
kontekstual.    Jadi,    guru  merancang  kegiatan  yang 
mengacu pada kegiatan menemukan, apa pun materi 
yang  diajarkan.  Penemuan  belajar  dalam  jaringan 
didesain melalui e‐learning. Peneli an  ini akan benar‐
benar  memberdayakan  jika  dilaksanakan  oleh 
par sipan  secara  kolabora f.  Dalam  pendidikan 
dilaksanakan sebagai usaha pengembangan kurikulum 
berbasis‐sekolah,  pengembangan  profesional, 
program‐program  pengembangan  sekolah, 
pengembangan  kebijakan  dan  perencanaan  sistem.  
Hambatan  yang  dihadapi  siswa    difasilitasi  oleh  guru 
dengan metode yang menyenangkan. Oleh karenanya, 
peneli   menerapkan  pemanfaatan  pembelajaran  e‐
learning  untuk meningkatan  hasil  belajar  IPA  Biologi 
khususnya pada kompetensi Struktur  Fungsi Jaringan. 
Memperha kan  njauan  pustaka  dan  kerangka 
berpikir    dapat  dirumusan  hipotesis  ndakan: 
penerapan  media  pembelajaran  e‐learning  dapat 
meningkatkan  hasil  belajar    IPA  Biologi    Kompetensi 
Dasar Struktur  Fungsi Jaringan siswa kelas VIII‐I di SMP 
Negeri  211  Jakarta  semester  ganjil  tahun  pelajaran 
2016/2017. 

 

METODE PENELITIAN 

Peneli an  Tindakan  Kelas  dilaksanakan  di  SMP 
Negeri 211  Jakarta,    Jl SMP 211 Kp Srengseng Sawah 

Parimpunan, Meningkatkan hasil belajar IPA melalui E‐Learning …. 



802      

 

Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan, Volume 9 Desemberl 2016, hlm 775‐838 

Jagakarsa  Telp  021‐72720204  FAX  (021)  78888804, 
Kode  Pos12640.  Waktu  peneli an  dilakukan  pada 
semester Ganjil  tahun pelajaran 2016/2017  selama 4 
bulan mulai bulan  Juli sampai dengan Oktober   2016. 
Subjek peneli an  ndakan kelas adalah siswa kelas VIII
‐I berjumlah 36  siswa dengan perincian  jumlah  siswa 
laki‐laki 20 orang dan siswi perempuan 16 orang. 

Metode  peneli an  yang  digunakan  dalam 
peneli an ini adalah Metode Peneli an Tindakan Kelas 
(PTK).  Peneli an  Tindakan  Kelas  adalah  peneli an 
ndakan  untuk  memperbaiki  situasi  dan  kualitas 

pembelajaran  di  kelas  yang  merupakan  in     dari 
pendidikan merupakan  ndakan cerdas yang dilakukan 
guru  atau  berprinsip  smart,  maksudnya  smart 
mengandung penger an specific  (khusus), managable 
(dapat  dilaksanakan),  acceptable  (dapat  dicapai), 
realis c ( kegiatan nyata) dan  me‐bound (dalam batas 
tertentu)  (Arikunto,  2011:11).  Peneli an  ndakan 
kelas  merupakan  suatu  pencermatan  terhadap 
kegiatan belajar berupa sebuah  ndakan, yang sengaja 
dimunculkan  dan  terjadi  dalam  sebuah  kelas  secara 
bersama.  

Metode  Pengumpulan  Data,  merupakan    teknik 
dengan  melakukan  observasi  terhadap  kegiatan 
peneli an yang  berlangsung. Angket disebarkan untuk 
memperoleh  data  tentang  minat,  mo vasi,  dan 
kebiasaan  siswa  dalam  menanggapi  pelajaran  IPA 
Biologi, tes adalah kegiatan yang dilakukan pada siswa 
untuk  melihat  hasil  kemajuan  pembelajaran. 
Instrumen  pengumpulan  data  digunakan  dalam 
peneli an ini yakni lembar tes, lembar kerja siswa, dan 
lembar  angket    kuesioner.  Teknik  pengumpulan  data  
peneli an ini adalah tes pretest dan postest, observasi, 
dan angket/kuesioner.  Analisis data dikumpulkan pada 
se ap  kegiatan  observasi  dari  pelaksanaan  siklus 
peneli an  ndakan  kelas  dianalisis    deskrip f  
menggunakan  teknik  persentasi    untuk  mengetahui 
ngkat  keak van  dan  kecenderungan  yang  

pembelajaran.  Adapun  cara  menghitung  skor  se ap 

aspek dengan rumus   , P = Persentase, f = 
frekuensi yang ada pada katagori  tertentu,n =  jumlah 
total atau keseluruhan jumlah subjek. 

Penerapan  pembelajaran  e‐learning  digulirkan 
melalui peneli an  ndakan kelas yang melipu  3 siklus 
terdiri dari: siklus I, siklus II, dan siklus III dalam bentuk 
perencanaan,  pelaksanaan,  pengamatan  dan  refleksi 
pada se ap siklus.  Rangkaian kegiatan ini menciptakan 
suasana  pembelajaran  yang  menyenangkan  (joyful 
learning) dan  lebih jauh mampu memacu peningkatan 
hasil  belajar  IPA  Biologi  yang  lebih  baik  dan  unggul 
pada  se ap  pencapaian  dari  pembelajaran  yang 
diterima  siswa  di  kelas.  Proses  daya  imajina f  siswa 
terbangun  dan  terkonstruk  melalui  pemanfaatan  e‐
learning.  Selanjutnya,  melalui  pembelajaran  e‐
learning,  siswa  berperan  terhadap  dirinya  dalam 
pencapaian  keberhasilan  belajar  terorganisasir  baik 
dan inheren agar tercapai keberhasilan belajar minimal 

%100x
n

f
P 

sama dengan KKM  yang ditetapkan,    yakni 80%  yang 
melipu   ranah kogni f diukur dengan  tes kogni f  tes 
tulis pilihan ganda, afek f diukur dengan lembar rubrik 
skala  Likert  dan  psikomotor  diukur  dengan  rubrik 
lembar  observasi.  Hasil  belajar  siswa  juga  dikatakan 
berhasil  jika  guru  dalam  melakukan  kinerjanya 
mengalami peningkatan kinerja yang baik  juga di atas 
KKM. Penerapan model pembelajaran   dengan media 
pembelajaran  e‐learning    dikatakan  berhasil  jika 
persentase  keak fan  siswa  lebih  besar  atau  sama 
dengan 80%. 

 
HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Hasil angket tentang mo vasi, minat dan kebiasaan 
pada  pelajaran  IPA  Biologi  sebelum  ndakan  kelas 
dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Hasil angket sebelum  ndakan dilakukan. 

 

 
 

Siklus  I  pertemuan  pertama,  dimulai  dengan 
perencanaan melakukan penyusunan  silabus dan RPP 
tentang  mengiden fikasi  dan  mendeskripsikan 
Struktur    Fungsi  Jaringan. Menyiapkan  lembar angket 
dan  kuesioner  untuk  mengetahui  mo vasi  siswa 
terhadap  pelajaran  IPA  Biologi  sebelum  penerapan 
pembelajaran  e‐learning.  Menyiapkan  lembar  soal 
untuk  dipecahkan  siswa  dan  keperluan  tes. 
Mengumpulkan materi pembelajaran tentang  jaringan 
berupa  mul media.  Menyiapkan  lembar  observasi 
kegiatan  siswa.  Menyusun  da ar  hadir.  Tahap 
pelaksanaan:  pertama   mempersiapkan  kelas  dengan 
berdoa  dan  salam,  memeriksa  keadaan  kelas  untuk 
pembelajaran,  mengetahui  kehadiran  siswa  dan 
kebersihan  kelas, menanyakan  sel  dan  jaringan  yang 
diketahui  siswa,  mengedarkan  lembar  pretest  yang 
dilaksanakan  siswa  selama  20  menit,  siswa 
mengumpulkan hasil tes, mengedarkan lembar angket 
untuk penelusuran minat dan mo vasi siswa terhadap 
pelajaran  IPA  Biologi,  selama  10  menit, 

No  Pertanyaan  Angket Pra Siklus 

Ya  Tidak 

Jumlah  %  Jumlah  % 

1.  Apakah IPA pelajaran favoritmu?  28  77,78  8  22,22 
2.  Apakah menurutmu pelajaran  IPA 

sukar? 
31  96,11  5  13,89 

3. Apakah  kalian  senang  belajar  IPA 
dengan bantuan media IT?

32 88,89  4  11,11 

4.  Apakah kalian bangga jika nilai IPA 

kalian baik 

29  80,56  7  19,44 

5.  Apakah  IPA  membuat  kalian 
merasa pintar? 

30  83,33  6  16,67 

6.  Apakah menurut kalian metode 

yang dibawakan guru monoton 

dalam kelas? 

32  88,89  4  11,11 

7.  Apakah  IPA  menantang  kalian 
untuk  menelusurinya  lebih  jauh 
dengan  adanya  alat  berbantuan 
IT? 

30  83,33  6  16,67 

8.  Apakah  kalian  senang  berada 
dalam kelas yang inovatif ? 

32  88,89  4  11,11 

9. Apakah  kalian  sudah  mengetahui 
pelajaran  jaringan  sebelumnya 
sebagai  pembangun  tubuh  yang 
sangat kecil? 

16 44,44  20  55,56 

10. Apakah  kalian  merasa  jenuh  di

dalam kelas IPA? 

29 80,56  7  19,44 

  Jumlah  289  802,8  78  216,92 
  Rata‐rata  28,94  80,28  7,8  21,69 
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mengkomfirmasikan  jawaban,  siswa  mempelajari  
Jaringan  dari  penayangan,  siswa mempelajari  sendiri 
dalam  kelompok  dengan   menelusuri materi    dalam 
vcd  pembelajaran  Jaringan  secara  e‐learning.  Siswa 
berla h soal  langsung dari e‐learning untuk mengukur 
kepahaman  materi  Jaringan.  Guru  kembali 
menanyakan  Jaringan pada siswa dalam kelompoknya 
yang sudah diatur sedemikian rupa setelah melakukan 
pembelajaran  secara  mandiri  dan  langsung  dari  vcd 
pembelajaran  e‐learning.  Guru  dan  siswa 
menyimpukan  hasil  pembelajaran.  Guru  mengakhiri 
pembelajaran  dengan  berdoa  dan  salam.  Pada  tahap 
pengamatan,  guru  mengama ,  mengarahkan  siswa 
dan  membingkai  jawaban  dari  pembelajaran  e‐
learning.  Kolaborator  mengama   proses  belajar‐
mengajar  yang  dilakukan  oleh  guru.  Tahap  refleksi, 
guru memeriksa  jawaban  pretest  siswa, menganalisis 
hasil  pretest  pertemuan.  menganalisis  hasil  angket 
mo vasi  awal  siswa,menganalisis  jawaban  siswa 
tentang Jaringan.  

Siklus  I  pertemuan  2,  sesuai  perencanaan 
membentuk  8 kelompok, menentukan student guiding 
yang  membimbing  kelompoknya  dengan  ngkat 
berpikir  termasuk  ke  dalam  upper  (atas)  terhadap 
teman  yang  termasuk  ke  dalam  average  (rata‐rata) 
dan  low  (bawah)  dari  se ap  kelompok  yang memiliki 
nilai  minimal  78,  menyusun  kegiatan  paket 
pembelajaran  e‐learning  agar  se ap  siswa  dalam 
kelompok  mampu  mempelajari    secara  mandiri, 
menyiapkan  lembar  kegiatan  siswa  yang  terorganisir. 
Tahap Pelaksanaan, guru mengawali dengan salam dan 
mengabsen siswa, keadaan kebersihan, kerapian kelas 
dan  kesiapan  siswa  untuk  belajar,  memberikan 
pertanyaan  sederhana  tentang  pembelajaran 
sebelumnya  dan  menyambungkan  dengan  Jaringan 
yang  lebih mendalam.  Siswa menuliskan  jawaban  di 
papan  tulis,  siswa    memberi  nama  kelompok,  guru 
mengarahkan  siswa  dalam  pembelajaran  e‐learning, 
mengontrol  kedinamisan  di  antara  siswa  dari 
penayangan  vcd  media  pembelajaran  yang  sudah 
dikemas  secara  mul media,  guru  mendistribusikan 
masalah  yang  harus  dipecahkan  siswa  berhubungan 
dengan  Jaringan  melalui  pengamatan  mikroskop 
dibandingkan  dengan  gambar  dari  media 
pembelajaran  dan  lembar  soal  yang  dipecahkan 
bersama‐sama.  Siswa merumuskan  hasil  pengamatan 
secara  bergan an  dan  diskusi  dari  pemahamannya 
terhadap  Jaringan yang  tetap dalam monitoring guru. 
Siswa  mengungkapkan  hasil  pada  kelompoknya  dan 
menilai  kemajuan  secara  bergilir  di  antara  teman‐
temannya, siswa   menampilkan hasil pengamatan dan 
diskusi  secara terpadu dan kuat  bagi semua kelompok 
ke depan kelas. Siswa melaporkan la han uji tes dalam 
vcd  pembelajaran  tentang  jaringan      ke  guru.Guru 
bersama  siswa  mengukuhkan  pembelajaran  
mencarikan  solusi  yang  mengomfirmasikan  jawaban 
siswa  dalam  kelompok  agar  termo vasi  kepercayaan 
diri  siswa  bahwa  mereka  juga  mampu  membingkai 
pembelajarannya terhadap kompetensi dasar Struktur 

Fungsi  Jaringan,  guru  mengakhiri  pembelajaran 
dengan  berdoa  dan  salam.  Tahap  Pengamatan,  guru 
mengama   umpan  balik  yang  diberikan  sebelumnya 
kepada  kelompok  pada  se ap  individu,  guru 
mengama   jalannya  pembelajaran  secara  berkeliling 
saat kelompok sudah mulai berak vitas baik eksplorasi 
melalui  e‐learning  dan  diskusi  serta  highlight 
(pemunculan) potensi diri di depan kelas. Kolaborator 
bersama  guru  memperha kan  kendala  yang  muncul 
dalam  kelompok.  Kolaborator  memberi  saran 
perbaikan.Tahap Refleksi, memeriksa jawaban  umpan 
balik  di  awal  pembelajaran,  jawaban    kelompok,  
jawaban  la han  tes  individu  dari  vcd.  Menganalisis 
hasil kerja kelompokdan  jawaban siswa. 

Siklus  1  Pertemuan  3,  Tahap  perencanaan,  Tahap 
Pelaksanaan,  Tahap  pengamatan,  Tahap  refleksi, 
prinsip  perlakuannya  sama  dengan  pertemuan  2 
kecuali  post  test.  Materi  jaringan  sangat  panjang 
dengan  subpokok  materi  fotosintesis  dilaksanakan 
pada  siklus  II  sesuai  alokasi waktu    didalam  RPP  dan 
silabus.  Hasil  ketuntasan  post  tes  pada  siklus  I  ialah 
72,22%  dan  dinamisasi  siswa  melalui  angket  hanya 
rasa  ingin tahu yang diatas KKM yakni  80,56  selainya 
semua pernyataan  angket berada dibawah KKM    jadi 
test  kogni f  belum mencapai  KKM  dan  juga  ak vitas 
siswa  masih  sangat  pasif.    Diputuskan  untuk 
dilanjutkan  ke  siklus  II  dengan  tambahan  ndakan 
yang  berbeda,  yakni  pendampingan  terarah  melalui 
penggunaan mikroskop    dan  student  guiding  dengan 
nilai 80 selain yang sudah dilakukan pada siklus I .  

Siklus  II  Pertemuan  1,  Tahap  perencanaan 
melakukan  penyusunan  silabus  dan  RPP    1    tentang 
mengiden fikasi dan mendeskripsikan struktur    fungsi 
jaringan,  menyiapkan  lembar  angket  untuk 
mengetahui  mo vasi  siswa  terhadap  pelajaran  IPA 
Biologi    sebelum penerapan pembelajaran e‐learning, 
menyiapkan  lembar  soal  tes untuk dipecahkan  siswa, 
mengumpulkan materi pembelajaran tentang  jaringan 
berupa  mul media.  menyiapkan  lembar  observasi 
kegiatan,  dan  menyusun  da ar  hadir.Tahap 
Pelaksanaan.  Guru  mempersiapkan  kelas  dengan 
berdoa  dan  salam,  memeriksa  keadaan  kelas  untuk 
pembelajaran, mengetahui keadaan siswa menyangkut 
kehadiran dan kebersihan kelas, menanyakan  jaringan 
yang  diketahui  siswa,  mengedarkan  lembar  pretest 
yang  dilaksanakan    selama  20  menit,  siswa 
mengumpulkan hasil tes ke depan kelas, mengedarkan 
lembar angket untuk penelusuran minat dan mo vasi 
siswa  terhadap  pelajaran  IPA  Biologi,  diisi  selama  10 
menit,  mengkomfirmasikan  jawaban,  mempelajari  
jaringan  dari  penayangan  alam  dan  isinya,  siswa 
mempelajari  sendiri  dalam  kelompok  dengan 
membaca dan menelusuri materi yang ada dalam vcd 
pembelajaran  jaringan  secara  e‐learning.  Siswa 
berla h soal  langsung dari e‐learning untuk mengukur 
kepahaman  materi  Struktur  Fungsi  Jaringan.  Guru  
menanyakan  jaringan pada  siswa dalam kelompoknya 
yang sudah diatur sedemikian rupa setelah melakukan 
pembelajaran  secara  mandiri  dan  langsung  dari  vcd 

Parimpunan, Meningkatkan hasil belajar IPA melalui E‐Learning …. 
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pembelajaran  e‐learning.  Guru  dan  siswa  menarik 
kesimpulan.  Guru  mengakhiri  pembelajaran  dengan 
berdoa  dan  salam.  Tahap  Pengamatan,  Guru 
mengama   dan  mengarahkan  siswa  membingkai 
jawaban  dari  penjelasan  yang  diserap.  Kolaborator 
mengama   proses  belajar  mengajar  yang  dilakukan 
oleh guru. Tahap Refleksi, memeriksa jawaban pretest, 
dan menganalisisnya. 

Siklus  II  Pertemuan  2,  tahap  Perencanaan, 
merencanakan  persiapan  kelas  secara  kelompok 
menjadi 8 kelompok dan menentukan student guiding 
yang  membimbing  kelompoknya  dengan  ngkat 
berpikir  termasuk  ke  dalam  upper  (atas)  terhadap 
teman yang termasuk ke dalam average(rata‐rata) dan 
low  (bawah)  dari  masing‐masing  kelompok  yang 
memiliki  nilai  minimal  80  sebagai  student  guiding, 
menyusun  kegiatan  dalam  paket  pembelajaran  e‐
learning  agar  se ap  siswa  dalam  kelompok  
mempelajari  secara  mandiri,  menyiapkan  lembar 
kegiatan. Tahap Pelaksanaan, guru mengawali dengan 
salam  dan  mengabsen  siswa,  keadaan  kebersihan, 
kerapihan  kelas  dan  kesiapan  siswa  untuk  belajar, 
memberikan  pertanyaan  sederhana  tentang 
pembelajaran  sebelumnya  dan  menyambungkan 
dengan  jaringan  yang  lebih  mendalam.Siswa 
menuliskan  jawaban  di  papan  tulis,  siswa  
berkelompok  dan  memberi  nama  kelompok, 
mengarahkan  siswa  dalam  kelas  pembelajaran  e‐
learning  dan  mengontrol  kedinamisan  antara  siswa 
dari  penayangan  vcd  media    dikemas  secara 
mul media,  mendistribusikan  masalah  yang  harus 
dipecahkan  siswa  berhubungan  dengan  jaringan 
melalui  pengamatan mikroskop dibandingkan  dengan 
gambar dari media pembelajaran dan lembar soal yang 
dipecahkan  bersama.  Siswa  merumuskan  hasil 
pengamatan  secara  bergan an  dan  diskusi  dari 
pemahamannya  terhadap  jaringan  yang  tetap  dalam 
monitoring  guru  serta  pengarahan  terbimbing, 
mengungkapkan hasil pada  kelompoknya dan menilai 
kemajuan  secara  bergilir  di  antara  teman‐temannya, 
siswa    menampilkan  hasil  pengamatan  dan  diskusi  
secara  terpadu  dan  kuat  bagi  semua  kelompok  ke 
depan  kelas.  Siswa melaporkan  la han  uji  tes  dalam 
vcd  pembelajaran  tentang  jaringan.  Guru  dan  siswa 
mengukuhkan  pembelajaran,  mencarikan  solusi 
dengan mengkomfirmasikan jawaban dalam kelompok 
agar termo vasi kepercayaan diri siswa bahwa mereka 
juga mampu membingkai  pembelajarannya  terhadap 
kompetensi dasar struktur  fungsi jaringan dan mampu 
memecahkan  masalah  pada  pemelajaran 
berikutnya.Guru    mengakhiri  pembelajaran  dengan 
berdoa  dan  salam.  Tahap  Pengamatan,  guru 
mengama   umpan  balik  yang  diberikan  sebelumnya 
kepada  kelompok  pada  se ap  individu,  mengama  
jalannya  pembelajaran  secara  berkeliling  saat 
kelompok  sudah mulai  berak vitas  baik  penelusuran 
konsep melalui e‐learning dan diskusi dalam kelompok. 
Kolaborator  bersama  guru  memperha kan  kendala 
yang muncul  dalam  kelompok.  Kolaborator memberi 

saran.  Tahap  refleksi  guru  memeriksa  jawaban 
kelompok, dan  la han  tes  individu. Menganalisis hasil 
kerja kelompok, dan jawaban siswa. 

Siklus  II pertemuan  3.  Tahap  perencanaan,  Tahap 
pelaksanaan, Tahap Pengamatan, dan   Tahap Refleksi, 
prinsip  perlakuannya  sama  dengan  pertemuan  2 
kecuali  post  test.  Materi  jaringan  dengan  subpokok 
materi Gerak Tumbuhan sangat panjang  dilaksanakan 
pada siklus  III sesuai alokasi waktu di dalam RPP   dan 
silabus.Hasil  ketuntasan  post  tes  pada  siklus  II  ialah 
77,78%  dan  juga  dinamisasi  siswa  77,70  walaupun 
ak vitas  siswa  sudah  mulai  dinamis.    Ar nya,  jika 
ak vitas  siswa  dinamis,     hasil  tes  pun bergerak naik 
tetapi masih di bawah KKM. Karena  belum sesuai hasil 
yang  diharapkan  peneli ,    dilanjutkan  ke  siklus  III 
dengan tambahan  ndakan adanya tugas siswa sesuai 
materi  yang  penyelesaiannya melalui    internet  selain 
yang dilakukan pada siklus II.  

Siklus  III  pertemuan  1,  tahap  perencanaan 
melakukan  penyusunan  silabus,  RPP  dan 
mengiden fikasi  serta  mendeskripsikan  Struktur  
Fungsi    Jaringan,  menyiapkan  lembar  angket  untuk 
mengetahui mo vasi siswa terhadap pelajaran Biologi  
sebelum  penerapan  e‐learning,  menyiapkan  lembar 
soal,  mengumpulkan  materi  pembelajaran  tentang 
jaringan  berupa  mul media,  menyiapkan  lembar 
observasi , menyusun da ar hadir. Tahap Pelaksanaan, 
guru mempersiapkan kelas dengan berdoa dan salam,  
memeriksa keadaan kelas untuk  mengetahui keadaan 
siswa  menyangkut  kehadiran  dan  kebersihan  kelas, 
menanyakan  Jaringan  yang  diketahui  siswa, 
mengedarkan  lembar pretest yang dilaksanakan siswa 
selama  20  menit,  siswa  mengumpulkan  hasil  tes  ke 
depan  kelas,  mengedarkan  lembar  angket  untuk 
penelusuran  minat  dan  mo vasi  siswa  terhadap 
pelajaran  Biologi,    selama  10  menit, 
mengomfirmasikan  jawaban    siswa,  mempelajari  
Jaringan  dari  penayangan,  siswa mempelajari  sendiri 
dalam  kelompok dengan menelusuri materi  yang ada 
dalam  vcd  pembelajaran  jaringan  secara  e‐learning. 
Siswa  berla h  soal  langsung  dari  e‐learning  untuk 
mengukur  kepahaman  materi  jaringan.  Guru  
menanyakan  jaringan pada  siswa dalam kelompoknya 
yang sudah diatur sedemikian rupa setelah melakukan 
pembelajaran secara mandiri dan  langsung dari vcd e‐
learning.  Guru  dan  siswa menarik  kesimpulan.  Guru 
mengakhiri  pembelajaran  dengan  berdoa  dan  salam. 
Tahap  pengamatan,  guru  mengama   dan 
mengarahkan  siswa  membingkai  jawaban  dari 
penjelasan  yang  diserap.  Kolaborator  mengama  
proses  belajar  mengajar  yang  dilakukan  oleh  guru. 
Tahap  refleksi,  memeriksa  jawaban  pretest, 
menganalisis pretest,  jawaban siswa dan memberikan 
tugas penyelesaian melalui internet. 

Siklus III Pertemuan 2, tahap   perencanaan 
membentuk  kelas  menjadi  8  kelompok,  dan 
menentukan  student  guiding  yang  membimbing 
kelompoknya  dengan  ngkat  berpikir  termasuk  ke 
dalam upper (atas) terhadap teman yang termasuk ke 
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dalam average(rata‐rata) dan  low  (bawah) dari  se ap 
kelompok  yang memiliki  nilai minimal  80, menyusun  
pembelajaran  e‐learning  agar  se ap  siswa  dalam 
kelompok   mempelajari  secara mandiri, menyiapkan 
lembar kegiatan. Tahap pelaksanaan, guru mengawali 
dengan  salam  dan  mengabsen  siswa,  keadaan 
kebersihan, kerapihan kelas dan kesiapan siswa untuk 
belajar,  guru  memberikan  pertanyaan  sederhana 
tentang  pembelajaran  sebelumnya  dan 
menyambungkan  dengan  jaringan  yang  lebih 
mendalam.  Siswa menuliskan  jawaban di papan  tulis, 
memberi nama  kelompok, mengarahkan  siswa dalam 
kelas  pembelajaran  e‐learning  dan  mengontrol 
kedinamisan  antara  siswa  dalam  penayangan  vcd 
media  pembelajaran  yang  sudah  dikemas  secara 
mul media,  mendistribusikan  masalah  yang  harus 
dipecahkan  berhubungan  dengan  jaringan  melalui 
pengamatan mikroskop dibandingkan dengan gambar 
dari  media  pembelajaran  dan  lembar  soal.  Siswa 
merumuskan hasil pengamatan secara bergan an dan 
diskusi  dari  pemahamannya  terhadap  jaringan  yang 
tetap  dalam  monitoring  guru,  mengungkapkan  hasil 
pada  kelompoknya  dan  menilai  kemajuan  secara 
bergilir  di  antara  teman‐temannya,  siswa  
menampilkan  hasil  pengamatan  dan  diskusi    secara 
terpadu dan kuat dalam kelompok. Siswa melaporkan 
la han  uji  tes  dalam  vcd  pembelajaran  tentang 
jaringandan  hasil  kelompok.  Guru  dan  siswa 
mengukuhkan  pembelajaran  dan  mencarikan  solusi 
yang  mengkomfirmasikan  jawaban  siswa  dalam 
kelompok  agar  termo vasi  kepercayaan  diri  siswa 
bahwa  mereka  juga  mampu  membingkai 
pembelajarannya  terhadap kompetensi dasar struktur 
fungsi  jaringan    dan  mampu  memecahkan  masalah 
pada  pemelajaran  berikutnya.  Guru  mengakhiri 
pembelajaran  dengan  berdoa  dan  salam.  Tahap 
Pengamatan,  guru  mengama   umpan  balik  yang 
dilemparkan  sebelumnya  kepada  kelompok  pada 
se ap  individu  mengama   jalannya  pembelajaran 
secara  berkeliling  saat  kelompok  sudah  mulai 
berak vitas  baik  penelusuran  konsep  melalui  e‐
learning  dan  diskusi  dalam  kelompok.  Kolaborator 
bersama  guru  memperha kan  kendala  yang  muncul 
dalam  kelompok.  Kolaborator  memberi  saran  
perbaikan.  Tahap  refleksi  guru  memeriksa  jawaban 
siswa, kelompok. Dan individu, menganalisis hasil kerja 
kelompok,  menganalisis  jawaban    siswa  dan 
memberikan  tugas  yang  penyelesaiannya  melalui 
internet. 

Siklus  III Pertemuan 3. Tahap perencanaan, Tahap 
Pelaksanaan,  Tahap  pengamatan,  dan  Tahap  Refleksi  
sama  perlakuannya  dengan  pertemuan  2  kecuali 
kegiatan    post  test.  Angket  diberikan  untuk 
mengobservasi  seberapa  besar  siswa  mampu 
mens mulus  dirinya  dalam  pembelajaran  yang 
menerapkan  pembelajaran  e‐learning  pada  siklus  III. 
Hasil  ketuntasan  post  tes  pada  siklus  III  ini  yakni  
88,89% dan ak vitas siswa semua diatas KKM dengan 
rata‐rata  84,44%  berar   terjadi  peningkatan  hasil 

belajar  IPA  Biologi  sangat  bermakna  yang  saling 
berkaitan  dengan  dinamisasi  ak vitas  siswa  juga 
sangat  dinamis.  Dari  peneli an  yang  dilakukan 
sebanyak  ga  siklus,  diperoleh  hasil  seper   berikut. 
Berdasarkan angket yang diberikan kepada siswa pada 
se ap siklus, diperoleh data seper  pada Tabel 3.  

 
Tabel 2.  Rekapitulasi hasil pengamatan kerja  m pada siklus 

I,  II,dan  III. 

 

 
 

Dari  rekapitulasi  hasil  observasi  sebagai  hasil 
peneli an  nontest  terlihat  adanya  peningkatan 
pembelajaran  siswa dalam mengiku  proses  kegiatan 
model  pembelajaran  yang  berinovasi  melalui 
pembelajaran  e‐learning,    tampak  peningkatan 
kerjasama  nggi  dan  keras  yang  sudah  sangat 
memadai  serta  antusias dalam mengembangkan  rasa 
ingin tahu merangsang penguasaan konsep‐konsep IPA 
Biologi  menumbuhkan  kemampuan  bernalar  lateral 
dalam menyelesaikan masalah dengan   baik  sehingga 
kemandirian  dan  kedinamisan  kelompok  dalam 
memecahkan  persoalan  baik  dan  berlangsung  secara 
progresif  memengaruhi  hasil  belajar  keseharian  IPA 
Biologi di kelas pada kompetensi dasar struktur  fungsi 
jaringan.  Kemandirian  dan  kedinamisan  yang  baik 
meningkat  dalam  kelompok  karena  terkelola  dengan 
baik muncul  juga di dalam kelas menciptakan suasana 
belajar  yang memungkinkan  siswa  termo vasi  untuk 
menyelesaikan  masalah  dengan  rasa  senang,  dak 
merasa  tereliminasi  karena  kebuntuannya 
mengaplikasikan  nalar  lateral  hasil  belajar  dari  IPA 
Biologi,  mampu  mens mulir  rasa  keingin  tahuan 
terhadap  gejala‐gejala  alam  berupa  gambar‐gambar 
menarik yang merupakan bagian dari  tubuh dan soal‐
soal  yang menarik minat  dipadu  animasi  gambar  sel, 
jaringan  melalui  penerapan  pembelajaran  e‐learning 
pada kompetensi dasar  jaringanmengimbas pada hasil 
belajar  yang  baik  dan  komprehensif.  Perbandingan 
ak vitas belajar siswa pada Siklus I, Siklus II, dan siklus 
III  adalah  sebagai  berikut:  Rata‐rata  ak vitas  siswa 
pada  siklus  I    75,56%,  rata‐rata  ak vitas  siswa  pada 
siklus  II 83,33 %,  terjadi peningkatan  sebesar 6,77 %. 
Ini  dan  rata‐rata  ak vitas  siklus  III  84,44%  jadi 
meningkat  9%  dari  siklus  I,  menandakan  bahwa 
penerapan  pembelajaran  e‐learning  untuk 
menumbuhkan minat siswa dalam penguasaan konsep
‐konsep  IPA  Biologi  lebih  baik  dan  turut 
mengembangkan  kemandirian  bernalar  lateral  yang 
berimbas pada hasil belajar IPA Biologi..  

No 
Komponen 

yang di amati 

Siklus I  Siklus II  Siklus III 

Jumlah  %  Jumlah  % Jumlah %

1  Jujur  27  75  30  83,33  31  86,11 
2 Rasa ingin tahu 29 80,56  31  86,11 31 86,11

3 
Kerjasama dan 
tanggung jawab 

26  72,22  30  83,33  30  83,33 

4 
Ketepatan 
jawaban

28  77,78  31  86,11  31  86,11 

5 Dinamis 26 72,22  28  77,78 29 80,56

  Jumlah  136  377,78  150  416,66  152  422,22 
  Rata‐rata  27,2  75,56  30  83,33  30,4  84,44 

Parimpunan, Meningkatkan hasil belajar IPA melalui E‐Learning …. 
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learning  dalam  mens mulus  penguasaan  konsep‐
konsep  IPA  Biologi  agar  mampu  menumbuhkan 
kemampuan  bernalar  lateral  saat  tes  kemampuan 
terhadap pelajaran IPA Biologi  pada kompetensi dasar  
Struktur    Fungsi  Jaringanyakni  ketuntasan  mencapai 
88,89%  dengan  nilai  rata‐rata  sebesar  86,11  poin 
ar nya  sebanyak  31  siswa  sudah  mengalami 
peningkatan bermakna. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Pemanfaatan  media  pembelajaran  e‐learning 
berimbas  pada  peningkatan  hasil  belajar  IPA  Biologi. 
Ak vitas  siswa  juga menunjukkan  peningkatan,  siswa 
mampu  mengadopsi  pembelajaran  dengan  baik  dan 
sangat  menggembirakan,  siswa  termo vasi  untuk 
meningkatkan penguasaan  konsep‐konsep  IPA Biologi 
dan  menumbuhkan  daya  nalar  berpikir‐lateralnya 
dalam  pengaplikasian  soal‐soal  animasi  gambar  sel, 
jaringan  pada  kompetensi  dasar  Struktur    Fungsi 
Jaringansetelah  dilakukan  peneli an  ndakan  kelas 
dengan  pembelajaran  e‐learning.  Begitu  juga  dengan 
rata‐rata  daya  serap  hasil  belajar  siswa  mengalami 
peningkatan  sehingga  ketuntasan  belajar  siswa  juga 
turut   meningkat dengan persentase yang baik.Hal  ini 
menunjukkan  bahwa  penerapan    pembelajaran  e‐
learning  yang  terkelola  sangat  baik  (1)  mampu 
mengatasi  kesulitan  belajar  siswa  pada  Kompetensi 
Dasar  Struktur    Fungsi  Jaringan,  (2)  mampu 
mens mulus  pembelajaran  di  kelas  sehingga  siswa 
mampu  mengatasi  kesulitannya  dengan 
mengembangkan kemandirian dan  (3) berimbas pada 
peningkatan  hasil  belajar  siswa  dan  dinamisasi 
kegiatan  siswa.  Aplikasi  pembelajaran  e‐learning 
berhasil  dengan    sangat  baik  ditandai  juga  dengan 
peningkatan   kinerja guru pada  se ap siklus sehingga 
memampukan  siswa  mengadopsi  pembelajaran 
dengan  op mal  dan  mengaplikasikannya  dalam 
persoalan  yang  dihadapi  dalam  kehidupannya 
berinteraksi. 

Pemilihan metode dengan teknik yang tepat dalam 
menangani  kesukaran  siswa  dalam  menjawab 
keberhasilan pembelajarannya sangat diharapkan dari 
guru. Salah satunya dengan pemanfaatan media tepat 
sasaran  seper   e‐learning  yang  digunakan  dalam 
peneli an  ini  mampumeningkatkan  hasil  belajar  IPA 
Biologi  KompetensiDasar  Struktur  Fungsi  Jaringan 
karena  siswa  mens mulir  penguasaan  konsep  IPA 
Biologi di kelas VIII‐I  SMP Negeri 211 Jakarta. 

Saran,  untuk  pendidik  peka  menanggapi 
kemunduran  pembelajaran  siswa  agar  dak 
mengalami  perubahan  perilaku  dalam 
mengembangkan  daya  bernalar  penguasaan  konsep‐
konsep  IPA Biologi, Guru  juga mampu menjadi  faktor 
pendorong  mo vasi  ekstrinsik  bagi  siswa  sehingga 
siswa  memiliki  keberhargaan  diri  dalam  menyerap 
pembelajarannya,  dengan  memvariasikan  teknik 
penyampaian  pembelajaran  dan  inovasi  model 
pembelajaran.  Khususnya  IPA  Biologi  jangan  sampai 

Hasil  belajar  melalui  penerapan  pembelajaran  e‐
learning  pada  kompetensi  dasar  Struktur  Fungsi 
Jaringan  pelajaran  IPA  Biologi  diperoleh  data 
perbandingan sebagai  berikut. 

 
Tabel 3.   Perbandingan Hasil Belajar Siswa pada Siklus I, II, 

dan III. 

 

 
Penggunaan media e‐learning dapat meningkatkan 

hasil  blajar  siswa  pada  mata  pelajaran  IPA  Biologi 
khususnya Struktur   Fungsi  Jaringan. Hasil   peneli an 
melalui tes terlihat dari tabel di atas ada peningkatan 
pada perolehan nilai. Pada siklus I, perolehan rata‐rata 
nilai sebesar 80,20 poin meningkat menjadi 83.33 poin 
di siklus II dan pada siklus III 86,11 point.Jadi, terdapat 
peningkatan  sebesar 5,91 poin dari  siklus  I dan  siklus 
III.Begitu  juga  pada  persentase  ketuntasan  belajar 
siswa dari 72,22% di siklus  I menjadi 78,78% di siklus 
II,dan pada siklus III  88,89%. Ar nya, ada peningkatan 
sebesar  16,67%  dari  siklus  I  ke  siklus  III.  Daya  serap 
sudah meningkat dengan baik,  memiliki rata‐rata nilai 
cukup memadai, yakni  sebesar 80,20% pada  siklus  I  , 
83,33%  pada  siklus  II,  dan  siklus  III  86,11%.Hal  ini 
menampakkan peningkatan sebesar 5,91% dari siklus I 
ke  siklus  III. Perbandingan belajar  siswa pada  siklus  I, 
siklus  II dan siklus  III adalah sebagai berikut: Rata‐rata 
nilai  pada  Siklus  I    diperoleh  80,20  menunjukkan 
peningkatan  dibandingkan  dengan  Siklus  Iisebesar 
83,33 dan siklus III  sebesar 86,11. Ar nya, penerapan 
e‐learning  dapat  memacu  peningkatan  penguasaan 
konsep‐konsep  IPA  Biologi  dan  menumbuhkan 
kemampuan  bernalar  lateral  yang  berimbas  pada 
peningkatan  hasil  belajar  IPA  Biologi  khususnya 
kompetensi dasar Struktur  Fungsi Jaringan pada siswa 
kelas  VIII‐I SMP Negeri 211 Jakarta yakni sebesar 5,91.  

Aplikasi  pembelajaran  e‐learning  ini  berhasil 
dengan  baik  ditandai  juga  dengan  kinerja  guru  pada 
se ap  siklus memiliki  kinerja  yang meningkat dengan 
baik  yakni  siklus  I  sebesar  80,58%,  siklus  II  sebesar 
82,14%  dan  siklus  III  85,87%.  Ar nya,  dalam 
melakukan  peneli an  ndakan  kelas,  siswa  sebagai 
subjek  belajar  dan  guru  sebagai  mediator  terjadi 
kolaborasi  yang  baik  dalam  mencapai  keberhasilan 
bersama  untuk  keberhasilan  belajar  dalam  proses 
pembelajarannya  di  kelas.  Perlu  dipahami  bahwa  e‐
learning meningkatkan minat  belajar  Struktur  Fungsi 
Jaringan  terlihat pada  siklus  I dengan  rata‐rata 80,20 
karena materi pelajaran  yang panjang, menjadi  siklus 
III  dengan  nilai  rata‐rata  86,11.  Setelah  melewa  
kegiatan  pembelajaran,  dari  data  tabel  di  atas  siswa 
kelas VIII‐I SMP Negeri 211Jakarta dapat meningkatkan 
hasil  belajar  melalui  penerapan  pembelajaran  e‐

No  Kriteria  Siklus 

Siklus I  Siklus II  Siklus III 

1.  Rata‐rata nilai  80,20  83,33  86,11 
2.  Daya serap (%)  80,20 83,33  86,11
3.  KKM  75  75  75 
4.  Ketuntasan (%)  77,22  78,78  88,89 
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menjadi  momok  yang  menakutkan  dan  menjadikan 
siswa  alergi  terhadap  pelajaran  sains.Untuk  siswa, 
senan asa membangun  self‐esteem  yang  posi f  dan 
jangan  membiarkan  diri  kurang  dan  lemah  menilai 
potensi diri,  selalu berminat belajar dan   menjadikan 
lingkungan juga sumber belajar yang terkelola dengan 
baik  dan  posi f.  Untuk  sekolah  dan  masyarakat, 
sekolah  mampu  menjadi  tempat    bagi  siswa 
mengembangkan dirinya ke arah yang posi f dan turut 

memacu  warga  sekolah  menciptakan  masyarakat 
belajar  dengan  menyediakan  fasilitas,  mengadakan 
pela han‐pela han,  lomba‐lomba.  Masyarakat 
diharapkan  menjadi  kontrol  sosial  dengan  turut 
menjadi relasi yang baik dan terbina posi f bagi siswa 
sehingga  dak  hanya  membiarkan  siswa  belajar 
sendirian  tanpa  dukungan,  khususnya  orangtua 
sebagai  bagian  masyarakat  yang  berpengaruh  bagi 
keberhasilan belajar siswa. 
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. UPAYA PENINGKATAN MUTU PENYUSUNAN 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

MELALUI WORKSHOP  BAGI KEPALA SEKOLAH 
 
 

Permadi Trisna Siswanto 
Pengawas SMP Jakarta Selatan 

 
 
Abstract. The  lack of performance of  the principal  in planning the  implementa on of  learning  into the material  to be studied. 
RPP  is  a  unit  of  teaching  devices  that  must  be  mastered  by  the  principal  to  plan  the  pa ern  and  process  of  teaching 
sistemis.Pengawas  invite  the  principal  target  to make  a  breakthrough  by  providing workshops  on  an  ongoing  basis  that will 
produce (output). The school principal was able to master how to prepare lesson plan properly, then the principal dissemina on 
to teachers in school. The results showed that sustained Workshop to increase the mo va on of the principal in preparing lesson 
plans  complete.  The  headmaster  showed  seriousness  in  understanding  and  preparing  lesson  plans,  especially  a er  ge ng 
Workshop development  / prepara on of  the RPP. Data obtained  from observa ons at  the  me of  conduc ng  interviews and 
observa ons  development  /  prepara on  of  the  RPP  to  the  principals,  the  results  showed  an  increase  in  the  competence  of 
principals in preparing the RPP from the first cycle to the second cycle. The first cycle of the average value of both components 
and complete lesson plan 69% and the second cycle increased by 83%. Thus, an increase of 14% from the first cycle, so that the 
ongoing workshop can improve the prepara on of RPP to the school principal. 
 
Key words: lesson plan, workshop, principals. 
 
Abstrak. Kurangnya kinerja kepala sekolah dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran menjadi bahan untuk diteli . 
RPP merupakan  satuan perangkat pengajaran yang wajib dikuasai oleh kepala  sekolah guna merencanakan pola dan proses 
pengajaran  yang  sistemis.Pengawas mengajak  kepala  sekolah  binaan  untuk membuat  suatu  terobosan  dengan memberikan 
workshop  secara  berkelanjutan  yang  nan nya  akan  menghasilkan  (output).  Kepala  sekolah  mampu  menguasai  cara 
penyusunan  rencana  pelaksanaan  pembelajaran  dengan  baik  dan  benar,  kemudian  kepala  sekolah  melakukan  diseminasi 
kepada  guru‐guru  di  sekolah.  Hasil  peneli an  menunjukkan  bahwa  Workshop  berkelanjutan  dapat  meningkatkan  mo vasi 
kepala  sekolah  dalam  menyusun  RPP  dengan  lengkap.  Kepala  sekolah  menunjukkan  keseriusan  dalam  memahami  dan 
menyusun  RPP  apalagi  setelah  mendapatkan  Workshop  pengembangan/penyusunan  RPP.  Data  yang  diperoleh  dari  hasil 
pengamatan pada saat mengadakan wawancara dan observasi pengembangan/penyusunan RPP kepada para kepala sekolah, 
hasil peneli an menunjukan peningkatan  kompetensi kepala sekolah dalam menyusun  RPP dari siklus I ke siklus II. Siklus I nilai 
rata‐rata komponen RPP yang baik dan lengkap 69% dan pada siklus II meningkat 83%. Jadi, terjadi peningkatan 14% dari siklus 
I, sehingga workshop berkelanjutan dapat meningkatkan penyusunan RPP pada kepala sekolah. 
 
Kata Kunci: rencana pelaksanaan pembelajaran, workshop, kepala sekolah. 

PENDAHULUAN 

Tujuan pendidikan nasional  Indonesia seper  yang 
digambarkan  dalam  Undang‐undang  Republik 
Indonesia  nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem 
Pendidikan  Nasional  bahwa  pendidikan  nasional 
berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan 
membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang 
bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  kehidupan 
bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak 
mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  krea f,  mandiri,  dan 
menjadi  warga  Negara  yang  demokra s  serta 
bertanggung jawab (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003).  

Untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  nasional 
tersebut  perlu  keterlibatan  seluruh    komponen 
pendidikan  seper :  (1)  Guru,  (2)  Kepala  Sekolah,  (3) 
pengawas,  (4)  perpustakaan,  (5)  tenaga  tata  usaha, 
dan  (6)  laboran/teknisi.  Juga    ikut  berperan  ak f 

penggiat  pendidikan  dan  tokoh  masyarakat. 
Keterlibatan  tersebut baik berupa  tenaga, pikiran dan 
dana sekalipun.  

Pengawas  merupakan  tenaga  kependidikan  yang 
peranannya  sangat  pen ng  dalam  membina 
kemampuan  profesional  tenaga  pendidik.  Menurut 
Sudjana  (2006:2)  bahwa  pengawas  sekolah  berfungsi 
sebagai  supervisor baik  supervisor  akademik maupun 
supervisor  manajerial.  Sebagai  supervisor  akademik, 
pengawas  sekolah  berkewajiban  untuk  membantu 
kemampuan  profesional  kepala  sekolah  agar  kepala 
sekolah  dapat  meningkatkan  mutu  proses 
pembelajaran.  

Sebagai  supervisor  manajerial,  pengawas 
berkewajiban  membantu  kepala  sekolah  agar 
mencapai  sekolah  yang  efek f.  Hal  ini  secara  dak 
langsung  kinerja  pengawas  sekolah  tentu  akan 
mempengaruhi  profesionalisme  kepala  sekolah  di 
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sekolah. Pengawas merupakan orang pertama dari luar 
sekolah   bertugas membimbing kepala sekolah secara 
langsung.  Pengawas  sekolah memiliki  akses  langsung 
memperbaiki  kinerja  kepala  sekolah. Pengawas dapat 
melihat bagaimana pendekatan, perangkat dan media 
pembelajaran  yang  digunakan  oleh  kepala  sekolah 
dalam  suatu  pengajaran.  Perencanaan  pembelajaran 
merupakan  langkah  yang  sangat  pen ng  sebelum 
pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan yang matang 
diperlukan supaya pelaksanaan pembelajaran berjalan 
secara efek f.  

Perencanaan  pembelajaran  dituangkan  ke  dalam 
Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  atau 
beberapa  is lah  lain  seper   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. 
Kepala  Sekolah  harus  mampu  berperan  sebagai 
desainer  (perencana),  implementor  (pelaksana),  dan 
evaluator  (penilai)  kegiatan  pembelajaran.  Kepala 
sekolah merupakan faktor yang paling dominan karena 
di  tangan  kepala  sekolahlah  keberhasilan 
pembelajaran dapat dicapai. Kualitas mengajar kepala 
sekolah secara langsung maupun  dak langsung dapat 
mempengaruhi kualitas pembelajaran pada umumnya.  

Seorang  kepala  sekolah  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  Nomor  19    Tahun  2005 
tentang  8  Standar  Nasional  Pendidikan  menyatakan   
standar    proses  merupakan  salah  satu  SNP  untuk 
satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah  yang 
mencakup:  1)  perencanaan  proses  pembelajaran,  2) 
pelaksanaan  proses  pembelajaran,  3)  penilaian  hasil 
pembelajaran,  dan  4)  pengawasan  proses 
pembelajaran.  

Perencanaan  pembelajaran  melipu   Silabus  dan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Silabus dan 
RPP dikembangkan oleh kepala sekolah  dan guru pada 
satuan  pendidikan.  Kepala  sekolah  yang  merupakan 
koordinator  pada  satuan  pendidikan  mempunyai 
kewajiban untuk mengkoordinasikan penyusun Silabus 
dan  RPP  secara  lengkap  dan  sistema s  agar 
pembelajaran berlangsung secara  interak f,  inspira f, 
menyenangkan, menantang, memo vasi peserta didik 
untuk  berpar sipasi  ak f,  serta  memberikan  ruang 
yang  cukup  bagi  prakarsa,  krea vitas,    dan 
kemandirian  sesuai  dengan  bakat,  minat  dan 
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  

Masalah yang terjadi di lapangan masih ditemukan 
adanya  RPP  yang  sudah  di  koordinasikan  kepala 
sekolah  yang  belum  melengkapi  komponen  tujuan 
pembelajaran  dan  penilaian  (soal,  skor  dan  kunci 

jawaban),  serta  langkah‐langkah  kegiatan 
pembelajaran  masih  dangkal.  Soal,  skor,  dan  kunci 
jawaban merupakan  satu  kesatuan  yang  dak  dapat 
dipisahkan. Pada  komponen  penilaian (penskoran dan 
kunci  jawaban)  sebagian  besar  dak  lengkap 
membuatnya  dengan  alasan  sudah  tahu  dan  ada  di 
kepala.  

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut 
dilaksanakan  ndakan  yang  harus  dilakukan  dengan 
workshop  berkelanjutan.  Sedangkan  pada  komponen 
tujuan  pembelajaran,  materi  ajar,  metode 
pembelajaran,  dan  sumber  belajar  sebagian  besar 
kepala sekolah sudah  membuatnya. Masalah lain yaitu 
sebagian  besar  kepala  sekolah  khususnya  di  sekolah 
swasta belum mendapatkan pela han pengembangan 
RPP.    Selama  ini  kepala  ‐kepala  sekolah  di  sekolah 
swasta sedikit/jarang mendapatkan kesempatan untuk 
mengiku  berbagai diklat peningkatan profesionalisme 
kepala  sekolah  dibandingkan  sekolah  negeri.  Hal  ini 
menyebabkan banyak kepala sekolah yang belum tahu 
dan  memahami  penyusunan/pembuatan  RPP  secara 
baik/lengkap.  Beberapa  sekolah  mengadopsi  RPP 
orang  lain.  Hal  ini    diketahui  pada  saat    pengawas 
mengadakan  supervisi  akademis  (supervisi  kunjungan 
kelas)  ke  sekolah  binaan.  Permasalahan  tersebut 
berpengaruh  besar  terhadap  pelaksanaan  proses 
pembelajaran.  

Berdasarkan  latar belakang di atas, maka masalah‐
masalah  yang muncul  dapat  diiden fikasikan  sebagai 
berikut: (1) kepala sekolah banyak yang belum paham 
dan  termo vasi  dalam  menyusun  Rencana 
Pelaksanaan  Pembelajaran  dengan  lengkap,  (2) 
sebagian  besar  kepala  sekolah  belum  mendapatkan 
pela han pengembangan KTSP, (3)  masih  ada  kepala 
sekolah  yang  dak  bisa  mengkoordinasikan  dalam 
membuat  RPP  dengan  berbagai  alasan,  (4)  RPP  yang 
sudah  dikoordinasikan  kepala  sekolah  komponennya 
belum  lengkap/tajam  khususnya  pada  komponen 
langkah‐langkah  pembelajaran  dan  penilaian,  dan  (5) 
kepala  sekolah  banyak  yang  mengadopsi  RPP  orang 
lain.  

Berdasarkan    latar  belakang  dan  atas  iden fikasi 
masalah  di  atas,  diajukan  rumusan  masalah  dalam 
peneli an  ini  yaitu  “apakah  pelaksanaan  workshop 
kepala  sekolah  mampu  meningkatkan  mutu  dalam 
menyusun  rencana  pembelajaran  di  wilayah  binaan 
Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan?”  

Peneli   mengambil  ndakan  dengan  memberi 
penjelasan dan workshop berkelanjutan  serta  arahan 
kepada    kepala  sekolah  sebagai  mo vator  tentang 
pen ngnya  seorang  kepala  sekolah  menyusun  RPP 
secara  lengkap.  Workshop  berkelanjutan  diharapkan 
kepala  sekolah  termo vasi  dalam  menyusun  RPP 
dengan  lengkap  dan  dapat  digunakan  sebagai  acuan 
atau panduan dalam mengajar guru‐guru yang dalam 
koordinasinya,  agar  SK  dan  KD  yang  terdapat  dalam 
standar  isi  dapat  tersampaikan  semua  karena  sudah 
ada dalam RPP yang dibuat.  

Permadi, Upaya peningkatan muru penyusunan RPP …. 
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Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  siklus 
pertama.  Peneli   mencoba  untuk  melihat  proses 
peningkatan  kemampuan  Kepala  Sekolah  dalam 
menyusun   RPP melalui  instrumen  proses  yang  telah 
dirancang yaitu  berupa lembar observasi/pengamatan 
komponen RPP yang memuat sebelas komponen yaitu: 
(1)  iden tas mata  pelajaran,  (2)  standar  kompetensi, 
(3)  kompetensi  dasar,  (4)  indikator  pencapaian 
kompetensi, (5) tujuan pembelajaran, (6)   materi ajar, 
(7)  alokasi  waktu,  (8)    metode  pembelajaran,  (9) 
kegiatan pembelajaran,  (10)  sumber belajar, dan  (11) 
penilaian hasil belajar  (soal,  skor dan kunci  jawaban), 
untuk melihat apakah Kepala Sekolah sudah membuat 
RPP  dengan  lengkap.  Hal  itu  nan   akan  dibuk kan 
dengan terjadi peningkatan atau  dak pada siklus ke‐2. 
Adapun  tujuan  dalam  pelaksanaan  peneli an  ini 
adalah  bertujuan  untuk  meningkatkan  kompetensi 
Kepala Sekolah dalam menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran  melalui  Workshop  berkelanjutan  di 
sekolah  binaan  Wilayah  Kecamatan  Pesanggrahan 
Jakarta Selatan.  

Manfaat  peneli an  dalam  Peneli an  Tindakan 
Sekolah  (PTS)  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan 
kemampuan profesionalisme peneli  untuk melakukan 
peneli an  ndakan  sekolah  sesuai  dengan 
permasalahan  yang  dihadapi  di  sekolah  binaan 
peneli ,  meningkatkan  kemampuan  peneli   dalam 
menyusun serta menulis laporan dan ar kel ilmiah dan 
mo vasi  bagi peneli    dalam   membuat    karya    tulis  
ilmiah. Hasil  peneli an  ini  digunakan  peneli   sebagai 
evaluasi  terhadap  Kepala  Sekolah  dalam  menyusun 
RPP  yang  selanjutnya  akan  digunakan  sebagai  bahan 
pembinaan  di  sekolah  binaan. Manfaat  bagi  sekolah 
akan  berdampak  adanya  peningkatan  administrasi 
kepala  sekolah  yang  lebih  lengkap dan meningkatkan 
kualitas  pendidikan    karena    Kompetensi  In   dan 
Kompetensi Dasar sudah tersampaikan. 

Manfaat  bagi  kepala  sekolah  dapat meningkatkan 
kompetensi  dalam  membuat  RPP  dengan  lengkap 
serta menciptakan  kesadaran  kepala  sekolah  tentang 
tanggung  jawabnya  terhadap  pelaksanaan  tugasnya 
dan  sebagai  panduan  dan  arahan  dalam  mengajar  
sehingga apa yang diinginkan dalam standar  isi dapat 
tersampaikan.  Manfaat  bagi  siswa  adanya  kesiapan 
belajar,  keseriusan,  keingintahuan,    dan    semangat 
belajar  nggi  terhadap  pelajaran,  serta  siswa  lebih 
percaya  diri  dalam  mengiku   proses  pembelajaran 
sehingga tercapai target kompetensinya.  

Pengawas  sekolah  sebagai  pejabat  fungsional. 
Jabatan  struktural  yang melekat  padanya  dilepaskan 
oleh  keputusan  itu.  Sejak  itulah  pengawas  sekolah 
bertugas  sebagai  penilai  dan  pembina  bidang  teknik 
eduka f  dan  teknik  adminsitra f  di  sekolah  yang 
menjadi  tanggung  jawabnya,  (PP  19  Tahun  2005). 
Secara  e mologi  (asal  usul  kata),  is lah  ”Kepala 
Sekolah”  berasal  dari  bahasa  India  yang      ar nya  ”  
orang   yang   mengajarkan   tentang  kelepasan   dari   
sengsara”    Shambuan,  Republika,  (dalam  Suparlan 
2005:11).  Kemudian  Rabindranath  Tagore  (dalam 

Suparlan,  Guru  Sebagai  Profesi,  Yogyakarta  2005:11) 
menggunakan is lah Shan  Niketan atau rumah damai 
untuk tempat para kepala sekolah mengamalkan tugas 
mulianya membangun  spiritualitas  anak‐anak  bangsa 
di India (spiritual intelligence).  

Philip  Combs  (dalam  Kurniawa ,  2009:66) 
menyatakan  bahwa  perencanaan  program 
pembelajaran  merupakan  suatu  penetapan  yang 
memuat  komponen‐komponen  pembelajaran  secara 
sistema s.  Analisis  sistema s  merupakan  proses 
perkembangan pendidikan yang akan mencapai tujuan 
pendidikan  agar  lebih  efek f  dan  efisien  disusun 
secara  logis  dan  rasional  sesuai  dengan  kebutuhan 
siswa, sekolah, dan daerah (masyarakat). Perencanaan 
program pembelajaran adalah hasil pemikiran, berupa 
keputusan yang akan dilaksanakan.  

Permendiknas  No.  41  Tahun  2007  menyatakan  
dalam menyusun  rencana  pelaksanaan  pembelajaran 
harus memperha kan prinsip‐prinsip  sebagai  berikut: 
Dalam  penyusunan  RPP  perlu  memperha kan  hal 
sebagai berikut: (1) RPP disusun untuk se ap 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  pen ng  tujuan  pembelajaran  harus 
mengacu  pada  pencapaian  indikator,  (4)  Kegiatan 
pembelajaran  (langkah‐langkah  pembelajaran)  dibuat 
se ap 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,  dak  perlu 
dibuatkan  langkah kegiatan yang  lengkap untuk se ap 
pertemuannya.  

Workshop  merupakan  salah  satu  bentuk  helping 
atau  bantuan  yang  diberikan  kepada  seseorang  yang 
membutuhkan.  Sebuah  workshop  harus  dilakukan 
secara  terus menerus  dan  berkesinambungan  karena 
hasil dari Workshop itu sendiri  dak bisa dilihat dalam 
satu atau dua kali proses bimbingan. Dalam melakukan 
bimbingan,  harus  diakukan  secara  sistema s  dan 
terarah supaya tercapai tujuan yang diinginkan.  

 
METODE PENELITIAN 

Peneli an  ini  merupakan  Peneli an  Tindakan 
Sekolah dengan 2 siklus dan se ap siklus dilaksanakan 
3 kali pertemuan, Adapun yang menjadi subjek dalam 
peneli an para kepala sekolah SMP negeri dan swasta 
sebanyak 12 sekolah yang menjadi Binaan.  

Waktu  peneli an  dilakukan  pada  semester  ganjil 
bulan  Agustus  hingga  September  2015.  Teknik  
pengumpulan  data  dalam  peneli an  ini    adalah 
wawancara,  observasi,  dan  diskusi.  Wawancara 
dipergunakan untuk mendapatkan  data atau informasi  
tentang    pemahaman  kepala  sekolah  terhadap  RPP 
dengan  da ar  pertanyaan  atau  panduan wawancara. 
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Observasi  dipergunakan  untuk  mengumpulkan  data 
dan  mengetahui  kompetensi  kepala  sekolah  dalam 
menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan 
lengkap 

Pengumpulan  dokumen  RPP  dari  kepala  sekolah 
sebanyak  1 RPP    12  orang  kepala  sekolah  yang  akan 
diperiksa  sebagai  data  awal.  Berikutnya  diskusi 
dilakukan antara peneli  dengan kepala sekolah.  

Alat  pengumpulan  data  dalam  PTS  ini  sebagai 
berikut.  (1)  wawancara  menggunakan  panduan 
wawancara untuk mengetahui kemampuan awal yang 
dimiliki  kepala  sekolah  tentang  RPP,  (2)  observasi 
menggunakan  lembar  observasi  untuk  mengetahui 
komponen  RPP  yang  telah  dibuat  dan  yang  belum 
dibuat    oleh    kepala  sekolah,  (3)  diskusi  dilakukan 
dengan  maksud  untuk  sharing  pendapat  antara 
peneli   dengan  Kepala  Sekolah  dan  guru,  (4)  data 
kehadiran selama pelaksanaan workshop. 

 Prosedur peneli an adalah suatu rangkaian tahap‐
tahap peneli an dari awal sampai akhir. Peneli an  ini 
merupakan  proses  pengkajian  sistem  berdaur 
sebagaimana  kerangka  berpikir  yang  dikembangkan 
oleh  Suharsimi  Arikunto  dkk.  Prosedur  ini mencakup 
tahap‐tahap:  (1)  perencanaan,  (2)  pelaksanaan,  (3) 
pengamatan,  dan  (4)  refleksi.  Keempat  kegiatan 
tersebut  saling  terkait  dan  secara  urut  membentuk 
sebuah siklus. Peneli an Tindakan Sekolah merupakan 
peneli an  yang bersiklus, ar nya peneli an dilakukan 
secara  berulang  dan  berkelanjutan  sampai  tujuan 
peneli an  dapat  tercapai,  seper   ditunjukkan  dalam 
gambar berikut: 

 
Gambar 1. Langkah‐langkah Peneli an Tindakan Kelas (PTK)  

ModifikasiModel Stephen Kemmis & Robbin 
Mc.Taggart (Sukardi, 2005:215). 

 
Siklus  1;  Perencanaan,  Tindakan  apa  yang  akan 

dilakukan  untuk  meningkatkan  kompetensi  kepala 
sekolah  dalam  menyusun  RPP  secara  lengkap. 
Solusinya  yaitu  dengan  melakukan:  (a)  wawancara 
dengan  kepala  sekolah  dengan  menyiapkan  lembar 
wawancara,  (b)  Diskusi  dalam  suasana  yang 
menyenangkan  dan  (c) memberikan workshop dalam 
menyusun  RPP  secara  lengkap,  Pelaksanaan, 
Pertemuan  pertama  (a)  Pendahuluan  pertemuan  ini 
dilaksanakan  pada  10  Mei  2015  diawali  dengan 
peneli   menyampaikan  tujuan  pertemuan  dan 
menjelaskan  pemberian  supervisi.  Peneli   juga 

menjelaskan  latar belakang pen ngnya kepala sekolah 
memahami  pembuatan  RPP,  (b)  Kegiatan  In .  Apa 
yang  dilakukan  oleh  peneli   sebagai  upaya 
meningkatkan  kompetensi  kepala  sekolah  dalam 
menyusun  RPP  yang  lengkap  yaitu  dengan 
memberikan  workshop  berkelanjutan  pada  kepala 
sekolah.  Kemudian  melakukan  cek  analisis  supervisi, 
(c)  Penutup,  peneli   menyampaikan  hasil  dari 
pertemuan  1  siklus  1.  Peneli   merangkum 
keberhasilan  dan  kelemahan  kepala  sekolah  dalam 
membuat  RPP.  Temuan  tersebut  disampaikan  secara 
lisan dihadapan para kepala sekolah.  

Pertemuan kedua  (a) Pendahuluan, pertemuan  ini 
dilaksanakan  pada  17  Mei  2015  diawali  dengan 
peneli   menyampaikan  tujuan  pertemuan  dan 
menjelaskan  pemberian  supervisi.  Peneli   juga 
menjelaskan  latar belakang pen ngnya kepala sekolah 
memahami pembuatan RPP,  (b) Kegiatan  In , peneli  
melakukan  workshop  penyusunan  RPP  berdasarkan 
kelemahan  yang  dialami  oleh  kepala  sekolah. 
Kemudian  peneli   menginstruksikan  kepada  kepala 
sekolah  untuk  menyusun  RPP  kembali  dan  peneli  
melaksanakan metode  supervisi,  (c) Penutup, Peneli  
menyampaikan hasil dari pertemuan 2 siklus 1. Peneli  
merangkum  keberhasilan  dan  kelemahan  kepala 
sekolah  dalam  membuat  RPP.  Temuan  tersebut 
disampaikan  secara  lisan  dihadapan  para  kepala 
sekolah.  

Pertemuan ke ga  (a) Pendahuluan, pertemuan  ini 
dilaksanakan  pada  24  Mei  2015.  Diawali  dengan 
peneli   menyampaikan  tujuan  pertemuan  dan 
menjelaskan  pemberian  supervisi.  Peneli   bersiap 
melakuakn  evaluasi  dengan menyampaikan  indikator 
penilaian  supervisi  dan  menjadikannya  sebagai  data 
siklus  1.  (b)  Kegiatan  In ,  peneli   menjadikan 
pertemuan ini sebagai suatu evaluasi atas kemampuan 
kepala  sekolah  menyusun  RPP.  Peneli   melakukan 
evaluasi dengan mengsupervisi RPP yang  telah dibuat 
kepala  sekolah  yang  bersangkutan.  Hasil  evaluasi 
masuk  sebagai  data  pencapaian  di  siklus  1,  (c) 
Penutup,  peneli   mengakhiri  siklus  1  setelah 
berakhirnya  evaluasi.  Peneli   menginstruksikan 
kepada  kepala  sekolah  untuk  tetap  berla h  dan 
peneli   mengolah  hasil  evaluasi  siklus  1.  Observasi, 
Peneli   melakukan  pengamatan  terhadap  RPP  yang 
telah  dibuat  untuk  memotret  seberapa  jauh 
kemampuan  kepala  sekolah  dalam  menyusun  RPP 
dengan lengkap, hasil atau dampak dari  ndakan yang 
telah  dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah  dalam 
mencapai sasaran. Selain itu juga peneli  mencatat hal
‐hal  yang  terjadi  dalam  pertemuan  dan  wawancara. 
Rekaman  dari  pertemuan  dan  wawancara  akan 
digunakan  untuk  analisis.  Refleksi,  Peneli  mengkaji, 
melihat,  dan memper mbangkan  hasil  atau  dampak 
dari  ndakan yang telah dilakukan.  

Berdasarkan hasil dari refleksi ini, peneli  bersama 
kepala  sekolah  melaksanakan  revisi  atau  perbaikan 
terhadap RPP  yang  telah  disusun  agar  sesuai  dengan 
rencana  awal  yang  mungkin  saja  masih  bisa  sesuai 

Permadi, Upaya peningkatan muru penyusunan RPP …. 
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dengan  yang  peneli   inginkan.  Hal  yang  menjadi 
pen ng  di  refleksi  ini  adalah  peneli   memutuskan 
diperlukannya siklus berikut.  

Siklus  2;  Perencanaan,  Setelah  merujuk  pada 
refleksi  siklus  1, maka  peneli   kembali merumuskan 
ndakan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan 

kompetensi  kepala  sekolah  dalam  menyusun  RPP 
secara  lengkap. Solusinya yaitu dengan melakukan  (a) 
wawancara  dengan  kepala  sekolah  dengan 
menyiapkan  lembar  wawancara,  (b)  Diskusi  dalam 
suasana  yang  menyenangkan  dan  (c)  memberikan 
Workshop  dalam  menyusun  RPP  secara  lengkap. 
Dalam hal ini peneli  tetap menggunakan supervisi.  

Pelaksanaan;  Pertemuan  pertama,  (a) 
Pendahuluan. pertemuan ini dilaksanakan pada 10 Mei 
2015.  Diawali  dengan  peneli   menyampaikan 
kelemahan  yang  terjadi  selama  siklus  1.  Peneli   juga 
menjelaskan  latar belakang pen ngnya kepala sekolah 
memahami pembuatan RPP.  (b) Kegiatan  In , Peneli  
memaparkan kesalahan‐kesalahan mendasar saat hasil 
evaluasi  siklus  1  kemudian  melakukan  workshop 
penyusunan RPP berdasarkan kelemahan yang dialami 
oleh  kepala  sekolah.  Kemudian  peneli  
menginstruksikan  kepada  kepala  sekolah  untuk 
menyusun  RPP  kembali  dan  peneli   melaksanakan 
metode supervisi. (c) Penutup, Peneli  menyampaikan 
hasil dari pertemuan 1 di siklus II. Peneli  merangkum 
keberhasilan  dan  kelemahan  kepala  sekolah  dalam 
membuat  RPP.  Temuan  tersebut  disampaikan  secara 
lisan di hadapan para kepala sekolah.  

Pertemuan kedua, (a) Pendahuluan, Pertemuan  ini 
dilaksanakan  pada  17  Mei    2015,  diawali  dengan 
peneli   menyampaikan  tujuan  pertemuan  dan 
menjelaskan  pemberian  supervisi.  Peneli   juga 
menjelaskan  latar belakang pen ngnya kepala sekolah 
memahami pembuatan RPP,  (b) Kegiatan  In , peneli  
melakukan  workshop  penyusunan  RPP  berdasarkan 
kelemahan  yang  dialami  oleh  kepala  sekolah. 
Kemudian  peneli   menginstruksikan  kepada  kepala 
sekolah  untuk  menyusun  RPP  kembali  dan  peneli  
melaksanakan  metode  supervisi.  Kali  ini  penekanan 
pada  komponen  yang  lupa  dituliskan  oleh  kepala 
sekolah‐kepala  sekolah,  (c)  Penutup,  peneli  
menyampaikan hasil dari pertemuan 2 siklus 2. Peneli  
merangkum  keberhasilan  dan  kelemahan  kepala 
sekolah  dalam  membuat  RPP.  Temuan  tersebut 
disampaikan  secara  lisan  dihadapan  para  kepala 
sekolah.  Peneli   mengingatkan  bahwa  pada 
pertemuan  berikutnya  akan  dilaksanakan  evaluasi 
untuk siklus 2.  

Pertemuan Ke ga  (a) pendahuluan, pertemuan  ini 
dilaksanakan  pada  24  Mei  2015,  diawali  dengan 
peneli   menyampaikan  tujuan  pertemuan  dan 
menjelaskan  pemberian  supervisi.  Peneli   bersiap 
melakuakn  evaluasi  dengan menyampaikan  indikator 
penilaian  supervisi  dan  menjadikannya  sebagai  data 
siklus  2.  (b)  Kegiatan  In ,  Peneli   menjadikan 
pertemuan ini sebagai suatu evaluasi atas kemampuan 

kepala  sekolah  menyusun  RPP.  Peneli   melakukan 
evaluasi  dengan mensupervisi  RPP  yang  telah  dibuat 
kepala  sekolah  yang  bersangkutan.  Hasil  evaluasi 
masuk  sebagai  data  pencapaian  di  siklus  II.  (c)
  Penutup,  Peneli   mengakhiri  siklus  2  setelah 
berakhirnya  evaluasi.  Peneli   menginstruksikan 
kepada  kepala  sekolah  untuk  tetap  berla h  dan 
peneli   mengolah  hasil  evaluasi  siklus  1.  Observasi 
Setelah berakhirnya evaluasi di siklus 2, maka peneli  
melakukan  pengamatan  terhadap  RPP  yang  telah 
dibuat  untuk  memotret  seberapa  jauh  kemampuan 
kepala  sekolah dalam menyusun RPP dengan  lengkap 
hasil  atau  dampak  dari  ndakan  yang  telah 
dilaksanakan  oleh  kepala  sekolah  dalam  mencapai 
sasaran.  

Peneli   mencatat  hal‐hal  yang  terjadi  dalam 
pertemuan dan wawancara. Rekaman dari pertemuan 
dan  wawancara  akan  digunakan  untuk  analisis  dan 
komentar  kemudian,  Refleksi,  peneli   mengkaji, 
melihat,  dan memper mbangkan  hasil  atau  dampak 
dari  ndakan  yang  telah dilakukan. Berdasarkan hasil 
dari  refleksi  ini,  peneli   bersama  kepala  sekolah 
melaksanakan revisi atau perbaikan terhadap RPP yang 
telah  disusun  agar  sesuai  dengan  rencana  awal  yang 
mungkin  saja masih  bisa  sesuai  dengan  yang  peneli  
inginkan. Hal pen ng dalam refleksi  ini adalah peneli  
mencukupkan peneli an  ndakan  sekolah pada  siklus 
II.  

Cara  Pengambilan  simpulan  peneli an  ndakan 
sekolah dilaksanakan melalui dua  siklus  untuk melihat 
peningkatan  kompetensi  kepala  sekolah  dalam 
menyusun  rencana  pelaksanaan  pembelajaran  (RPP). 
Dalam hal ini peningkatan mengacu pada sumber data.  

Sumber  data  dalam  PTS  ini  adalah    rencana 
pelaksanaan  pembelajaran  yang  sudah  dibuat  kepala 
sekolah.  Sebelum  melaksanakan  peneli an,  maka 
peneli  melakukan pengamatan dan analisis terhadap 
kepala  sekolah  di  wilayah  binaan  Kecamatan 
Pesanggrahan  akan  menetapkan  standar  nilai  dalam 
indikator pencapaian hasil.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  wawancara  terhadap  delapan  orang  kepala 
sekolah, peneli  memperoleh  informasi bahwa semua 
kepala  sekolah  belum  mengetahui  kerangka 
penyusunan RPP hanya dua orang kepala sekolah yang 
pernah mengiku  pela han pengembangan RPP. Pada 
umumnya  kepala  sekolah  mengadopsi  dan 
mengadaptasi  RPP,  kebanyakan  kepala  sekolah  dak 
tahu dan  dak paham menyusun RPP secara  lengkap, 
mereka  setuju  bahwa  kepala  sekolah  harus 
menggunakan  RPP  dalam  melaksanakan  proses 
pembelajaran  yang  dapat  dijadikan  acuan/pedoman 
dalam  proses  pembelajaran.  Selain  itu,  kebanyakan 
kepala  sekolah  belum  tahu  dengan  komponen‐
komponen RPP secara lengkap.  
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Berdasarkan  hasil  observasi  peneli   terhadap 
delapan RPP yang dibuat kepala sekolah (khusus pada 
siklus  I),  diperoleh  informasi/data  bahwa  masih  ada 
kepala sekolah yang  dak 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, 
interak f, inspira f, menantang, dan sistema s. Dilihat 
dari  segi  kompetensi  kepala  sekolah,  terjadi 
peningkatan  dalam  menyusun  rencana  pelaksanaan 
pembelajaran dari siklus ke siklus .  

Hal  ini  dapat  dilihat  pada  hasil  Penyusunan  RPP 
yang disertakan kepala sekolah kepada peneli . Siklus I 
(Pertama)  terdiri  dari  empat  tahap  yakni:  (1) 
perencanaan,  (2)  pelaksanaan,  (3)  observasi,  dan  (4) 
refleksi seper  berikut  ini, 1. Perencanaan  (Planning): 
(a)  membuat  lembar  wawancara,  (b)  membuat 
format/instrumen penilaian RPP,  (c) membuat  format 
rekapitulasi hasil penyusunan RPP  siklus  I dan  II, dan 
(d) membuat format rekapitulasi hasil penyusunan RPP 
dari siklus ke siklus. 2. Pelaksanaan (Ac ng): Pada saat 
awal  siklus  pertama  indikator  pencapaian  hasil  dari 
se ap  komponen  RPP  belum  sesuai/tercapai  seper  
rencana/keinginan peneli . Hal  itu dibuk kan dengan 
masih adanya komponen RPP  yang belum dibuat  oleh 
kepala  sekolah.  Sebelas  komponen  RPP  yakni:  (1) 
iden tas mata  pelajaran,  (2)  standar  kompetensi,  (3) 
kompetensi  dasar,  (4)  indikator  pencapaian 
kompetensi,  (5)  tujuan pembelajaran,  (6) materi ajar, 
(7)  alokasi  waktu,  (8)  metode  pembelajaran,  (9) 
langkah‐langkah  kegiatan  pembelajaran,  (10)  sumber 
belajar,  (11)    penilaiaan  hasil  belajar  (soal,  pedoman 
penskoran, dan kunci jawaban).  

Hasil  observasi  pada  siklus  pertama  dapat 
dideskripsikan sebagai berikut: Observasi dilaksanakan 
2 Mei 2015,  terhadap delapan orang  kepala  sekolah. 
Semuanya  menyusun  RPP,  tapi  masih  ada  kepala 
sekolah yang belum melengkapi RPP‐nya baik dengan 
komponen maupun  sub‐sub komponen RPP  tertentu. 
Satu  orang  dak  melengkapi  RPP‐nya  dengan 
komponen indikator pencapaian kompetensi.   

Untuk  komponen  penilaian  hasil  belajar,  dapat 
dikemukakan  sebagai  berikut:  satu  orang  dak 
melengkapinya dengan  teknik dan bentuk  instrumen, 
satu orang  dak melengkapinya dengan teknik, bentuk 
instumen,  soal,  pedoman  penskoran,  dan  kunci 
jawaban,  dua  orang  dak  melengkapinya  dengan 
teknik, pedoman penskoran, dan kunci  jawaban,  satu 
orang  dak  melengkapinya  dengan  soal,  pedoman 
penskoran,  dan  kunci  jawaban,  satu  orang  dak 
melengkapinya dengan pedoman penskoran dan kunci 
jawaban.  Selanjutnya  para  kepala  sekolah  dibimbing 
dan disarankan untuk melengkapinya.  

Siklus  Kedua,  terdiri  dari  empat  tahap  yakni:  (1) 
perencanaan,  (2)  pelaksanaan,  (3)  observasi,  dan  (4) 
refleksi.  Hasil  observasi  pada  siklus  kedua  dapat 

dideskripsikan  berikut  ini:  Observasi  dilaksanakan 
terhadap delapan orang kepala sekolah. Semua kepala 
sekolah menyusun RPP, tapi masih ada kepala sekolah 
yang  keliru  dalam  menentukan  kegiatan  siswa  yaitu 
langkah‐langkah  kegiatan  pembelajaran  dan  metode 
pembelajaran,  serta  dak  memilah/  menguraikan 
materi pembelajaran dalam sub‐sub materi.  

Komponen  penilaian  hasil  belajar,  dapat 
dikemukakan  sebagai berikut  satu orang keliru dalam 
menentukan  teknik  dan  bentuk  instrumennya;  satu 
orang  keliru  dalam  menentukan  bentuk  instrumen 
berdasarkan  teknik  penilaian  yang  dipilih;  dua  orang 
kurang  jelas dalam menentukan pedoman penskoran; 
satu  orang  dak  menuliskan  rumus  perolehan  nilai 
siswa.  Selanjutnya mereka  dibimbing  dan  disarankan 
untuk melengkapinya.  

Hasil  data  se ap  siklus  mengalami  peningkatan 
dibandingkan  pada  pra  peneli an.  Berikut  tabel  data 
mutu  komponen  RPP  dalam  persentase  pada  siklus  I 
dan II. 

 
Tabel 1. Data Siklus I dan II  

 
 

Berdasarkan  tabel  perbandingan  terlihat  jelas 
bahwa  ada  peningkatan  dalam  mutu  rencana 
pelaksanaan pembelajaran. Nilai komponen RPP  yang 
terpenuhi mengalami  peningkatan  dalam  persentase. 
Workshop  berkelanjutan  dapat  meningkatkan  mutu 
komponen  RPP  kepala  sekolah.  Dengan  demikian 
indikator keberhasilan yang ditetapkan telah dicapai. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan  hasil  Peneli an  Tindakan  Sekolah 
(PTS)  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  workshop 
berkelanjutan    dapat  meningkatkan  mo vasi  kepala 
sekolah dalam menyusun RPP dengan  lengkap. Kepala 
sekolah  menunjukkan  keseriusan  dalam  memahami 
dan  menyusun  RPP  setelah  mendapatkan  workshop 
pengembangan/penyusunan RPP dari peneli . Data ini 
diperoleh  dari  hasil  pengamatan  pada  saat 
mengadakan  wawancara  dan  workshop 
pengembangan / penyusunan RPP kepada para kepala 
sekolah. Workshop berkelanjutan dapat meningkatkan 
kompetensi kepala sekolah dalam menyusun RPP. Hal 
itu dapat dibuk kan   dari hasil observasi/pengamatan 
yang  memperlihatkan  bahwa  terjadi  peningkatan  

Sekolah Jumlah RPP %  
Siklus I 

%  
Siklus II 

SMP 153 1 1 85 95 
SMP 245 1 1 80 95 
SMP 267 1 1 75 95
SMP 10 November 1 1 65 90 
SMP Putra Satria 1 1 60 80 
SMP Bina Putra Bangsa 1 1 55 80 
SMP Puspita Persada 1 1 60 80 
SMP Islam Muawanah 1 1 70 85 
SMP Samudra Mandiri 1 1 50 75
SMP Emirates 1 1 60 80 
SMP Al Hikmah 1 1 65 75 
SMP An Najah 1 1 55 75 
               Rata-rata   69 83 

Permadi, Upaya peningkatan muru penyusunan RPP …. 
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kompetensi kepala sekolah dalam menyusun  RPP dari 
siklus  ke  siklus.  Pada  siklus  I  nilai  rata‐rata  mutu 
komponen  RPP  69%  dan  pada  siklus  II  83%  atau 
mengalami peningkatan 14% dari siklus I. Berdasarkan 
hasil  peneli an  tersebut  peneli an  ini  mampu 
memberikan  salah  satu  metode  bahwa  workshop 
berkelanjutan    dapat  meningkatkan    mo vasi    dan  
kompetensi kepala sekolah dalam menyusun RPP.  

Oleh karena  itu, peneli  menyampaikan beberapa 
saran  sebagai  berikut  (1)  mo vasi  yang  sudah 
tertanam  khususnya  dalam  penyusunan  RPP 

hendaknya  terus  dipertahankan  dan  di ngkatkan/
dikembangkan (2) RPP yang disusun/dibuat hendaknya 
mengandung  komponen‐komponen  RPP  secara 
lengkap dan baik dan bermutu karena RPP merupakan 
acuan/pedoman  dalam  melaksanakan  pembelajaran 
(3)  dokumen    RPP  hendaknya  dibuat    minimal  dua 
rangkap,  satu  untuk  arsip  sekolah  dan  satunya  lagi 
untuk  pegangan  kepala  sekolah  dalam melaksanakan 
proses  pembelajaran  dan  Supervisi  proses 
pembelajaran. 
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR  IPS  
MELALUI PETA KONSEP JARING LABA‐LABA  

 
 

Sri Wahyuni 
SMP Negeri 143 Jakarta 

 
 
Abstract, The lack of media innova ve and conven onal teaching methods lead  only 51,2% complete persentage outcomes. To 
overcome  these  problems,  the  authors  conducted  a  study  using  spider  web  concept  map.  Using  classroom  ac on  research 
comprising  3  cycles.  The  objec ve  is  to  improve  student  learning  outcomes  of  class  VIII‐H  second  semester,  academic  year 
2015/2016. The hypothesis: Using spider web concept map instruc onal media could improve students learning outcomes. The 
study begins with planning, making learning programs and other research instruments. Teachers and students performance are 
also  being  observed  through  daily  tests.  Finding  during  the  study  discused  between  researchers  and  observer  using  the 
observa ons data on each cycles.The average of students on 1‐cycle is 56.25 with the complete persentage 56%. On 2‐cycle the 
average is 78.03 with the complete persentage 78%. On 3‐cycle the average is 85.61 with passing persentage 86%. In conclu on 
spider web map concept on employment ma er could improve students outcome. 
 
Keywords: learning outcomes, spider web concept map, the ma er of Employment 
 
Abstrak.  Kurangnya media  pembelajaran  yang  inova f  dan menyenangkan ditambah  cara mengajar  guru  yang  konvensional 
menyebabkan  rendahnya  hasil  belajar  IPS  peserta  didik  kelas  VIII‐H  SMP  Negeri  143  Jakarta.  Rata‐rata  hasil  belajar    61,73 
dengan  persentase  ketuntasan  hanya  51,2%.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut,  penulis  melakukan  pembelajaran 
menggunakan media peta konsep jaring laba‐laba. Peneli an menggunakan metode peneli an  ndakan kelas (PTK) terdiri atas 
3  siklus.  Tujuan  peneli an  adalah    meningkatkan  hasil  belajar  peserta  didik  kelas  VIII‐H  semester  genap  tahun  pelajaran 
2015/2016. Adapun hipotesisnya adalah: Penggunaan media pembelajaran peta konsep jaring laba‐laba dapat meningkatkan 
hasil  belajar  peserta  didik.  Peneli an  diawali  dengan  menyusun  rencana  ndakan,  membuat  program  pembelajaran  yang 
digunakan  dan  instrumen  peneli an  lainnya.  Selama  proses  pembelajaran,  dilakukan  pengamatan  terhadap  kinerja  guru 
sebagai  peneli   dan  dilakukan  penilaian  terhadap  peserta  didik  melalui  ulangan  harian.  Temuan  selama  berlangsungnya 
pembelajaran  didiskusikan  antara  peneli   dan  observer  dilengkapi  dengan  data  hasil  pengamatan  dan  refleksi  pada  se ap 
siklusnya.  Hasil  peneli an  pada  siklus  I,  II  dan  III  menunjukkan  adanya  peningkatan  hasil  belajar  peserta  didik.  Penilaian 
terhadap hasil  belajar  peserta  didik  adalah  siklus  I:  nilai  rata‐rata  peserta  didik  56,25 dengan persentase  peserta  didik  yang 
tuntas  56%, pada siklus II: nilai rata‐rata peserta didik 78,03 dengan persentase peserta didik yang tuntas  78%, dan  siklus III: 
nilai rata‐rata peserta didik 85,61 dengan persentase peserta didik yang tuntas belajar 86%. Berdasarkan hasil  peneli an dapat 
disimpulkan bahwa proses  pembelajaran dengan menggunakan  peta  konsep  jaring  laba‐laba pada materi  kKetenagakerjaan 
dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas VIII‐H SMP Negeri 143 Jakarta  semester 2 tahun pelajaran 2015/2016 
 
Kata‐kata kunci: hasil belajar, peta konsep jaring laba‐laba, materi ketenagakerjaan.  

PENDAHULUAN 

Pembelajaran  yang  menyenangkan  akan 
menyebabkan peserta didik terlibat secara ak f dalam 
kegiatan  belajar‐mengajar.  Bagi  peserta  didik  yang 
terlibat  secara  ak f  dalam  membahas  materi  yang 
dipelajari,  hasil belajarnya akan berkesan bagi dirinya. 
Dengan  demikian,  pemahaman  akan  materi  yang 
dipelajari  sangat  kuat. Oleh  karena  itu,  seorang  guru 
dituntut  untuk  mampu  menciptakan  suasana 
pembelajaran  yang  menyenangkan  di  antaranya 
dengan  penggunaan    media  pembelajaran  yang 
menarik. 

Masih  kurangnya  media  pembelajaran  yang 
inova f dan menyenangkan menyebabkan hasil belajar 
peserta didik rendah, hal  ini terlihat  pada pencapaian 
rata‐rata  hasil belajar peserta didik kelas VIII‐H dimana 
nilai  pemahaman  dan  penerapan  konsep  IPS  masih 
rendah  dan  belum  mencapai  kriteria  ketuntasan 
minimal  (KKM), yaitu 75 mengacu pada kompleksitas, 

daya  dukung  dan  intake  siswa  yang  ditetapkan  pada 
awal  tahun  pelajaran.  Data  menunjukkan      pada 
ulangan  harian  KD.  6.2.  (Mendeskripisikan  pranata 
sosial  dalam  kehidupan  masyarakat)  nilai  rata‐rata 
ulangan hariannya   61,73 dengan persentase peserta 
yang tuntas belajar hanya  51,2%. 

Hasil  pengamatan  terhadap  proses  pembelajaran 
yang  dilakukan  peneli   pada  kondisi  awal 
menunjukkan  bahwa  peserta  didik  kurang  antusias/
kurang  termo vasi  dalam  mengiku   pembelajaran. 
Berpijak  dari  permasalahan  yang  melatarbelakangi, 
peneli   mencoba  menggunakan  media  peta  konsep 
jaring laba‐laba pada mata pelajaran IPS di Kelas VIII‐H 
SMP  Negeri  143  Jakarta.  Media  pembelajaran  ini 
memfasilitasi  peserta  didik  untuk  mengembangkan 
kegembiraan  dalam  proses  belajar‐mengajar, mampu 
menghilangkan  sifat  egoisme  peserta  didik.  Suasana 
yang menyenangkan diharapkan  juga  tercipta melalui 
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penggunaan media  pembelajaran  peta  konsep  jaring 
laba‐laba yang menarik.  

Dengan  memperha kan  uraian  di  atas,  untuk 
mengetahui  seberapa  besar  sumbangan  efek f 
pembelajaran  dengan  menggunakan  peta  konsep 
jaring  laba‐laba  terhadap  hasil  belajar  peserta  didik, 
perlu  dilakukan  peneli an  ndakan  kelas  tentang 
Peningkatan  Hasil  Belajar  IPS  Peserta  Didik  Melalui 
Peta  Konsep  Jaring  Laba‐Laba  pada  Materi 
Ketenagakerjaan. Berdasarkan  latar belakang masalah 
tersebut di atas, masalah peneli an  ndakan ini adalah 
sebagai berikut: “Apakah dengan menggunakan media 
pembelajaran  peta  konsep  jaring  laba‐laba  dapat 
meningkatkan  hasil  belajar  peserta  didik?”  Adapun 
tujuan  peneli an  adalah  untuk  meningkatkan  hasil 
belajar peserta    IPS peserta didik di  kelas VIII‐H  SMP 
Negeri  143  Jakarta.  Manfaat  peneli an  yang 
diharapkan  adalah  (1) memberikan  pengalaman  bagi 
peserta  didik  untuk  mencapai  kompetensi  yang 
diharapkan  melalui  pembelajaran  dengan 
menggunakan media peta konsep  jaring  laba‐laba,  (2) 
meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui media 
pembelajaran  sederhana  berupa  peta  konsep  jaring 
laba‐laba  yang  menarik,  (3)  guru  mendapatkan 
pengalaman  menggunakan  media  pembelajaran 
sederhana  yang  dapat  meningkatkan  hasil  belajar 
peserta  didik,  (4) mendapatkan media  pembelajaran 
yang efek f dalam pembelajaran IPS, (5) memperbaiki 
dan meningkatkan  kualitas  pembelajaran  IPS melalui 
peneli an  ndakan  kelas  dan  bagi  sekolah  (6)  untuk 
mendapatkan  acuan  dalam  menentukan  kebijakan 
untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan,  dan  (7) 
memberi  masukan  pada  sekolah  dalam  rangka 
pelaksanaan KTSP. 

Skinner berpandangan bahwa belajar adalah suatu 
perilaku. Pada saat orang belajar, responsnya menjadi 
lebih baik dan sebaliknya, jika  dak belajar, responsnya 
menjadi  menurun.  Adapun  menurut  Gagne  belajar 
adalah  seperangkat  proses  kogni f  yang  mengubah 
sifat  s mulasi  lingkungan,  melewa   pengolahan 
informasi,  menjadi  kapasitas  baru  (Dimya   dan 
Mudjiono  2002,  34).  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa 
Indonesia, belajar diar kan berusaha (berla h) supaya 
mendapat suatu kepandaian. 

Belajar  adalah  suatu  proses usaha  yang dilakukan 
seseorang  untuk  memperoleh  suatu  perubahan 
ngkah  laku  yang  baru  secara  keseluruhan,  sebagai 

hasil  pengalamannya  sendiri  dalam  interaksi  dengan 
lingkungannya (Slameto 2003, 12). Selanjutnya, Winkel 
dalam  Purwanto  mengatakan  bahwa  belajar  adalah 
ak vitas  mental/psikis  yang  berlangsung  dalam 
interaksi  yang  ak f  dengan  lingkungan,  yang 
menghasilkan  perubahan‐perubahan  dalam 
pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap 
(Purwanto  2009,  39).  Perubahan  itu  bersifat  secara 
rela f  konstant.  Kemudian,  (Hamalik  2008,  28) 
mendefinisikan  belajar  adalah  suatu  pertumbuhan 
atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan 

dalam  cara‐cara  ber ngkah  laku  yang  baru  berkat 
pengalaman dan la han. 

Dari  pendapat  di  atas,  dapat  dapat  disimpulkan 
bahwa  belajar  adalah  suatu  ak vitas  mental/psikis 
untuk  memperoleh  suatu  perubahan  baik  dalam 
pengetahuan,  pemahaman,  keterampilan  dan  sikap 
yang  merupakan  hasil  pengalaman  maupun  la han. 
Untuk mengetahui berhasil  daknya seseorang dalam 
belajar,  perlu  dilakukan  evaluasi.  Tujuannya    untuk 
mengetahui  prestasi  yang  diperoleh  setelah  proses 
belajar mengajar berlangsung. 

Nana  Sudjana  mengemukakan  pendapatnya 
tentang  hasil  belajar,  menurut    Nana  Sudjana,  hasil 
belajar  ialah  kemampuan‐kemampuan  yang  dimiliki 
siswa  setelah  ia menerima  pengalaman  belajar. Hasil 
belajar  atau  achievement  merupakan  realisasi  atau 
pemekaran dari suatu kecakapan‐kecakapan potensial 
atau kapasitas yang dimiliki seseorang  (Sudjana 2003, 
12). Menurut Winkel,  hasil  belajar  adalah  perubahan 
yang  mengakibatkan  manusia  berubah  dalam  sikap 
dan  ngkah lakunya (Winkel 2007, 39).  

Hasil belajar adalah suatu akibat dari proses belajar 
dengan menggunakan alat pengukuran, yaitu tes yang 
disusun  secara  terencana  baik  tes  tulis,  tes  lisan 
maupun perbuatan (Purwanto 2009, 41). Hasil belajar 
adalah  hasil  yang  diperoleh  peserta  didik  setelah 
mengiku   suatu materi  tertentu  dari mata  pelajaran 
yang berupa data kuan ta f maupun kualita f. Untuk 
melihat  hasil  belajar,  dilakukan  suatu  penilaian 
terhadap  peserta  didik  yang  bertujuan  untuk 
mengetahui  apakah  peserta  didik  sudah  menguasai 
suatu  materi  atau  belum.  Menurut  Cullen 
sebagaimana  diku p  oleh  Erdiyan   (Erdiyan   2009, 
21)  penilaian  merupakan  upaya  sistema s  yang 
dikembangkan  oleh  suatu  instansi  pendidikan  yang 
ditujukan  untuk  menjamin  tercapainya  kualitas 
kemampuan peserta didik  sesuai dengan  tujuan yang 
telah ditetapkan. 

Menurut  Pandley  seper   diku p  Suyanto,  peta 
konsep  merupakan  media  pendidikan  yang  dapat 
menunjukkan konsep ilmu secara sistema s, dibangun 
dari  in   permasalahan  sampai  dengan  bagian 
pendukung  yang  mempunyai  hubungan  satu  sama 
lain,  sehingga  membentuk  pengetahuan  yang 
mempermudah  pemahaman  terhadap  suatu  topik 
pelajaran. (Suyanto 2005, 25). Peta konsep merupakan 
suatu  alat  skema s  untuk  mempresentasikan  suatu 
konsep  yang  digambarkan  dalam  suatu  kerangka 
preposisi.  Peta  konsep  secara  hierarkis,  yaitu  konsep 
yang  dimulai dengan konsep yang umum atau konsep 
dasar  dan  sering  disebut  konsep  kunci.  Hubungan 
antarkonsep  dihubungkan  dengan  garis  penghubung, 
dan  pada  ap  garis  penghubung,  dibutuhkan 
keterangan  yang  menunjukkan  hubungan 
antarkonsep.  Dengan  demikian,  akan  diperoleh 
hierarki  materi  yang  mudah  dipahami  serta  mudah 
diingat.  Hal    ini  sering  disebut  belajar  bermakna 
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(Sumaji,  Model  Penilaian  Kelas  Kurikulum  Tingkat 
Satuan pendidikan 2006, 38).  

Peta  konsep  jaring  laba‐laba  adalah  peta  konsep 
dengan  bagian  tengah  merupakan  konsep  dasar 
kemudian  hubungan  antarkonsep  dihubungkan 
dengan garis penghubung yang menyerupai jaring laba
‐laba. 

Adapun  langkah‐langkahnya  adalah  sebagai 
berikut:    memilih  dan  menetapkan  topik  yang  akan 
dibahas,  mengiden fikasi  dan  menda ar  konsep‐
konsep yang berhubungan dengan topik yang dibahas, 
menyiapkan  kertas  karton,  penggaris,  spidol,  gun ng 
atau  cuter,  membuat  judul  peta  konsep,  kemudian 
memotong  judul  tersebut  dan  menempelkan  pada 
karton  bagian  atas,  membuat  kata‐kata  sebagai 
jawaban pada peta konsep, kemudian memotong kata‐
kata  sebagai  jawaban  pada  peta  konsep  tersebut, 
menggambar peta konsep di bawah kata‐kata sebagai 
jawaban  pada  peta  konsep  yang  berbentuk 
menyerupai jaring  laba‐laba, menghubungkan konsep‐
konsep yang berhubungan dengan garis penghubung, 
membuat potongan‐potongan kata penghubung untuk 
menghubungkan  konsep‐konsep  yang  ada  pada  peta 
konsep.  

Dalam upaya mela h peserta didik untuk membuat 
peta konsep jaring laba‐laba, yang dilakukan oleh guru 
adalah  sebagai  berikut:  (1)  memberikan  penger an 
kepada  peserta  didik  bahwa  dengan  menggunakan 
peta  konsep,  mereka  akan  lebih  mudah  memahami 
materi  yang  telah  dipelajari  dalam  proses 
pembelajaran,  karena  dengan  melihat  hubungan 
antarkonsep,  akan  sadar bahwa mereka  telah belajar 
secara  bermakna,  (2) memberikan  dorongan  kepada 
peserta  didik  bahwa  cara  belajar  bermakna  akan 
membantu mereka menyerap  suatu  penger an  atau 
konsep‐konsep  daripada  kegiatan  membaca  atau 
mendengarkan  uraian‐uraian,  (3)  memberikan 
penger an  kepada  peserta  didik  melalui  visualisasi 
konsep‐konsep  IPS  serta  hubungannya  secara 
hierarkis. 

Langkah‐langkah  dalam  pemakaian  peta  konsep 
jaring  laba‐laba  adalah  sebagai  berikut:  peserta  didik 
dibagi menjadi beberapa kelompok,  tempelkan media 
peta  konsep  jaring  laba‐laba  pada  papan  media, 
siapkan  potongan‐potongan  jawaban  pada  sebuah 
kotak, mintalah pada peserta didik untuk mengerjakan 
peta  konsep  jaring  laba‐laba  dalam  kelompok, 
mintalah  pada  perwakilan  se ap  kelompok  untuk 
mencari    potongan‐potongan  jawaban  pada  kotak 
sesuai  dengan  tugasnya,  mintalah  pada  perwakilan 
se ap  kelompok  untuk  menempelkan  potongan‐
potongan  jawaban  yang  dianggap  betul  pada media 
peta konsep jaring laba‐laba.   

Materi  Ketenagakerjaan  mulai  diajarkan  kepada 
peserta  didik  di  SMP  di  kelas  VIII  sesuai  dengan 
Standar  Isi  Permendiknas  Nomor  22  Tahun  2006. 
Dalam dokumen silabus SMP Mata Pelajaran IPS untuk 
Kelas VIII Semester 2 (Permendiknas Nomor 22 2006), 

materi  Ketenagakerjaan  terdapat  pada  KD  7.1 
Mendeskripsikan  permasalahan  angkatan  kerja  dan 
tenaga  kerja  sebagai  sumber  daya  dalam  kegiatan 
ekonomi,  serta  peranan  pemerintah  dalam  upaya 
penanggulangannya.  

Dalam Undang‐Undang Republik  Indonesia Nomor 
13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  pada  Bab  I 
Ketentuan  Umum  Pasal  1  disebutkan  bahwa 
ketenagakerjaan adalah  segala hal yang berhubungan 
dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 
sesudah masa kerja (hukum.unsrat 2016, 80). Menurut 
UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan 
bahwa  tenaga kerja adalah se ap orang yang mampu 
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau 
jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 
untuk masyarakat. 

   
METODE  PENELITIAN 

Peneli an  ini dilaksanakan dari  tanggal 25  Januari 
2016    sampai  dengan  28  Februari  2016  semester 
genap    tahun    pelajaran  2015/  2016.  Peneli an  ini 
dilaksanakan  pada  peserta  didik  kelas  VIII‐H  di  SMP 
Negeri  143  Jakarta  yang  beralamat  di  Jalan  Bhak   IX 
No  1  Cilincing  Jakarta  Utara.    Subjek  peneli an  ini 
adalah  siswa  kelas  VIII‐H  berjumlah  36  orang  yang 
terdiri atas 16 orang laki‐laki dan 20 orang perempuan. 
Jenis  peneli an  yang  digunakan  adalah  Peneli an 
Tindakan  Kelas  (PTK).  Peneli   berkolaborasi  dengan 
Kepala  SMP  Negeri  143  Jakarta  sebagai  pembimbing 
dalam  mencari  pemecahan  masalah  yang  dialami 
peneli , dan  guru  IPS  rekan  sejawat  selaku observer. 
Jenis data yang diperoleh adalah data kuan ta f dan 
data  kualita f.  Data  hasil  belajar  siswa  diperoleh 
dengan memberikan  ulangan  harian  berupa  soal  tes 
yang  diberikan  se ap  akhir  siklus.  Peneli an 
dilaksanakan dalam  ga siklus. Kemmis dan McTaggart 
mengatakan  bahwa  peneli an  ndakan  adalah  suatu 
siklus spiral yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan 
ndakan,  pengamatan  (observasi),  dan  refleksi,  yang 

selanjutnya  mungkin  diiku   dengan  siklus  spiral 
berikutnya.  Se ap  siklusnya   mengiku   prosedur  dan 
langkah‐langkah sebagai berikut:  (1) perencanaan,  (2) 
pelaksanaan,  (3)  pengamatan,  dan  (4)  refleksi  yang 
dilaksanakan berdasarkan indikator yang ingin dicapai. 
Se ap  siklus  dilaksanakan  pada  satu  materi  dengan 
alokasi  waktu  yang  telah  ditentukan,  yaitu  dua  kali 
pertemuan.  (1)  Perencanaan,  pada  kegiatan 
perencanaan  peneli an,  hal  yang  dilakukan  melipu  
kegiatan merencanakan  ndakan yang akan dilakukan, 
merencanakan  lembar  observasi,  merencanakan 
refleksi,  merencanakan  analisis  dan  keputusan  yang 
akan dibuat; (2) Pelaksanaan: Pada tahap pelaksanaan, 
peneli   melaksanakan  pembelajaran  dengan 
menggunakan  media  peta  konsep  jaring  laba‐laba. 
Pelaksanaan  pembelajaran  tersebut  dimulai  dengan 
kegiatan pembukaan yang melipu  apersepsi, mo vasi 
dan  penyampaian  tujuan,  lalu  dilanjutkan  dengan 
kegiatan  in   yang  melipu   penyampaian  informasi 

Wahyuni, Peningkatan hasil belajar IPA melalui peta konsep jarring laba‐laba …. 
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dimana  peserta  didik  bekerja  dalam  kelompok. 
Pembelajaran    dilaksanakan  dengan  menggunakan 
media  peta  konsep  jaring  laba‐laba.  Kegiatan  diakhiri 
dengan kegiatan penutup yang melipu   penyampaian 
kesimpulan    materi  dan  pemberian  tugas.  Selama 
pembelajaran  berlangsung,  juga  dilaksanakan 
observasi  tentang  kinerja  guru  dan  peserta  didik. 
Observasi dilakukan oleh observer dalam hal ini teman 
sejawat guru. Penilaian hasil belajar dilaksanakan pada 
saat  pembelajaran  berlangsung  dan  setelah  selesai 
pembelajaran.  (3)  Observasi:  dengan  menggunakan 
pedoman observasi yang telah direncanakan. Observer 
melakukan  pengamatan  untuk  mengetahui  apakah 
rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan atau  dak. 
Jika    dilaksanakan,  apakah  pelaksanaannya  sesuai 
dengan  rencana  yang  dibuat;  jika  sesuai,  apakah 
pelaksanaannya  itu berdampak pada pencapaian hasil 
belajar  yang  maksimal  dari  se ap  peserta  didik  (4) 
Refleksi:  data  yang  diperoleh  selama  proses 
pembelajaran  analisis  dan  dilakukan  refleksi  sebagai 
bahan  penyusunan  rencana  ndakan  pada  siklus 
berikutnya. Pada  tahap refleksi, ada beberapa kriteria 
yang  dijadikan  sebagai  rambu‐rambu  keberhasilan, 
misalnya:  apakah  pelaksanaan  pembelajaran  sudah 
sesuai dengan rencana dan apakah terjadi peningkatan 
hasil belajar peserta didik kelas VIII‐H SMP Negeri 143 
Jakarta  tahun  pelajaran  2015/2016.  Data  yang  telah 
terkumpul  pada  se ap  siklus  yaitu  data  tes  hasil 
belajar  peserta  didik  yang  dianalisis  dengan 
menggunakan  teknik  sta s k deskrip f berupa  rerata 
dan  persentase  untuk  menentukan  nilai  yang 
diperoleh  peserta  didik,  ketuntasan  secara  klasikal, 
dan  untuk menentukan  keberhasilan  belajar  peserta 
didik pada  materi ketenagakerjaan. 

 
HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Sebelum  ndakan  menggunakan  peta  konsep 
jaring  laba‐laba,  peneli   melakukan  peneli an 
pra ndakan.  Peserta    didik  diminta  mengisi  angket 
yang  diharapkan  dapat mengungkapkan  kemampuan 
atau  kompetensi  awal  peserta  didik  sebelum 
pembelajaran dimulai. Dari hasil angket  tentang hasil 
belajar,  diperoleh  data  bahwa  60%  peserta  didik 
memiliki hasil belajar yang  dak tuntas. Dengan target 
pencapaian  hasil  belajar  85%,  kondisi  awal  ini masih 
jauh dari harapan sehingga diperlukan berbagai upaya 
untuk meningkatkan pencapaian hasil belajar peserta 
didik.  

Kegiatan  peneli an  ndakan  kelas  dilakukan 
dengan  tahapan  kegiatan  yang  direncanakan    mulai 
dari siklus I hingga siklus III.  Siklus I melipu  beberapa 
tahapan kegiatan antara lain a) Perencanaan Tindakan; 
Tahap  perencanaan  ndakan  yang  dilakukan  pada 
siklus  I melipu  pembuatan perangkat pembelajaran, 
media  peta  konsep  jaring  laba‐laba  dan  pembuatan 
instrumen  tes hasil belajar. Pembuatan  instrumen  tes 
hasil belajar digunakan pada saat melakukan penilaian 
terhadap  hasil  belajar  peserta  didik  pada  materi 

ketenagakerjaan. Perangkat pembelajaran yang dibuat 
berupa  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP) 
dilengkapi  dengan  media  pembelajaran  berupa 
paparan  bahan  tayang  power  point  dan  potongan 
jawaban  materi  Ketenagakerjaan  untuk  mengukur 
pencapaian  pemahaman  tentang  konsep 
ketenagakerjaan  dan  instrumen  tes  berupa  soal  hasil 
belajar  materi  ketenagakerjaan;  b)  Pelaksanaan 
Tindakan: Tindakan yang dilakukan pada pembelajaran 
mengacu  pada  perencanaan  ndakan  yang  telah 
dibuat. Materi pembelajaran yang disajikan pada siklus 
I mengenai  konsep  ketenagakerjaan. Di  awal  siklus  I, 
peneli   memberi  apersepsi,  mo vasi  dan 
menyampaikan  tujuan  pembelajaran.  Setelah    itu. 
dilanjutkan  dengan  memberikan  penjelasan  tentang 
konsep  Ketenagakerjaan,  lalu membagi  peserta  didik 
menjadi  beberapa  kelompok  belajar  kemudian 
menugaskan    peserta  didik  berdiskusi  secara 
berkelompok.  Setelah    itu,  guru meminta  perwakilan 
kelompok untuk mengisi peta konsep  jaring  laba‐laba 
dengan  potongan  jawaban  yang  ada  di  dalam  kotak 
pada papan media dan mempresentasikannya. Selama 
proses  pembelajaran,  peneli   membimbing  peserta 
didik  dalam  melakukan  kerja  kelompok.  Penilaian 
terhadap  peserta  didik  dilakukan  dengan  penilaian 
tertulis  yang  dilakukan  setelah  kegiatan  in   selesai 
dilaksanakan;  c)  Hasil  Pengamatan:  Di  awal  siklus, 
banyak  peserta  didik  yang  masih  merasa  grogi  dan 
dak percaya diri saat mengiku  proses pembelajaran. 

Hal  ini  dikarenakan  adanya  kehadiran  guru  lain  di 
dalam kelas tersebut yang ber ndak sebagai observer 
sehingga  peserta  didik merasa  gerak  geriknya  selalu 
diama .  Sebagian  besar  peserta  didik  masih  pasif 
dalam  berdiskusi  kelompok  walaupun  dijumpai  pula 
peserta  didik  yang  terlalu  dominan  dalam  diskusi 
kelompoknya  sehingga  secara  umum  guru  masih 
menemui kesulitan dalam menyelesaikan peta konsep 
jaring  laba‐laba.  Selain  itu,  pengelolaan  kelas  juga 
kurang  dikuasai  oleh  guru  sehingga  peserta  didik 
masih  banyak  yang  berisik  dan membuat  kegaduhan 
sendiri.  d)  Refleksi:  Setelah  dilakukan  refleksi 
berdasarkan  hasil  pengamatan,  diperoleh  tingkat 
pemahaman  konsep  peserta  didik  terhadap  materi 
pembelajaran  pada  siklus  I menunjukkan  perubahan 
yang signifikan  jika dibandingkan dengan kondisi awal 
peserta  didik.   Dari    hasil  ulangan  siklus  I,    diketahui 
bahwa  nilai  rata‐rata  peserta  didik  56,25  dengan 
persentase  peserta  didik  yang  tuntas  belajar  56%.  
Melalui    diskusi  antara  peneli   dan  observer, 
disimpulkan bahwa kinerja peneli  pada siklus  I perlu 
di ngkatkan.  

Siklus  II melipu   empat  tahapan:  a)  Perencanaan 
Tindakan: Perencanaan  ndakan yang dilakukan pada 
siklus  II merupakan perbaikan  rencana  ndakan pada 
siklus  I.  Direncanakan  peneli   lebih  banyak  dalam 
memberikan bimbingan kelompok bekerja dan belajar, 
pengelolaan  kelas  serta  memberi  penguatan  dan 
penghargaan  dalam  pembelajaran,  b)  Pelaksanaan 
Tindakan:  Tindakan  yang  dilakukan  telah  mendeka  
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perencanaan  ndakan  yang  dibuat.  Materi 
pembelajaran  yang  disajikan  pada  siklus  II mengenai 
Jenis‐Jenis Pengangguran   dan Dampak Pengangguran 
terhadap  Kehidupan  Sosial.  Di  awal  pembelajaran, 
peneli  mereview PR/tugas yang diberikan pada siklus 
sebelumnya,  lalu  memberi  apersepsi,  mo vasi  dan 
menyampaikan  tujuan  pembelajaran  pada  siklus  II. 
Setelah    itu,  guru memberi penjelasan  tentang  jenis‐
jenis  pengangguran    dan  dampak  pengangguran 
terhadap  kehidupan  sosial.  Lalu,  dilanjutkan  dengan  
membagi  peserta  didik  menjadi  beberapa  kelompok 
belajar    dan meminta  peserta  didik  dalam  kelompok 
untuk  mengisi  peta  konsep  jaring  laba‐laba  dengan 
potongan jawaban yang ada didalam kotak pada papan 
media  dan  mempresentasikannya.  Selama  proses 
pembelajaran,  peneli   membimbing  peserta  didik 
dalam  melakukan  kerja  kelompok.  Bimbingan,  , 
penguatan,  dan  penghargaan  yang  dilakukan  peneli  
frekuensinya  lebih  banyak  dibandingkan  dengan 
pelaksanaan  ndakan pada siklus  I. Peserta didik yang 
membuat  kegaduhan  sendiri  mulai  berkurang  dan 
pengelolaan  kelas  menjadi  lebih  baik.  Penilaian 
terhadap  peserta  didik  dilakukan  dengan  penilaian 
tertulis yang dilakukan setelah kegiatan  in  dilakukan, 
c) Hasil Pengamatan: Hasil pengamatan menunjukkan 
bahwa peserta didik yang membuat kegaduhan mulai 
berkurang.  Peserta    didik  mulai  terbiasa  dengan 
adanya  guru  lain  sebagai  observer  di  dalam  kelas. 
Sebagian    peserta  didik  sudah  mulai  ak f  dan 
tertantang  dalam  kerja  kelompok  dan  dapat 
menyelesaikan  tugas  peta  konsep  jaring  laba‐laba 
walaupun  belum  tepat  hasilnya  serta membutuhkan 
durasi  waktu  yang  lebih  lama.  Tingkat    pemahaman 
konsep  peserta  didik  terhadap  materi  pembelajaran 
pada  siklus  II  menunjukkan  perubahan  yang  cukup 
signifikan  jika  dibandingkan  dengan  Siklus  I.  Hal    ini 
ditunjukkan  dari    hasil  ulangan  siklus  dengan 
persentase peserta didik  yang  tuntas belajar menjadi 
78%,  dimana  diketahui  bahwa  nilai  rata‐rata  hasil 
belajar  peserta  didik  78,03.  Dengan  KKM  75, 
pencapaian  tersebut  masih  belum  tercapai  target 
karena    target  pencapaian  hasil  belajar  yang 
ditetapkan  adalah  85%  peserta  didik  mencapai  nilai 
KKM.  d)  Refleksi:  Pembelajaran  yang  dilakukan  pada 
siklus  II  mengalami  peningkatan.  Guru  sudah  cukup 
baik  dalam  mengelola  kelas.  Dari    hasil    diskusi   
disimpulkan  bahwa  kemampuan  peserta  didik  dalam 
menyelesaikan  peta  konsep  jaring  laba‐laba  masih 
kurang. Hal  ini terlihat hanya 78%  peserta didik  yang 
dapat  menjawab  dengan  benar  pada  saat 
menyelesaikan  peta  konsep  jaring  laba‐laba. 
Memperha kan data hasil pengamatan kinerja peneli  
pada  siklus  II,  Peneli   dan  observer  mendiskusikan 
ndakan peneli an yang akan dilakukan pada siklus III. 

Terkait  dengan  hal  tersebut,  peneli   berusaha 
memperbaiki  perencanaan  peneli an  pada  siklus  III 
dengan  memperbanyak  bimbingan  dalam 
menyelesaikan peta konsep. 

Siklus  III  dimulai  dengan  kegiatan  a)  Perencanaan 
Tindakan: Perencanaan  ndakan yang dilakukan pada 
siklus  III merupakan perbaikan rencana  ndakan pada 
siklus  II.  Direncanakan  bahwa  peneli   akan  lebih 
banyak  memberikan bimbingan dalam menyelesaikan 
peta konsep jaring laba‐laba, b) Pelaksanaan Tindakan: 
Tindakan yang dilakukan telah mendeka  perencanaan 
ndakan  yang  dibuat.  Materi  pembelajaran  yang 

disajikan  pada  siklus  III mengenai Masalah Mendasar 
yang  Berkaitan  dengan  Ketenagakerjaan  di  Indonesia 
dan  Upaya  Pemerintah  dalam Menanggulanginya.  Di 
awal  pembelajaran,  peneli  merevieu  PR/tugas  yang 
diberikan  pada  siklus  sebelumnya.  Lalu,  peneli  
memberikan    apersepsi, mo vasi dan menyampaikan 
tujuan pembelajaran, setelah  itu memberi  penjelasan 
tentang  Masalah  Mendasar  yang  Berkaitan  dengan 
Ketenagakerjaan  di  Indonesia  dan Upaya  Pemerintah 
dalam  Menanggulanginya,  kemudian    membagi 
peserta didik menjadi beberapa kelompok belajar dan 
meminta  mereka  berdiskusi  dalam  kelompoknya. 
Setelah  itu,  perwakilan  kelompok  diminta  untuk 
mengisi peta konsep jaring laba‐laba dengan potongan 
jawaban  yang ada di dalam  kotak pada papan media 
dan  mempresentasikannya.  Selama  proses 
pembelajaran,  peneli   membimbing  peserta  didik 
dalam  melakukan  kerja  kelompok.  Frekuensi 
bimbingan,  memberi  penguatan  dan  penghargaan 
yang  dilakukan  peneli   lebih  banyak  dibandingkan 
dengan  frekuensi  pelaksanaan  ndakan  siklus  II. 
Peserta  didik  yang  membuat  kegaduhan  sendiri 
banyak berkurang dan pengelolaan kelas menjadi lebih 
efek f,  bahkan  hampir  dak  ditemukan  celah  untuk 
peserta  didik  dak  terlibat  ak f  dalam  kelompok 
diskusinya. Penilaian  terhadap peserta didik dilakukan 
dengan  penilaian  tertulis  yang  dilakukan  setelah 
kegiatan  in   dilakukan,  c)  Hasil  Pengamatan;  Secara 
umum  peneli  melakukan  proses  pembelajaran  lebih 
baik    pada  siklus  III:  suasana  kelas  tampak  hidup, 
sebagian  besar  peserta  didik  terlibat  ak f    dalam 
mengiku   proses  pembelajaran  terutama  pada  saat 
kegiatan dalam menyelesaikan peta konsep jaring laba
‐laba.  Dalam      mempresentasikan  hasil  kegiatan 
kelompok,  sebagian peserta didik  sudah mulai berani 
mengemukakan pendapatnya dan kualitas pertanyaan 
peserta  didik  sudah meningkat.  Tingkat  pemahaman 
konsep  peserta  didik  terhadap  materi  pembelajaran 
pada  siklus  III  menunjukkan  perubahan  yang  cukup 
signifikan jika dibandingkan dengan siklus II. Dari  hasil 
ulangan  siklus  III,    diketahui  bahwa  nilai  rata‐rata 
peserta  didik  85,61  dengan  persentase  peserta  didik 
yang tuntas belajar 86%, d)  Refleksi: Refleksi dilakukan 
antara  peneli   dan  observer  melalui  diskusi  hasil 
pengamatan dan temuan pada siklus III adalah adanya 
usaha  peneli   untuk  meningkatkan  kinerja  dalam 
pembelajaran IPS   dengan menggunakan peta konsep 
jaring  laba‐laba  ternyata  berdampak  pada 
meningkatnya hasil belajar peserta didik. 

Meningkatnya  hasil  belajar  peserta  didik  pada 
materi  pembelajaran  Ketenagakerjaan  dengan 
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menggunakan peta konsep jaring laba‐laba berbanding 
lurus  dengan  pelaksanaan  ndakan  yang  dilakukan. 
Kelemahan yang dijumpai dalam hal pengelolaan kelas 
terjadi  apabila  guru  kurang  memberikan  bimbingan 
pada  kelompok  belajar  yang  mengakibatkan  peserta  
didik  kesulitan  dalam  menyelesaikan  peta  konsep 
jaring  laba‐laba.    Akibatnya,  diperlukan  ndakan 
an sipasi  berupa  pemberian  bimbingan  pada 
kelompok belajar dan bekerja   sesegera mungkin agar 
ndakan  yang  dilakukan    sesuai  perencanaan  yang 

dibuat.  

Hasil  belajar  dapat  dipengaruhi  oleh  perasaan 
senang atau  dak senang  pada performance guru atau 
gaya mengajar guru, karakteris k mata pelajaran dan 
sarana  prasarana  pendukung  lainnya.  Dan  Untuk 
mengan sipasi  munculnya  hasil  belajar  yang  kurang 
maksimal,   maka  guru  dituntut  untuk  bekerja  secara 
profesional  dan  bertanggung  jawab  terhadap  profesi 
yang  diembannya.  Tuntutan  pofesionalitas  seorang 
guru antara  lain dapat memberikan yang  terbaik bagi 
peserta  didiknya,  berusaha  mengembangkan 
kompetensinya  baik  kompetensi  pedagogik, 
pofesional,  sosial maupun  kepribadiannya,  senan asa 
berusaha untuk menyajikan pelajarannya dengan baik 
dan menarik  sehingga membuat  peserta  didik  dapat 
mengiku   pelajaran  dengan  senang,  ak f  dan  dak 
menjemukan.  Salah  satunya  dapat  dilakukan  dengan 
menyajikan  sebuah  pembelajaran  dengan 
menggunakan  pendekatan  yang  tepat  dan  media 
pembelajaran yang lekat dengan peserta didik. 

Pembelajaran dengan konsep jaring  laba‐laba yang 
lekat  dengan  kehidupan    peserta    didik   menjadikan 
peserta didik lebih antusias, senang, bersemangat dan 
lebih  termo vasi  dalam mengiku   pembelajaran. Hal 
ini  ditunjukkan  pada  saat  peserta  didik mengisi  peta 
konsep  jaring  laba‐laba,  sebagian  besar  peserta  didik 
berebut  untuk  tampil mencobanya.  Seja nya,  belajar 
akan  efek f  jika  dilaksanakan  dalam  suasana  yang 
menyenangkan   sehingga  informasi atau pengetahuan 
yang kompleks pun akan dapat diserap dan dipahami 
dengan  mudah. 

Hasil  peneli an  ndakan  kelas  ini  menunjukkan 
bahwa   hasil post‐tes di akhir  kegiatan memiliki  rata‐
rata  nilai  yang  cukup  nggi.    Adapun  perbandingan 
hasil  pembelajaran  ke ga  siklus  dapat  dilihat  pada 
Tabel 1.    

 
Tabel 1: Rekapitulasi nilai hasil belajar kompetensi dasar 

Ketenagakerjaan 

 
Dari rekapitulasi nilai hasil belajar pada kompetensi 

dasar  Ketenagakerjaan,    terlihat  adanya  peningkatan 
hasil belajar peserta didik kelas VIII‐H SMP Negeri 143 
Jakarta  setelah  menggunakan  media  pembelajaran 

Siklus 
belajar 

Rerata 
skor 

Tuntas 
belajar 

Belum 
tuntas 

Siklus I 56,25 56% 44% 
Siklus II 78,03 78% 22% 
Siklus III 85,61 86% 14% 

peta  konsep  jaring  laba‐laba.  Peningkatan  tersebut 
diakibatkan  karena  antusiasme  peserta  didik  saat 
mengiku   kegiatan  pembelajaran.  Kegiatan 
pembelajaran  berlangsung  dengan  menyenangkan 
sehingga  keterlibatan  ak f  peserta  didik  mengiku  
seluruh  rangkaian  kegiatan  yang dirancang  oleh  guru 
menyebabkan peserta didik mudah memahami materi 
pelajaran. Hal  ini berimplikasi pada persentase  ngkat 
pencapaian hasil belajar. 

Perubahan  pencapaian hasil  belajar  peserta  didik, 
meningkat  secara  signifikan  dari  ke ga  tahapan 
siklusnya. Pada  siklus  I,  rata‐rata hasil belajar peserta 
didik kelas VIII‐H 56,25 dengan persentase ketuntasan 
sebesar  56%.  Pada    siklus  II,  rata‐rata  hasil  belajar 
peserta  didik  meningkat  menjadi  78,03    dengan 
persentase  ketuntasan  sebesar  78%.    Ar nya,  terjadi 
peningkatan  sebesar  16%  dari  kondisi  di  siklus  I  dan 
rata‐rata  hasil  belajar  pada  siklus  III  menjadi  85,61 
dengan  persentase  ketuntasan  86%.    Secara 
keseluruhan,  terjadi peningkatan hasil belajar peserta 
didik  kelas  VIII‐H  SMP  Negeri  143  Jakarta  pada 
semester genap tahun pelajaran 2015/2016. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil peneli an yang dilakukan di kelas 
VIII‐H  SMP  Negeri  143  Jakarta  Tahun  Pelajaran 
2015/2016,  dapat  disimpulkan  bahwa  usaha  peneli  
untuk meningkatkan  hasil  belajar  peserta  didik mata 
pelajaran  IPS melalui penggunaan media peta konsep 
jaring  laba‐laba  berdampak  pada meningkatnya  hasil 
belajar peserta didik.   

Dalam se ap  pembelajaran, hendaknya guru selalu  
menggunakan variasi media pembelajaran untuk  lebih 
meningkatkan  efek vitas  pembelajaran  dan  hasil 
belajar,  serta  dapat  mencapai  tujuan  pembelajaran 
secara  lebih  op mal.  Penggunaan  berbagai  variasi 
media  pembelajaran  dan model‐model  pembelajaran 
dalam se ap kegiatan belajar dengan sendirinya akan 
meningkatkan  par sipasi  ak f  dari  peserta  didik. 
Manakala    peserta  didik  intens  dan  ak f  mengiku  
kegiatan  belajar,    ngkat  penguasaan  materi  lebih 
maksimal,  daya  serap  juga  lebih  nggi  sehingga 
capaian hasil belajar juga akan lebih maksimal.  

Pada  dasarnya,  se ap  peserta  didik  mempunyai 
karakteris k  dan  kemampuan  intelektual  yang 
berbeda‐beda. Keunikan se ap individu menjadi bahan 
per mbangan oleh guru dalam menguasai kelas yang  
diampunya.  Selain  perbedaan  karakteris k  peserta 
didik,  guru  juga  harus  memper mbangkan  
karakteris k  materi   pelajaran atau kompetensi dasar 
yang  akan  diajarkannya.  Atas  berbagai  per mbangan 
tersebut,   guru harus melaksanakan pemilihan media 
yang  sesuai  dengan  karakteris k  dan  kebutuhan 
peserta  didik  karena  peserta  didiklah  yang  menjadi 
esensi  dan  subjek  dari  belajar  itu  sendiri. 
Ke daktepatan  pemilihan  media  pembelajaran  akan 
berimplikasi  pada  ke daktercapaian  ketuntasan 
belajar peserta didik. 
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Guru  disarankan  senan asa  meningkatkan 
kompetensi  profesionalnya  sebagai  bentuk  tanggung 
jawab  profesinya  dengan  dak  berhen   dan  berpuas 
diri  terhadap  kemampuan  yang  telah  dikuasainya 
karena  ilmu  selalu  berkembang. Guru  harus  tanggap 
terhadap  berbagai  perubahan  paradigma 
pembelajaran,  apalagi  kurikulum  yang  berlaku  selalu 
mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun. 

Peserta  didik  senan asa  membangun  mo vasi 
berprestasi dan  dak mudah berputus asa. Kesadaran 
diri  akan  segenap  potensi  yang  dimilikinya  dapat 
membangun semangat berprestasi bagi peserta didik, 
apalagi guru mampu memo vasi dan mengembangkan 
potensi terpendam yang dimiliki oleh peserta didik.  

Ins tusi  pendidikan    dapat  menjadi  wadah  bagi 
peserta  didik mengembangkan  dirinya  ke  arah  yang 
posi f  dan  dapat  menciptakan  suasana  kegiatan 

akademisi  yang  saling  mendukung.  Melalui 
pemberdayaan  ins tusi  pendidikan,  penciptaan 
masyarakat belajar atau learning society menjadi dasar 
bagi berbagai upaya pengembangan yang mendukung 
peningkatan  kualitas  dan  kuan tasn  program 
pendidikan. 

Masyarakat  dapat  mendukung  kegiatan 
peningkatan  hasil  belajar  peserta  didik  dengan 
mendukung  dan  menciptakan  lingkungan  yang 
kondusif  bagi  peserta  didik  untuk  terus  belajar 
meningkatkan  kompetensinya.  Waktu  belajar  efek f 
pada malam  hari  antara  jam  18.00‐21.00 WIB  harus 
didukung  oleh  masyarakat  melalui  upaya 
pendampingan  peserta  didik  untuk  belajar  di 
rumahnya masing‐masing  tanpa ada  gangguan dalam 
bentuk apa pun, misalnya  dak menyalakan televisi. 

 

PUSTAKA  ACUAN 

2006,  permendiknas  Nomor  22  tahun.  “Permendiknas 
Nomor 22  .” Standar  Isi Untuk Satuan Pendidikan dasar 
dan  Menengah.  Jakarta:  Menteri  Pendidikan  Nasional, 
2006. 

Dimya   dan  Mudjiono.  Belajar  dan  Pembelajar.  Jakarta: 
Rineka Cipta, 2002. 

Erdiyan .  “Ragam  Evaluasi  dan  Teknik  Penilaian  Berbasis 
KTSP.” Shautut Tarbiyah Jurnal Studi Ilmu‐Ilmu Sosial dan 
Keislaman, 2009: 21. 

Hamalik,  O.  Kurikulum  dan  Pembelajaran  .  Jakarta:  Bumi 
Aksara, 2008. 

hukum.unsrat.  “Undang‐Undang  Republik  Indonesia  No  13 
Tahun 2003.” hukum.unsrat.ac.id, 2016. 

Purwanto.  Evaluasi  Hasil  Belajar.  Yogyakarta:  Pustaka 
Pelajar, 2009. 

Slameto. Belajar dan Faktor‐faktor yang mempengaruhinya. 
Jakarta: Rineka Cipta, 2003. 

Sudjana,  Nana.  Landasan  Psikologi  Proses  Pendidikan. 
Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003. 

Sumaji.  Model  Penilaian  Kelas  Kurikulum  Tingkat  Satuan 
pendidikan. Jakarta: CV Timur Putra Mandiri, 2006. 

—.  Pendidikan  Sains  dan  Humani s.  Yoyakarta:  Kanisius, 
1998. 

Suyanto.  “Pembelajaran  Menggunakan  Peta  Konsep.” 
Gerbang Majalah Pendidikan, Edisi ke 4 ke V 2005. 

Winkel. “Hasil belajar.”  Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan  , 
2007: 1028. 

Wahyuni, Peningkatan hasil belajar IPA melalui peta konsep jarring laba‐laba …. 



 IMPLEMENTASI MANAJEMEN CYCLING UNTUK MENINGKATKAN DISIPLIN 
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Abstract.  Teachers  are  role models  for  students.  Therefore,  anything  done  by  teachers  has  always  been  an  example  for  the 
students. Delay teacher entered the classroom and leave the teaching hours can be a factor in the lack of disiplin. This research 
to  improve  teacher  discipline,  reducing  the  number  of  teachers  who  did  not  show  up  to  teach,  and  reduce  the  number  of 
teachers who are  late  to  class.  This  research was  conducted  in  the  target area  II District  Pancoran with  research  subjects of 
elementary school teachers Duren Tiga Duren Tiga SDN 07 and 05 are implemented in the academic year 2015‐2016 one term. 
This  research  is  using  the  school management  ac ons  Cycling. Management  Cycling  is  a management  concept  that means 
efforts to create new theories or concepts (certainly more effec ve) deals with how to manage a school with a six‐step through a 
cycle or cycling. The sixth step is "reorien ng, relearning, replanning, redoing, rechecking and re‐ac ng". The pa ern of cycles 
used a total of three cycles. The pa ern starts of control, improvement/enhancement, maintenance, ac on, planning, inspec on 
and implementa on. Control needs to be done on the input product, the process or the implementa on of teaching un l the end 
of the output. The results using Cycling majemen the data obtained in the first cycle of discipline teacher a endance rate of 70% 
a endance in school, the second cycle increased 5% or 75% of teachers are absent from school. In the third cycle very significant 
increase  or  a  90%  a endance  of  teachers  in  schools  already meet  the  indicators  of  success  using  this  method.  So  can  the 
management dikemukan Cycling can improve teacher discipline in schools, especially a endance and tardiness. 

 
Key words: cycling management, discipline, performance, teacher 

 
Abstrak. Guru adalah panutan bagi siswa. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh guru selalu menjadi contoh bagi anak 
didiknya.  Keterlambatan  guru masuk  kelas  dan meninggalkan  jam mengajar  dapat menjadi  faktor  kurangnya  disiplin.Tujuan 
dari  peneli an  ini  untuk  meningkatkan  disiplin  guru,  mengurangi  jumlah  guru  yang  dak  hadir  mengajar,  dan  mengurangi 
jumlah  guru  yang  terlambat masuk  kelas.  Peneli an  ini  dilakukan  di  wilayah  binaan  II  Kecamatan  Pancoran  dengan  subjek 
peneli an  guru  SD  Duren  Tiga  07  dan  SDN  Duren  Tiga  05  yang  dilaksanakan  pada  tahun  ajaran  2015‐2016  semester  satu. 
Peneli an  ini  adalah  peneli an  ndakan  sekolah  dengan  menggunakan  manajemen  Cycling.  Adapun  yang  dimaksud 
manajemen Cycling adalah  sebuah konsep manajemen yang berar  upaya‐upaya untuk menciptakan  teori atau  konsep baru 
(tentunya yang lebih efek f) berkaitan dengan cara mengelola sebuah sekolah dengan enam langkah melalui sebuah siklus atau 
cycling. Keenam  langkah  tersebut adalah  “reorien ng,  relearning,  replanning,  redoing,  rechecking, dan  re‐ac ng”. Pola  siklus 
yang digunakan sebanyak  ga siklus. Pola yang digunakan dimulai dari pengendalian, perbaikan/peningkatan, pemeliharaan, 
ndakan, perencanaan, pemeriksaan dan pelaksanaan. Pengendalian perlu dilakukan terhadap produk input, proses pengerjaan 

atau implementasi KBM hingga akhir output. Hasil peneli an dengan menggunakan majemen Cycling didapat data pada siklus I 
ngkat disiplin kehadiran guru 70% hadir di sekolah,  Siklus II mengalami peningkatan 5% atau sebanyak 75% guru sudah hadir 

di sekolah. Pada siklus III peningkatan yang sangat signifikan atau 90% kehadiran guru  di sekolah sudah memenuhi indikator 
keberhasilan dengan menggunakan metode ini. Jadi dapat dikemukan manajemen Cycling dapat meningkatkan disiplin guru di 
sekolah terutama kehadiran dan keterlambatan. 

 
Kata kunci: manajemen cycling, disiplin, kinerja guru 

PENDAHULUAN 

Pendidikan  merupakan  sebuah  sistem  yang 
terbentuk dari berbagai subsistem yang sinergis dalam 
poses  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan  yang 
diharapkan.  Subsistem  yang  erat  kaitannya  dengan 
proses  pendidikan  adalah  ak fitas  yang  harus 
dilakukan  oleh  seorang  guru  adalah  mengajar, 
mendidik dan mela h. Keberhasilan pendidikan sudah 
tentu  harus  dilandasi  oleh  keberhasilan  proses 
pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dapat dikatakan 
berhasil  apabila  siswa  sebagai  peserta  didik  dapat 
menguasai materi ajar yang sudah ditargetkan. 

Sejalan  dengan  sistem  pengelolaan  sekolah  dan 
pengembangannya,ada  paradigma  pendidikan  yang 
perlu  diper mbangkan  oleh  para  pengelola  sekolah. 
Usaha meningkatkan mutu pendidikan  sesuai dengan 
cita‐cita  bangsa  Indonesia,  untuk  mewujudkan 
kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan  kehidupan 
bangsa,  karena  pendidikan  mempunyai  peranan 
pen ng  dalam  meningkatkan  ketakwaan  kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, dan keterampilan.  

Untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  maka 
diadakan  proses  belajar  mengajar.  Guru  merupakan 
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figur  sentral  di  tangan  gurulah  terletak  kemungkinan 
berhasil  atau  daknya  pencapaian  tujuan 
pembelajaran  di  sekolah. Oleh  karena  itu,  tugas  dan 
peran  guru  bukan  saja  mendidik,  mengajar,  dan 
mela h  tetapi  juga  bagaimana  guru  dapat membaca 
situasi  kelas/kondisi,  dan  kesiapan  siswanya  dalam 
menerima pelajaran. 

Zamroni (2010:32) menyatakan ada dua paradigma 
yang  perlu  diper mbangkan  dalam  menentukan 
pembangunan  dalam  bidang  pendidikan  yaitu 
paradigma  fungsional  sosial  yang  bersifat  analis‐
mekanik  dan  paradigma  baru  yang  bersifat  sistemis‐
organik.  Paradigma  pertama  menjadikan  pendidikan 
sebagai  engine  of  growth  penggerak  dan  lokomo f 
pembangunan  dan  lebih  bersifat  linier  dan 
unidimen onal  sedangkan  yang  kedua  lebih  bersifat 
kompleks  dan  interak f  yang  dapat  melahirkan 
pendidikan mul tracks dan mul dimen onal. 

Pendidikan  dapat  berfungsi  dan mencapai  tujuan 
seper   dirumuskan  dalam  undang‐undang  tersebut 
untuk  itu  pendidikan  harus  diadministrasikan  atau 
dikelola dengan mengiku  ilmu administrasi.  

Administrasi yang paling sederhana menurut Henry 
fayorl dalam Sagala  (2006:23) diar kan sebagai fungsi 
dalam  organisasai  yang  unsur‐unsurnya  adalah 
perencanaan  (planning),  pengorganisasian 
(organizing),  pemberian  perintah  (commanding), 
pengoordinasian  (coordina ng),  dan  pengawasan 
(controling). 

Terry Evans  (2010:43) menyatakan ada perbedaan 
dalam  menghadapi  perkembangan  dunia  pendidikan 
antara masyarakat  informa f dan masyarakat  industri 
dimana  masyarakat  informa f  cenderung  memiliki 
kualifikasi dan kompetensi yang lebih, terutama dalam 
menghadapi perubahan.  

Oleh  sebab  itu,  dalam  rangka  menghadapi  era 
informasi paradigma kedua, kiranya  lebih tepat dalam 
menumbuhkembangkan  dan  mengelola  sekolah. 
Untuk  itu  para  pengelola  sekolah  diharapkan  untuk 
mampu  (1)  belajar  dan  terus  belajar  secara mandiri 
dan  otoma s  (2)  berkomunikasi  dengan  yang  lain 
secara  ha ‐ha   dan  teli   (3)  berkolaborasi  dengan 
yang lain dalam kelompok (4) menunjukkan sensi fitas 
sosial yang  nggi (5) menerima tanggung  jawab sosial 
(6) siap dan berkeinginan untuk fleksibel dan memiliki 
pengalaman keluwesan. 

 Guru adalah panutan bagi siswa. Oleh karena  itu, 
apapun  yang  dilakukan  oleh  guru  selalu  menjadi 
contoh bagi anak didiknya. Keterlambatan guru masuk 
kelas dan meninggalkan  jam mengajar dapat menjadi 
faktor  kurangnya  disiplin.  Kedisiplinan  guru 
mempunyai  peran  pen ng  dalam  prestasi  belajar 
siswa. Efek dari kedisiplinan guru dalam pembelajaran 
mempengaruhi  capaian  kinerja  sekolah  secara  efek f 
dan  op mal.  Untuk  itu  perlu  dilakukan  upaya  untuk 
meningkatkan disiplin. 

Hasil observasi kedisiplinan guru dan pemantauan 
pembelajaran di kelas di sekolah binaan peneli  dapat 

dideskripsikan  bahwa  ada  temuan  masalah  yang 
memperkuat  perlunya  ndakan  dan  mendorong 
adanya Peneli an Tindakan Sekolah. Temuan masalah 
yang ada, yaitu: 1) adanya guru yang terlambat datang 
ke sekolah, 2) adanya guru yang kurang disiplin masuk 
ke ruang kelas menurut jadwal yang berlaku, 3) masih 
ada guru yang terlambat hadir, 4) masih terdapat guru 
yang  hadir  di  sekolah  dak  terlambat,  tetapi  masih 
sering  terlambat  masuk  kelas  padahal  ada  jadwal 
mengajar di kelas. 

Untuk mengatasi masalah  keterlambatan  hadir  di 
sekolah dan masuk ke kelas diperlukan  ndakan cepat 
dan tepat. Kegiatan peneli an  ndakan yang dilakukan 
diharapkan  dapat:  1)  menemukan  solusi  untuk 
meningkatkan disiplin guru dalam pengelolaan proses 
pembelajaran  yang efek f dengan metode  cycling, 2) 
menemukan  strategi  yang  tepat  untuk meningkatkan 
disiplin guru dalam pengelolaan proses pembelajaran 
yang  efek f,  dan  3)  evaluasi  apakah  disiplin  guru 
dalam  proses  pembelajaran  dapat  di ngkatkan. Oleh 
karena  itu penulis mengimplementasikan manajemen 
cycling untuk meningkatkan kedisiplinan guru. 

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  penulis 
merumuskan  masalah  yaitu  “apakah  implementasi 
manajemen cylcling dapat meningkatkan disiplin guru 
sebagai  bentuk  rencana  pengawasan  manajerial?”  
Penulis  menemukan  bahwa  masih  adanya  sekolah 
dengan  ngkat disiplin guru yang masih kurang.  

Peneli an ini bertujuan meningkatkan disiplin guru 
dengan  implementasi  manajemen  cycling  sebagai 
bentuk rencana pengawasan manajerial. Peneli an  ini 
diharapkan dapat  memberikan manfaat yaitu: 1) siswa 
mendapatkan layanan prima dan perha an yang besar 
dalam  fasilitasi  pembelajaran,  meningkatkan 
terciptanya  interaksi  dan  komunikasi  yang 
dimungkinkan  mampu  memberikan  kontribusi 
peningkatan  prestasi  sebagai  dampak  posi f 
meningkatnya  disiplin  kehadiran  guru  dalam 
pengelolaan  proses  pembelajaran  yang  dijadikan 
obyek  peneli an  ndakan  sekolah;  2)  guru  dapat 
meningkatkan  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  di 
atas standar yang ditetapkan. 

Kedisiplinan  guru  dalam  kedinasan  yaitu  ketaatan 
perilaku  guru  dalam  menjalankan  tugas  pokok 
kedinasan  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab  dan 
tunduk  pada  aturan  dan  semua  ketetapan  yang 
mengaturnya  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan 
secara efek f 

Menurut Hernowo  (2003:12). menyatakan  bahwa 
cycling   berar  upaya‐upaya untuk menciptakan  teori 
atau  konsep  baru  berkaitan  dengan  cara  mengelola 
bisnis  misalnya  ada  “reposi oning  yang  berar ” 
memosisikan  kembali  strategi  perusahaan,  atau  ada 
pula relearning yang berar  mempertanyakan kembali 
cara‐cara  belajar  yang  sudah  dak  sesuai  dengan 
perkembangan  zaman,  dan  seterusnya.  Sehingga 
manajemen cycling menurut Hernowo dapat diar kan 

Sudarwa , Implementasi manajemen cycling …. 
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sebagai  usaha  untuk  mengulang  sambil 
menyempurnakan.  

Walaupun  fenomena manajemen cycling  ini sudah 
dikembangkan beberapa tahun lalu dan sukses dengan 
konsepnya yaitu reenginering, relearning, reposi oning 
dan  manajemen  cycling  yang  lainnya.  Penulis  ingin 
mencoba  lagi  manajemen  cycling  ini  dalam  konteks 
yang  lain  khususnya  dalam  bidang  pengelolaan 
sekolah. 

Strategi  manajemen  cycling  menurut  Zamroni 
(2010:1)  bertujuan  untuk:  1)  Mengelola  rencana‐
rencana  strategi  dan  tak s  yang  dibuat  untuk 
dilaksanakan  diseluruh  ngkatan manajemen  dengan 
baik  dan  benar,  2)  Menyelaraskan  kebijakan  dan 
ndakan  yang  strategis  diseluruh  ngkatan 

manajemen  untuk  mencapai  tujuan  bersama,  3) 
Melaksanakan  proses  manajemen  strategis  yang 
sistema s dengan konsisten, 4) Menyediakan prinsip‐
prinsip  sistem  manajemen  yang  dapat  mengukur 
ngkat  keberhasilan  baik  yang  sudah 

berlalu,opera onal  yang  sedang  berjalan,  maupun 
yang akan datang, dan 5) Menyediakan prinsip‐prinsip 
manajemen  yang  bisa  mengukur  dan  membedakan 
keberhasilan sisi financial, sisi operasional maupun sisi 
siswa (student’achievement). 

 
METODE PENELITIAN 

Waktu  peneli an  dilaksanakan  pada  tahun 
pelajaran 2016/2017 pada bulan Agustus s.d Oktober 
2016. Se ng atau tempat dalam peneli an  ini adalah 
sekolah  dasar wilayah  binaan  II  Kecamatan  Pancoran 
Jakarta  dengan  subjek  peneli an  guru‐guru  di  SD 
Negeri  Duren  Tiga  07  dan  SD Negeri  Duren  Tiga  05. 
Jumlah guru di SD Negeri Duren Tiga 05 berjumlah 15 
guru dan di SD Negeri Duren Tiga 07 berjumlah 9 guru. 
Jumlah guru keseluruhan sebanyak 24 orang guru. 

Peneli an  ini  adalah  peneli an  ndakan  sekolah 
dengan  ga  siklus.  Metode  yang  digunakan  dalam 
peneli an  ini  adalah  metode  Peneli an  Tindakan 
Sekolah  (PTS).  PTS  merupakan  suatu  prosedur 
peneli an  yang  diadaptasi  dari  Peneli an  Tindakan 
Kelas (PTK). Peneli an  ndakan sekolah merupakan (1) 
peneli an  yang  menekankan  pada  ndakan  dan 
refleksi  berdasarkan  per mbangan  rasional  dan  logis 
untuk  melakukan  perbaikan  terhadap  suatu  kondisi 
nyata;  (2)  memperdalam  pemahaman  terhadap 
ndakan  yang dilakukan; dan  (3) memperbaiki  situasi 

dan  kondisi  sekolah/pembelajaran  secara  prak s 
(Depdiknas, 2008 : 11‐12). 

Secara  singkat,  PTS  bertujuan  untuk  mencari 
pemecahan  permasalahan  nyata  yang  terjadi  di 
sekolah‐sekolah,  sekaligus  mencari  jawaban  ilmiah 
bagaimana masalah‐masalah tersebut bisa dipecahkan 
melalui suatu  ndakan perbaikan. Peneli an Tindakan 
Sekolah  adalah  peneli an  yang  dilaksanakan 
oleh peneli  (umumnya juga prak si) di sekolah untuk 
membuat  peneli   lebih  profesional  terhadap 
pekerjaannya, memperbaiki  prak k‐prak k  kerja,  dan 

melakukan inovasi sekolah serta mengembangkan ilmu 
pengetahuan terapan (professional knowledge) 

Berdasarkan definisi tersebut, maka ciri utama PTS 
adalah melakukan  ndakan nyata untuk memperbaiki 
situasi  atau melakukan  inovasi  sekolah  dalam  upaya 
meningkatkan  mutu  pembelajaran  sehingga  mampu 
menghasilkan  siswa  yang  berpikir  kri s,  krea f, 
inova f,  cakap  dalam  menyelesaikan  masalah,  dan 
bernaluri kewirausahaan. 

Peneli an  Tindakan  sekolah    yang  digunakan 
adalah  suatu  bentuk  peneli an  dengan  melakukan 
ndakan‐ ndakan  tertentu yaitu penggunaan metode 

Manajemen Cycling‐up kepada guru di sekolah wilayah 
binaan  agar  dapat  memperbaiki  atau  meningkatkan 
kualitas pembelajaran serta dapat meningkatkan hasil 
belajar  siswa.  Dalam  peneli an,  prosedur  peneli an 
terdiri dari dua hingga beberapa siklus. Tiap‐ ap siklus 
dilaksanakan  sesuai  perubahan  yang  ingin  dicapai. 
Adapun  langkah  –  langkah  dalam  PTS  tersebut 
adalah      (1)  Perencanaan,  (2)  Pelaksanaan  Tindakan, 
(3) Observasi, (4) Refleksi. 

Perencanaan  adalah  langkah  awal  yang  dilakukan 
peneli   saat  akan  memulai  ndakannya.  Agar 
perencanaan  mudah  dipahami 
oleh  peneli   yang  akan  melakukan  ndakan,  maka 
peneli   membuat  rencana  ndakan  yang 
melipu :  (a)  rumusan  masalah  yang  akan  dicari 
solusinya; (b)    rumusan tujuan penyelesaian masalah/
tujuan  menghadapi  tantangan/tujuan  melakukan 
inovasi;  (c)  rumusan  indikator  keberhasilan 
pemecahan  penyelesaian  masalah/keberhasilan 
menghadapi  tantangan/keberhasilan  melakukan 
inovasi;  (d)  rumusan  langkah‐langkah  kegiatan 
penyelesaian  masalah/kegiatan  menghadapi 
tantangan/kegiatan melakukan  inovasi;  (e)  iden fikasi 
warga  sekolah  dan  atau  pihak‐pihak  terkait  lainnya 
yang  terlibat  dalam  penyelesaian  masalah; 
(f)  iden fikasi metode  pengumpulan  data  yang  akan 
digunakan; (g)penyusunan instrumen pengamatan dan 
evaluasi;  (h)  penentuan  waktu  dan  tempat 
pelaksanaan; (i) iden fikasi fasilitas yang diperlukan. 

Pelaksanaan  adalah  penerapan  dari  perencanaan. 
Hal‐hal  yang  harus  diperha kan  oleh  peneli   adalah 
sebagai  berikut.  (a)  Apakah  ada  kesesuaian 
antara  rencana  ndakan  dengan  pelaksanaannya?  
(b)       Hal‐hal apa yang dilakukan untuk menyelesaikan 
masalah/menghadapi  tantangan/melakukan  inovasi? 
(c)        Bagaimana  cara melaksanakan  ndakan  untuk 
memecahkan masalah?  (d)        Apakah  ndakan  yang 
dilaksanakan  telah  terarah  pada  pencapaian  tujuan 
peneli an?  (e)  Seberapa  besar  pelaksanaan 
ndakan  melibatkan  warga  sekolah  dan  atau  pihak‐

pihak  terkait  lainnya?  (f)       Apa peran masing‐masing 
warga  sekolah  dan  atau  pihak‐pihak  terkait  lainnya 
dalam melaksanakan  ndakan? 

Pengamatan  adalah  pencermatan  terhadap 
pelaksanaan  ndakan.  Hal‐hal  yang 
diama   adalah  proses  ndakan  yang  berlangsung 
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selama tahap pelaksanaan Peneli an Tindakan Sekolah 
(PTS). 

Pengamatan menggunakan  instrumen  yang  berisi 
indikator‐indikator proses  ndakan. Pengamatan yang 
dilakukan  dapat  mengetahui  sejauh  mana  suatu 
ndakan berhasil atau tepat sasaran. 

Evaluasi  adalah  proses  penetapan  hasil 
pelaksanaan  ndakan  berdasarkan  indikator‐indikator 
tujuan  Peneli an  Tindakan    (PTS)    yang  telah 
ditetapkan.  Hasil  evaluasi  digunakan  sebagai  dasar 
untuk melakukan refleksi. 

Refleksi  dilakukan  terhadap  proses  dan  hasil 
pelaksanaan  ndakan dan hasilnya digunakan sebagai 
dasar untuk memperbaiki rencana  ndakan pada siklus 
berikutnya untuk meningkatkan hasil yang lebih baik. 

Adapun  siklus manajemen  Cycling  sebagai  konsep 
manajemen  yang  perlu  dilakukan  oleh  se ap  kepala 
sekolah dalam  ap kurun waktu  ap tahunnya sebagai 
berikut: 

   
Gambar 1. Siklus Manajemen Cycling 

 
Perputaran manajemen cycling melipu  komponen 

RO, RL, RP, RD, RC, RA dilakukan sampai    tercapainya 
standard  kinerja  tertentu  yang  selanjutnya  digulirkan 
sebagai  OLPDCA  (Orien ng,  Learn,  Plan,  Do,  Create, 
Act) atau RO RL RP RD RC RA berikutnya. Dari keenam 
langkah manajemen  Cycling  tersebut  sebagai  sebuah 
model manajemen sekolah, penulis akan menjabarkan 
sasaran  (goal)  dan  strategi  untuk  mencapai 
opera onal excellent. 

Model  ini  akan  digunakan  selanjutnya  untuk 
menyusun  sistema ka  manajemen  sekolah  yang 
merupakan  suatu  sistem yang menyelaraskan seluruh 
elemen superstruktur (visi, nilai‐nilai dan strategi) dan 
infrastruktur (Proses, Sistem dan struktur serta Sarana‐
Prasarana)  sekolah  sedemikian  rupa  hingga memiliki 
kesinambungan dan  dak terjadi missing link di dalam 
alignment‐nya. Jika salah satu elemen model di bawah 
ini  lemah  atau  dak  ada, maka  akan  berakibat  dak 
tercapainya hasil yang diharapkan. Misalnya jika unsur 
strateginya  dak  jelas,  maka  organisasi  akan  salah 
dalam langkah pertamanya. 

Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan 
observasi, kajian dokumen, hasil wawancara, dan isian 
angket.  Data  sekunder  diperoleh  dari  dokumen 
pelaksanaan  tata  ter b  sekolah,  tata  ter b  pegawai, 
buku  piket,  jurnal  kelas,  dan  dokumen  rekapitulasi 
da ar hadir guru dan karyawan. 

Data  yang  sudah  terkumpul  disusun  dalam  tabel 
dan  dinyatakan  dalam  bentuk  prosentase  antara  lain 
mengenai  kehadiran  guru,  Jumlah  guru  terlambat 
datang  ke  sekolah,  dan  jumlah  guru  yang  terlambat 
masuk  kelas.  Pengumpulan  data  dibantu  oleh  tata 
usaha melalui  rekap  buku  kehadiran  guru,  buku  ijin 
guru. Data yang diperoleh direkap dan disajikan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN   

Peneli an  ini  dilakukan  berdasarkan  hasil 
pengamatan peneli   terhadap  ngkat disiplin guru di 
sekolah binaan masih jauh dari yang diharapkan. Guru 
umumnya  mengalami  kesulitan  dalam  menegakkan 
kedisiplinan  diri,  terutama  peran  dari  kepala  sekolah 
yang terkadang kewalahan menghadapi guru senior.  

Hal  ini  dapat  diketahui  dari  banyaknya 
ke dakdisiplinan guru dalam mengajar, dan beberapa 
ndakan  yang  kerap  dilanggar  oleh  guru  pada  saat 

bekerja antara lain kehadiran dan keterlambatan guru. 
Hal  tersebut mengakibatkan  prestasi  belajar  siswa  di 
sekolah juga ikut menjadi rendah. 

Kondisi  awal,  ke dakhadiran  guru  di  SDN  Duren 
Tiga 07 dari 15 guru pada  semester Ganjil Tahun 2016
‐2017  ada  6  orang  guru  yang  absensi  dengan 
keterangan (ijin, sakit, dan alpa) lebih dari 5 kali dalam 
satu tahun terakhir. Data di SDN Duren Tiga 05 dari 9 
guru pada  semester satu tahun  pelajaran 2016/2017 
ada  3  orang  guru  yang  absensi  dengan  keterangan 
(ijin, sakit, dan alpa) lebih dari 5 kali dalam satu tahun 
terakhir.  

Berdasarkan  data  dalam  peneli an  ndakan  ini, 
bahwa  pada  pengamatan  awal  terdapat  temuan  ada 
beberapa  guru  yang  datang  terlambat,  sering 
meninggalkan  kelas  dengan  berbagai  alasan  tanpa 
tugas dan  keterangan  yang  jelas,  kurang disiplin, dan 
perha an guru pada  siswa  secara  keseluruhan belum 
op mal, hal  ini disebabkan oleh kurangnya perha an, 
penghargaan, mo vasi, supervisi, monitoring, evaluasi, 
keteladanan  dan  iklim  sosial  sekolah  yang  kurang 
kondusif,  sehingga  mempengaruhi  kejenuhan  guru 
dalam  melaksanakan  tugas  kedinasan  untuk 
menciptakan  pembelajaran  yang  efek f,  disamping 
juga  ada  penyebab  lain  yaitu  kondisi  sosial  ekonomi 
yang kurang kondusif 

Setelah  dilakukan  ndakan  Siklus  I  ada  hasil  yang 
belum  memuaskan,  maka  pada  siklus  II  lebih 
ditekankan pada pembinaan, mo vasi, dan pengakuan 
dengan  penghargaan  yang  manusiawi  secara 
berkesinambungan,  maka  menghasilkan  perubahan 
dedikasi,  integritas  dan  kedisiplinan  yang  siqnifikan 
dalam  pelaksanaan  tugas  kedinasan  dan 
penyelenggaraan  pengelolaan  pembelajaran  dan 
bahkan  pada  berbagai  prestasi  akademik  dan  non 
akademik. 

Hasil  yang  diharapkan  sudah  maksimal  sehingga 
dak perlu dilanjutkan dengan siklus berikutnya 
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Tabel 1.  Rekapitulasi pengamatan kehadiran guru dan siswa 
dalam % 

 
Siklus I 

 
Siklus II 

 
Siklus III 

 
Rata‐rata  jumlah  jam  kosong  pada  siklus  I  ada 

(12%)  dan  siklus  II  ada  (5%)  sedangkan  di  siklus  III 
masih 3%. Rata‐rata guru terlambat datang ke sekolah 
pada siklus 1 ada (25%), siklus 2 ada (20%) dan siklus 3 
ada (5%). Untuk rata‐rata guru terlambat masuk kelas 
pada siklus 1 ada (30%), siklus 2 ada (25%), dan siklus 3 
ada (10%). Rata‐rata siswa bolos sekolah pada siklus 1 
ada  (15%),  siklus  2  ada  (4%),  dan  siklus  3  ada  (2%). 
Rata‐rata  siswa  terlambat  datang  ke  sekolah  pada 
siklus 1 ada (16%), klus 2 ada (8%), dan di siklus 3 ada 
(3%).  Rata‐rata  siswa  terlambat  masuk  kelas  pada 
siklus 1 ada  (20%),  siklus 2 ada  (6%) dan siklus 3 ada 
(1%). 

Peneli an  ndakan kelas  ini pada siklus  I,  II dan  II 
dilaksanakan  selama  3x  pertemuan.  Data  guru 
diperoleh dari  rekapitulasi  yang dibuat oleh Operator 
Sekolah,  dan  data  siswa  diperoleh  dan  guru  kelas. 
Dalam  pelaksanaannya  se ap  siklus  diberikan  suatu 
tahapan evaluasi untuk mengevaluasi perubahan yang 
terjadi pada siklus yang dilaksanakan. Dalam peneli an 
ini, se ap siklus yang telah dievaluasi saat siklus kedua 
belum memenuhi  indikator  keberhasilan, maka  akan 
dilanjutkan pada siklus berikutnya di siklus lainnya dan 
seterusnya  hingga  tercapai  suatu  modifikasi  untuk 
peningkatan kedisiplinan guru. 

Dari  data  yang  terkumpul  tampak  bahwa  dengan 
menggunakan  manajemen  Cycling  ditambah  dengan 
peningkatan langkah dan  ndakan terjadi peningkatan 
yang berar  yaitu: Rata‐rata  jam kosong pada  siklus  I 
yang semula 12% menurun pada siklus dua sebesar 5% 
dan pada Siklus  ga menjadi 3%. Siklus  I di SD Negeri 
Duren  Tiga  05  jumlah  persentase  jam  kosong  10% 
sedangkan di SD Negeri Duren Tiga 07 sebanyak 14%. 
Siklus II di SD Negeri Duren Tiga 05 jumlah persentase 
jam kosong 4% sedangkan di SD Negeri Duren Tiga 07 
sebanyak  6%   dan  pada  siklus  III  di  SD Negeri Duren 
Tiga 05  jumlah persentase  jam kosong 4% sedangkan 
di SD Negeri Duren Tiga 07 sebanyak 2%. Sampai pada 
siklus  III  sudah  memenuhi  indikator  keberhasilan 
dengan  ngkat jam kosong rata‐rata 3%.  

Nama Sekolah Guru Siswa Jam kosong
SD Duren Tiga 05 25 16 10 
SD Duren Tiga 07 30 20 14 
Rata rata 27,5 18 12 

Nama Sekolah Guru Siswa Jam kosong
SD Duren Tiga 05 20 8 4 
SD Duren Tiga 07 25 6 6 
Rata rata 22,5 7 5 

Nama Sekolah Guru Siswa Jam kosong
SD Duren Tiga 05 5 3 4 
SD Duren Tiga 07 3 1 2 
Rata rata 4 2 3 

Akhir  siklus  III  sudah mengalami  penurunan  yang 
signifikan  dengan  jumlah  guru  yang  terlambat  3%, 
jumlah itu pun sebagian besar tanpa ada kesengajaan. 
Rata‐rata  jumlah  guru  yang  terlambat  masuk  kelas 
terjadi peningkatan yang berar  yaitu siklus  II sebesar 
27,5 %, 22,5% pada siklus II,  dan 4% pada siklus III.  

SD Negeri duren Tiga 05, siklus I 25% x 27 = 7 guru 
yang terlambat masuk kelas/hari, siklus II 20% x 27 = 5 
guru yang terlambat masuk kelas/hari, dan pada siklus 
III 5 % x 27 = 1 guru yang terlambat masuk kelas/hari.  

SD Negeri duren Tiga 07, siklus I 30% x 27 = 9 guru 
yang terlambat masuk kelas/hari. Siklus II 25% x 27 = 7 
guru yang terlambat masuk kelas/hari, dan siklus III 3% 
x 27 = 1 guru yang terlambat masuk kelas/hari. 

Siklus  III  efek  jera  bagi  siswa  sudah  cukup  baik, 
karena  siswa  mengganggap  guru  adalah  panutan. 
Disiplin siswa meningkat seiring meningkatnya disiplin 
guru,  ini  berar   memang  guru  adalah  kunci 
keberhasilan penegakan disiplin di sekolah. 

 
SIMPULAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan siklus I, 
siklus  II,  dan  siklus  III  dapat  disimpulkan:  1) metode 
cycling  dapat  meningkatkan  disiplin  guru  dalam 
kegiatan pembelajaran yang efek f, 2) metode cycling 
dapat  meningkatkan  kehadiran  guru  dan  dapat 
mengurangi  keterlambatannya  dalam  melaksanakan 
tugas,  sehingga  pengelolaan  kelas  lebih  kondusif  dan 
meningkatkan  capaian  prestasi  siswa  dan  kinerja 
sekolah. 

Berdasarkan  hasil  peneli an  ndakan  sekolah 
dapat  disimpulkan  bahwa  disiplin  guru  merupakan 
kunci keberhasilan membangun disiplin warga sekolah 
dan  merupakan  kunci  keberhasilan  membangun 
sebuah  sekolah  yang  ideal  dan  merupakan  cita‐cita 
se ap  kepala  sekolah.  Namun  cita‐cita  dak  akan 
terlaksana  tanpa  adanya  ndakan,  strategi,  serta 
pemberdayaan  sumber  daya  yang  ada,  termasuk 
bagaimana  mengembangkan  manajemen  sesuai 
dengan  situasi  dan  kondisi  yang  dimiliki  oleh  sebuah 
sekolah.  Pengawas  bersama  kepala  sekolah  sebagai 
seorang manejer tentunya memiliki peran yang banyak 
(mul ‐roles)  yang  mampu  bagaimana  memo vasi, 
memberdayakan  serta  mendayagunakan  semua 
komponen yang ada. 

Manajemen  cycling  sebagai  salah  satu  model 
manajemen  merupakan  salah  satu  alterna f 
manajemen yang mungkin dapat sebagai acuan untuk 
memecahkan  persoalan‐persoalan  yang  selama  ini 
terjadi di pihak  sekolah  sebagai  sub‐sistem  terkecil di 
kelembagaan  pendidikan.  manajemen  cycling  yang 
secara  implementa s  dilaksanakan  secara  sirkuler 
(cycling)  akan  mempermudah  kepala  sekolah  untuk 
mengontrol  dan  mengevaluasi  fungsi‐fungsi 
manajemen secara berkesinambungan dan sinergis. 

Sehubungan  dengan  peneli an  ini  untuk  kepada 
para  kepala  sekolah  yang  sedang mengemban  tugas 
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mulia  sebagai  manajer  di  sekolahnya,  hendaknya 
selalu berinovasi untuk memperoleh salah satu bentuk 
manajemen  yang  paling  efek f  untuk  mempercepat 
peningkatan mutu  pendidikan  di  Indonesia, misalnya 
dengan Manajemen Cycling. 

Para birokrasi hendaknya memberikan kesempatan 
yang  luas  kepada  para  kepala  sekolah  untuk  selalu 
berinovasi dengan mengimplementasikan  MBS secara 
total di lembaga yang dipimpinnya. 

 

PUSTAKA ACUAN 

Evans, Terry. Changing University Teaching . London:  Kogan 
Pge Limited Stylus, 2010. 

Hernowo. Kisah Tentang Kiprah Guru Mul ple  Intellegences 
di Sekolah. Bandung: Mizan Learning Centre,  2003. 

Owens,  Robert  G.  The  American  Heritage.  London:  
Houghton Mifflin Company, 1976. 

Zamroni.  Paradigma  Pendidikan  Masa  Depan.  Yogyakarta: 
Bigraf, 2010. 

 

Sudarwa , Implementasi manajemen cycling …. 



PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA   
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF  

TEAM GAMES TOURNAMENT 
 
 

SUPRIYANTO 
SDN DUREN SAWIT 13 PAGI 

 
 
Abstract, This study aimed to improve the results of students' mathema cs learning about frac ons arithme c opera on fourth 
grade  through  the  implementa on  of  coopera ve  learning  model  Time  Games  Tournament  (TGT).  This  ac on  research 
classroom the subjects were 29 students from class IV A SDN Duren Sawit13 Pagi. This ac on research consisted of three cyclesin  
four steps, they were planning, implementa on, observa on and reflec on. Indicators classical completeness is 70%. Data were 
collected  by  using  the  results  of  the  test,  documenta on,  and  observa on. Mathema cs  learning  outcome  of  students  also 
increased.  The  average  of  first  cycle  65,51,  second  cycle  69,65,  and  third  cycle  73,79.  Competness  learning  In  the  first  cycle 
obtained 68,96% second cycle 75,86%;and third cycle 82,75%. Based on the results of the study, the authors can conclude that 
the model of coopera ve learning TGT can results of students' mathema cs learning about frac ons arithme c opera ons. 
 
Keywords: coopera ve, TGT, learning outcomes, arithme c opera ons 
 
Abstrak,  Peneli an  ini  berlatar  belakang  bahwa  hasil  ulangan  matema ka  tentang  operasi  hitung  pecahan  belum 

tuntas.Peneli an  ditujukan  untuk meningkatkan  hasil  belajar matema ka  siswa  tentang  operasi  hitung  pecahan  kelas  IV  SD 

melalui  penerapan model  pembelajaran  koopera f  pe  Team  Games  Tournament  (TGT).  Peneli an  yang  digunakan  adalah 
peneli an  ndakan  kelas.Subjek  peneli an  adalah  semua    siswa  kerlas  IV  A  SDN  Duren  Sawit  13  Pagi  sebanyak  29  orang. 
Peneli an  ndakan kelas terdiri dari  ga siklus masing‐masing empat langkah, yakni perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi.Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  hasil  tes,  dokumentasi,  dan  observasi  dalam  pelaksanaan 
pembelajaran.Indikator  ketuntasan  klasikal  ialah70%  dari  jumlah  siswa  menguasai  operasi  hitung  pecahan.Hasil  peneli an 
menunjukkanpeningkatan hasil belajar matema ka siswa. Rerata pada siklus I sebesar 65,51; siklus II 69,65; dan siklus III 73,79. 
Ketuntasan  belajar  siklus  I  diperoleh  68,96%;  siklus  II  75,86%;siklus  III  82,75%.  Terdapat  peningkatan  rerata  dan  ketuntasan 
hasil belajar dari siklus I, II dan III. Berdasarkan hasil peneli an, penulis dapat simpulkan bahwa model pembelajaran koopera f 
pe TGT dapat meningkatkan hasil belajar matema ka siswa tentang operasi hitung pecahan. 

 
Kata kunci: koopera f, TGT, hasil belajar, operasi hitung 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan  pengalaman  bahwa  pembelajaran  di 
kelas  IV  SDN  Duren  Sawit  13  Jakarta    masih 
menggunakan  metode  konvensional.  Dalam  metode 
konvensional,  penyajian  materi  disampaikan  hanya 
dengan  penuturan  dan  penjelasan  lisan  secara 
langsung.Setelah contoh‐contoh soal diberikan  secara 
lisan,  kemudian  siswa  ditugaskan  untuk mengerjakan 
soal‐soal la han dan hasilnya dibahas bersama. Model 
pembelajaran  seper   itu  terkesan  kaku,  kurang 
menarik, membosankan,  dak melibatkan  siswa,  dan 
berpusat kepada guru.  

Hal  tersebut  berpengaruh  besar  terhadap 
pencapaian  hasil  belajar  siswa  dalam  pelajaran 
matema ka  tentang  operasi  hitung  pecahan.  Dalam 
proses  pembelajaran,  banyak  siswa  yang  dak 
mendengarkan  penjelasan  saat  guru  menerangkan 
materi.  Siswa  cenderung  pasif. Mereka menganggap 
pelajaran  matema ka  membosankan.  Hal  tersebut 
dapat  dilihat  saat mengerjakan  lembar  kerja,  banyak 
siswa yang  dak bisa dengan baik menyelesaikan soal 
yang diberikan  guru.  Setelah melakukan evaluasi dari 

hasil ulangan matema ka kelas IV, dari 29 orang siswa, 
terdapat  17  orang  (58,27%)    dak  mencapai  nilai 
sesuai  kriteria  ketuntasan minimal  (KKM)  sebesar 70. 
Selain  hal  itu,  ak vitas  siswa  dalam  pembelajaran 
matema ka juga sangat rendah.  

Berdasarkan permasalahan di atas, peneli an yang 
digunakan  untuk   memperbaiki  proses  pembelajaran 
matema ka  tentang  operasi  hitung  pecahan  adalah 
peneli an  ndakan kelas dengan mengunakan   model 
pembelajaran    koopera f    pe  Team  Game 
Tournaments  (TGT). 

Bertolak  dari  latar  belakang  masalah  tersebut, 
perumusan masalah dalam peneli an adalah: ”Apakah 
penerapan model pembelajaran koopera f  pe Team 
Games  Tournaments  (TGT)  dapat meningkatkan  hasil 
belajar matema ka tentang operasi hitung pecahan di 
kelas IV  SD Negeri Duren Sawit 13 Pagi Jakarta?” 

Tujuan  peneli an  ini  adalah  untuk meningkatkan 
hasil belajar matema ka siswa tentang operasi hitung 
pecahan melalui model  pembelajaran  koopera f  pe 
team games tournament. 
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Secara umum, peneli an  ini diharapkan dapat : (1) 
Mempermudah  siswa  dalam  proses  pembelajaran, 
terutama  dalam  menjumlahkan  pecahan, 
mengurangkan  pecahan  dan menyelesaikan masalah 
berkaitan dengan pecahan; (2) Membantu guru dalam 
berkreasi dan berinovasi dalam kegiatan pembelajaran 
sehingga  lebih  efek f  dan  efisien  dalam  peranannya 
sebagai  fasilitator  dan  mediator,    sehingga  guru 
mampu  berperan  ak f  dan  inova f  untuk 
berkolaborasi  dengan  kolaborator  yang  berperan 
sebagai  pengamat  dalam  proses  pembelajaran;  (3) 
memberikan  informasi  kepada  pihak  sekolah  dalam 
mengembangkan model pembelajaran koopera f  pe 
team  games  tournament.  (4)  Sebagai  referensi  dan 
bahan  per mbangan  bagi  para  peneli   selanjutnya 
yang  berkaitan  dengan  model  pembelajaran 
koopera f. 

Hasill  belajar  berar   penguasaan  pengetahuan, 
keterampilan atau sikap yang dikembangkan oleh guru 
pada saat proses pembelajaran. Hasil belajar  lazimnya 
ditunjukkan  dengan  nilai  tes  berupa  angka  yang 
diberikan oleh guru. Sudjana berpendapat bahwa hasil 
belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah 
menerima pengalaman. 

Jika  skor  hasil  tes  akhir  lebih  nggi  daripada  skor 
hasil  tes  awal,  berar   proses  pembelajaran  dapat 
meningkatkan  hasil  belajar  siswa.  Mengetahui  hasil 
belajar  siswa  dalam  proses  belajar‐mengajar  dapat 
dilakukan  dengan  membandingkan  hasil  tes  awal 
dengan  dengan  hasil  tes  akhir  yang  diperoleh  siswa 
setelah proses pembelajaran.   

Uzer Usman berpendapat bahwa hasil belajar yang 
dicapai  siswa  sangat  erat  kaitannya  dengan  rumusan 
tujuan  instruksional  yang  direncanakan  guru 
sebelumnya.  Menurut  pendapat  tersebut,  dapat 
dikatakan bahwa hasil belajar  siswa bergantung pada 
perencanaan  yang  dilakukan  oleh  guru.  Selain 
perencanaan,  proses  pembelajaran  yang  dilakukan 
juga  memegang  peranan  sehingga  makin  efek f 
perencanaan  dan  pelaksanaan  pembelajaran,  makin 
baik hasil belajar siswa. 

Model  pembelajaran  adalah  suatu  perencanaan 
atau  suatu  pola  yang  digunakan  sebagai  pedoman 
dalam  merencanakan  pembelajaran  di  kelas.Dengan 
kata  lain,  model  pembelajaran  adalah  suatu 
perencanaan atau pola yang dapat kita gunakan untuk 
mendesain pola‐pola mengajar. 

Holubec  dalam  Nurhadi  mengemukakan  belajar 
koopera f  merupakan  pendekatan  pembelajaran 
melalui  kelompok  kecil  siswa  untuk  bekerja  sama 
dalam memaksimalkan kondisi belajar dalam mencapai 
tujuan belajar . 

Model  pembelajaran  koopera f merupakan  suatu 
model  pembelajaran  yang  mengutamakan  adanya 
kelompok‐kelompok.Se ap  siswa  yang  ada  dalam 
kelompok  mempunyai  ngkat  kemampuan  yang 
berbeda‐beda ( nggi, sedang, rendah). 

  Salah  satu  pe  model  pembelajaran  koopera f 
adalah  Team  Games  Tournament  (TGT).  Pada 
pembelajaran  koopera f  pe  TGT,  siswa 
dikelompokkan  dalam  kelompok‐kelompok  kecil 
beranggotakan  empat  siswa  yang  se ap  anggotanya 
melakukan  turnamen  pada  kelompoknya  masing‐
masing.Pemenang turnamen adalah siswa yang paling 
banyak  menjawab  soal  dengan  benar  dalam  waktu 
yang paling cepat. 

Dalam  TGT,  siswa  memainkan  permainan‐
permainan    dengan  anggota  m  lain  untuk 
memperoleh  skor  bagi  m  mereka  masing‐masing. 
Penyusunan  permainan  dapat  disusun  dalam  bentuk 
kuis berupa pertanyaan yang berkaitan dengan materi 
pelajaran.  Pada  TGT,  siswa  memainkan  permainan 
dengan  anggota‐anggota  m  lain  untuk memperoleh 
tambahan poin untuk skor  m mereka.. 

Langkah‐langkah    pe  TGT  adalah:    membentuk 
kelompok  ( m);  presentasi  kelas  (penyajian  kelas); 
game/permainan;  turnamen;  team  recognize
(penghargaan kelompok)..  

 
METODE PENELITIAN 

Peneli an  dilakukan  di  SD Negeri Duren  Sawit  13 
Pagi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Peneli an 
dilakukan pada semester II tahun pelajaran 2015/2016 
selama  ga  bulan, mulai  bulan  Januari,  Februari  dan 
Maret  2016. Subjek peneli an ini adalah siswa kelas IV 
A sebanyak 29 orang.  

Peneli an  ini  menggunakan  metode  peneli an 
ndakan  kelas  (classroom  ac on  research).  Tahapan 

dalam peneli an  ndakan kelas melipu  perencanaan, 
pelaksanaan,  pengamatan  dan  refleksi.Peneli an 
ndakan  kelas    ini melalui  ga  siklus masing‐masing 
ga  kali pertemuan dengan prosedur peneli an  yang 

terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
evaluasi serta analisis dan refleksi. 

Pada tahap perencanaan, peneli  sekaligus sebagai 
guru  melakukan  hal‐hal  sebagai  berikut: 
mengiden fikasi  problem  yang  dihadapi  siswa  dalam 
pembelajaran matema ka di kelas IV SDN Duren Sawit 
13  Pagi;  (2)  merumuskan  ndakan  yang  dilakukan 
dalam  pembelajaran  operasi  hitung  pecahan;  (3) 
menyusun  silabus  dan  rencana  pelaksanaan 
pembelajaran  (RPP)  tentang  operasi  hitung  pecahan; 
(4)  menentukan  metode  pengumpulan  data  dan 
analisis data. 

Data  yang  dikumpulkan  adalah  data  kuan ta f 
berupa tes (pre‐tes dan post‐tes) siswa. Post‐test yang 
dihasilkan berupa hasil  tes pada  siklus  I,  siklus  II dan 
siklus  III,  kemudian  dibandingkan  pada  se ap 
siklusnya.  Peneli an  ini  dilakukan  dalam  9  kali 
pertemuan. 

Tahap  obeservasi  dilakukan  oleh  peneli   sendiri 
bekerja  sama  dengan  guru  kelas  IVB  sebagai 
kolaborator  atau  teman  sejawat.  Tahap  analisis  dan 
refleksi  hasil  observasi  dari  observer  serta  nilai  post‐
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test  ap  akhir  siklus  dijadikan  bahan  refleksi melalui 
diskusi peneli  dan kolaborator. 

Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melului  tes 
dan nontes. Data tes berupa hasil ulangan matema ka 
siswa  tentang  operasi  hitung  pecahan.  Data  nontes 
berupa hasil observasi  terhadap ak vitas siswa dalam 
pembelajaran.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  secara 
kuan ta f dan deskrip f  kualita f. Pada  se ap  siklus, 
skor hasil tes tentang operasi hitung pecahan dianalisis 
dan  dideskripsikan.  Hasil  analisis  skor  ap  siklus 
dijadikan  dasar  untuk menentukan  langkah  ndakan 
selanjutnya. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada langkah pra  ndakan, siswa diberikan pre‐test 
sepuluh  soal  tes  mengenai  operasi  hitung  pecahan. 
Pada  saat  pre‐test,siswa  belum  dikelompokkan. 
Setelah diperiksa dan dianalisis ternyata terdapat nilai 
terendah  30,  nilai  ter nggi  70,  rerata  nilai  59,53 
ketuntasan  dengan  KKM  70  sebesar  53,60%. 
Berdasarkan hasil  tersebut,   maka perlu ada  ndakan 
untuk  memperbaiki  hasil  ulangan  dengan  peneli an 
ndakan kelas. 

Siklus  I  pertemuan  pertama,  guru  membuat 
perencanaan  pelaksanaan  pembelajaran  (RPP)  SK.6 
tentang  menggunakan  pecahan  dalam  pemecahan 
masalah,  KD  6.3  sesuai  dengan  silabus  tentang 
menjumlahkan  pecahan,  membentuk  kelompok 
berjumlah  4‐5  orang  secara  heterogen  berdasarkan 
ngkat  berfikir  upper  (atas);  overege  (rata‐rata)  dan 

low  (bawah)  yang  dilihat  dari  hasil  pre‐test. 
Mengklasifikasikan    ngkat  berpikir  siswa  ditentukan 
berdasarkan  hasil  pre‐test.  Peneli  membagikan  soal 
penjumlahan  pecahan  sebanyak  10  soal  dengan 
ngkat  kesulitan  yang  berbeda.  Siswa  yang  upper 

diberikan soal yang sulit, siswa yang overege diberikan 
soal yang  ngkat kesulitannya sedang. Siswa yang  low 
diberikan  soal  yang mudah.  Kemudian, mengerjakan 
soal  dalam  kelompok  masing‐masing.  Guru 
membimbing siswa dalam kerja kelompok. Siswa yang 
upper  kemampuan  berpikirnya  nggi  menjadi  tutor 
sebaya  bagi  kelompoknya.  Kelompok  yang  selesai 
mengerjakan  soal  terlebih  dulu  diberi  kesempatan 
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya lebih awal. 
Jika hasil kerja kelompoknya benar, guru memberikan  
penghargaan kepada kelompok tersebut. 

Pada  tahap  pengamatan,  guru  dan  kolaborator 
mengama   tentang  jalannya  kerja  kelompok;  dan 
mencatat  kelompok  yang menyelesaikan  tugas  lebih 
awal.  Pada  tahap  refleksi,  guru  memeriksa  dan 
menganalisis hasil kerja kelompok. 

Berdasarkan  pengamatan  pada  pertemuan 
pertama  ini,  siswa  belum  tampak  kerjasamanya. 
Mereka  masih  bekerja  sendiri‐sendiri.  Siswa  yang 
berkemampuan  rendah  sangat  lambat  dalam 
mengerjakan soal. Siswa yang berkemampuan berpikir 
nggi  tampak  malu‐malu  mempresentasikan  hasil 

kerjanya. 

Siklus  I  pertemuan  kedua  sesuai  dengan 
perencaan,    guru  dan  siswa  melakukan  tahapan 
kegiatan  yang  sama  dengan  pertemuan  pertama 
dengan  ragam  soal  untuk  kerja  kelompok  berbeda 
dengan soal pada tahap pertama. Siswa mendapat soal 
berdasarkan  kemampuan masing masing.  Siswa  yang 
kemampuan  berpikirnya  rendah  diberikan  soal  yang 
lebih  mudah.  Siswa  yang  selesai  lebih  awal  dalam 
mengerjakan  soal  diberi  kesempatan 
mempresentasikan  hasil  pekerjaannya  lebih  awal  di 
depan  kelas.  Pada  tahap  pengamatan,  guru 
mengama   ak vitas  kerja  kelompok  dan  mencatat 
hasil  kerja  kelompok.  Pada  tahap  refleksi,  guru 
memeriksa  hasil  kerja  kelompok  dan  memberikan 
penghargaan  kepada  kelompok  yang  menyelesaikan 
tugas lebih cepat dan benar. Guru memberi penguatan 
tentang cara menjumlahkan pecahan. 

Siklus  I  pertemuan  ke ga,  pada  perencanaan 
pertemuan  ke ga  ini,  guru  mengajak  siswa  untuk 
membagi  kelompok  seper   pada  pertemuan 
sebelumnya. Guru menyiapkan RPP sebagai kelanjutan 
pada  pertemuan  kedua.  Tahap  pelaksanaannya  sama 
dengan  pelaksanaan  pertemuan  pertama  dan  kedua 
dengan  ragam  soal  penjumlahan  pecahan  yang 
berbeda.  Guru  dan  kolaborator  mengama   ak vitas 
siswa dalam kerja kelompok. Pada akhir pembelajaran 
guru  memberikan  post‐test  berupa  soal  tes  bentuk 
isian sebanyak 10 soal. Tahap refleksi, guru memeriksa 
hasil  kerja  kelompok,  hasil  post‐tes  dan 
membandingkan hasil tes dengan tes‐tes sebelumnya. 
Guru  menganalisis  hasil  kerja  kelompok  dan 
menganalisis  hasil  tes  mengenai  kemajuan  dan 
kemunduran  pembelajaran.  Menginformasikan  hasil 
kerja  kelompok  dan  hasil  tes  dan  memberi 
penghargaan  kepada  kelompok  dan  siswa  yang 
meningkat hasil tesnya. 

Dari  hasil  post‐test  pada  siklus  I,  diperoleh  data 
sebagai  berikut:  nikai  terendah  50;  nilai  ter nggi  80; 
rerata  nilai  65,51;  ketuntasan  belajar  68,96%.  Jika 
dibuk kan dari rerata pra ndakan dengan rerata siklus 
I,    hasil  belajar matema ka  ada  peningkatan  sebesar 
5,98,  dan  ketuntasan  belajar mengalami  peningkatan 
15,36%. 

Berdasarkan  data  peneli an  dan  simpulan 
kolaborator  pada  siklus  I  hasil  belajar  siswa  belum 
memuaskan  karena  belum  mencapai  ketuntasan 
belajar  (KKM)  sebesar  70.  Ini  disebabkan  antara  lain 
siswa  belum  terbiasa  menjumlahkan  pecahan,  serta 
belum  terbiasa  belajar  dengan model  koopera f  pe 
TGT  sehingga  siswa masih  kelihatan  ragu‐ragu  dalam 
melakukan pembelajaran secara berkelompok. Dengan 
demikian, peneli an ini perlu dilanjutkan ke siklus II. 

Siklus  II  pertemuan  pertama,  pada  tahap 
perencaan diperlakukan sama dengan siklus pertama, 
guru menyusun RPP tentang SK 6, dan KD.6.4 tantang 
mengurangkan  pecahan,  guru  menyiapkan  soal 
tentang pengurangan pecahan sebanyak 10 soal. Siswa 
menerima  soal  berdasarkan  ngkat  kesulitan  dan 
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ngkat  berfikir  masing‐masing.  Siswa  mengerjakan 
soal  tentang  pengurangan  pecahan  secara 
berkelompok. Tiap kelompok melakukan game dengan 
berlomba  menyelesaikan  tugasnya  masing‐masing. 
Kelompok  yang  lebih  cepat  menyelesaian  tugas 
kelompoknya,  akan  langsung mempresentasikan hasil 
kerja  kelompoknya  di  depan  kelas.  Pada  tahap 
pengamatan,  guru  dan  kolaborator  mengama ,  dan 
mengarahkan  siswa  dalam  kerja  kelompok.Tahap 
refleksi,  guru  memeriksa  dan  mencatat  hasil  kerja 
kelompok,  menganalisis  hasil  pertemuan  pertama 
sebagai  dasar  untuk  melakukan  pembelajaran  pada 
pertemuan berikutnya. 

Siklus  II  pertemuan  kedua,  tahap  perencaan 
diperlakukan seper  pada tahap pertama, menyiapkan 
lembar  kerja  siswa  dengan    ragam  soal  ragam  soal 
berbeda  dari  tahap  sebelumnya.  Pada  tahap 
pelaksanaan,  siswa  bekerja  kelompok  mengerjakan 
soal tentang pengurangan pecahan. Siswa yang upper 
menjadi tutor sebaya dalam kelompoknya. Pada tahap 
pengamatan, guru dan kolaborator mencatat ak vitas 
siswa  dalam  kelompok,  dan mengarahkan  kelompok 
dalam   mengerjakan  tugasnya.  Kelompok melakukan 
permainan dengan berlomba menyelesaikan  tugasnya 
secepat  mungkin.  Kelompok  yang  lebih  cepat 
mendapat  kesempatan mempresentasikan  hasil  kerja 
kelompoknya  lebih  cepat.  Tahap  refleksi,  guru 
memeriksa  hasil  kerja  kelompok,  dan mencatat  hasil 
kerja  kelompok,  guru  memberi  penguatan  tentang 
pengurangan  pecahan,  serta  memberikan 
penghargaan kepada kelompok yang lebih awal selesai 
dan benar dalam mengerjakan soal . 

Siklus II pertemuan ke ga, menyusun perencanaan 
seper   tahap  sebelumnya,  siswa  dibuat  kelompok 
seper  pada kelompok sebelumnya, guru menyiapkan 
soal  post‐  test.  Tahap  pelaksanaan,  siswa melakukan 
kerja  kelompok  seper  pada pertemuan  sebelumnya, 
guru mengarahkan  siswa  yang memiliki  kemampuan 
berpikir  nggi untuk menjadi  tutor  sebaya. Kelompok 
melakukan  permainan  seper   pada  pertemuan 
sebelumnya.Pada  akhir  pembelajaran,  guru 
memberikan  soal  post‐testtentang  pengurangan 
pecahan  sebanyak  10  nomor  dengan  bentuk  soal 
isian.Tahap  pengamatan,  guru  dan  kolaborator 
mengama  ak vitas  kerja  kelompok, memeriksa hasil 
post‐tes,  menganalisis  hasil  pos‐test,  guru  memberi 
penguatan tentang cara mengurangkan pecahan. 

Dari  hasil  post‐test  pada  siklus  II  diperoleh  data 
sebagai  berikut:  nilai  terendah  50;  nilai  ter nggi  90; 
rerata  nilai  69,65  dan  ketuntasan  sebesar  75,86%. 
Berdasarkan  nilai  rerata  siklus  II,  berar   hasil  belajar 
matema ka  ada  peningkatan  sebesar  4,00,  dan 
peningkatan ketuntasan belajar sebesar 5,90%. 

Berdasarkan data peneli an dan hasil pengamatan 
kolaborator,  hasil  belajar  pada  siklus  II  ini  belum 
signifikan  dan  masih  ada  yang  belum  tuntas  sesuai 
KKM  sebesar  70  sehingga  perlu  ada  perbaikan 
ndakan  pada  siklus  berikutnya.  Keadaan  demikian 

disebabkan karena siswa belum semua terampil dalam 
mengurangkan  pecahan.  Peran  siswa  upper  sebagai 
tutor  sebaya  juga  belum  maksimal.  Tutor  sebaya 
tampak masih memen ngkan diri sendiri atau kurang 
peduli  terhadap  teman  sebayanya.  Di  samping  itu, 
peran guru dalam memberikan bimbingan dalam kerja 
kelompok  juga belum maksimal. Hal  ini menyebabkan 
kemampuan  siswa  dalam  mengurangkan  pecahan 
belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Dengan 
demikian, peneli an ini perlu dilanjutkan ke siklus III. 

Siklus  III  pertemuan  pertama,  pada  tahap 
perencaan diperlakukan sama dengan siklus pertama, 
guru menyusun RPP tentang SK 6, dan KD.6.5 tentang 
menyelesaikan  masalah  yang  berkaitan  dengan 
pecahan,  guru  menyiapkan  soal  cerita  tentang 
pecahan  sebanyak  10  soal.  Pada  tahap  pelaksanaan, 
siswa mengerjakan soal cerita tentang pecahan secara 
berkelompok.  Pada  pertemuan  di  tahap  pertama  ini 
peran  tutor  sebaya dimo vasi oleh guru  supaya  lebih 
efek f  dalam  membimbing  teman  sebayanya. 
Kelompok  melakukan  permainan  seper   pada  siklus 
sebelumnya.  Guru  membimbing  siswa  dalam 
melakukan permainan. Pada  tahap pengamatan, guru 
dan  kolaborator mengama   dan mengarahkan  siswa 
dalam  kerja  kelompok. Tahap  refleksi, guru mencatat 
dan    memeriksa  hasil  kerja  kelompok,  menganalisis 
hasil  kerja  kelompok,  memberi  penguatan  tentang 
cara  menyelesaikan  soal  cerita,  dan  menentukan 
langkah untuk pertemuan berikutnya.  

Siklus  III  pertemuan  kedua,  tahap  perencaan 
diperlakukan seper  pada tahap pertama, menyiapkan 
lembar  kerja  siswa  dengan    ragam  soal  ragam  soal 
berbeda  dari  tahap  sebelumnya.  Pada  tahap 
pelaksanaan,    siswa  bekerja  kelompok  mengerjakan 
soal    cerita  tentang pecahan.  Siswa  yang  lebih pintar 
menjadi  tutor  sebaya  dalam  kelompoknya  dan 
perannya  dalam  kerja  kelompok  lebih  diefek an. 
Kelompok  melakukan  permainan  seper   pada 
pertemuan  sebelumnya.    Pada  tahap  pengamatan, 
guru dan  kolaborator mencatat  ak vitas  siswa dalam 
kelompok,  dan  mengarahkan  kelompok  dalam  
mengerjakan  tugasnya.  Tahap  refleksi,  guru 
memeriksa  hasil  kerja  kelompok,  dan mencatat  hasil 
kerja  kelompok,  memberi  penguatan  tentang  soal 
cerita,  serta  memberikan  penghargaan  kepada 
kelompok  yang  lebih  awal  selesai  dan  benar  dalam 
mengerjakan soal . 

Siklus  III pertemuan ke ga, siswa dibuat kelompok 
seper   pada  kelompok  sebelumnya,  menyusun 
perencaan  seper   pada  tahap  sebelumnya,  dan 
menyiapkan  soal  post‐test.  Tahap  pelaksanaan,  siswa 
melakukan  kerja  kelompok  seper   pada  pertemuan 
sebelumnya,  guru mengarahkan  siswa  yang memiliki 
kemampuan berpikir  nggi untuk menjadi tutor sebaya 
agar   lebih berperan  ak f dibandingkan pada siklus II. 
Siswa melakukan permainan  seper   pada pertemuan 
sebelumnya. Peranan guru pada tahap pelaksanaan ini 
lebih  efek f  dalam  memberi  arahan  dan  penjelasan 
pada proses kerja kelompok. Pada akhir pembelajaran 
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guru  memberikan  post‐test  soal  cerita  tentang 
pecahan sebanyak 10 nomor. Tahap pengamatan, guru 
dan  kolaborator mengama   ak vitas  kerja  kelompok, 
memeriksa hasil post‐test, dan menganalisis hasil pos‐
test. Guru menyampaikan hasil post‐test, memberikan 
penguatan lebih mendalam  kepada semua siswa serta 
memberi  penghargaan  kepada  siswa  yang  berhasil 
mengalami  kemajuan  dalam  belajar  tentang  operasi 
hitung  pecahan,  juga  kepada  kelompok  yang  paling 
ak f dalam proses pembelajaran. 

Dari  hasil  post‐test  pada  siklus  III  diperoleh  data 
sebagai berikut: nilai  terendah 60; nilai  ter nggi 100; 
rerata  nilai  73,79  berar   pencapaian  hasil  belajar  di 
atas  KKM,  dan  ketuntasan  sebesar  82,75%.  Hal  ini 
menunjukkan  bahwa  hasil  belajar  pada  siklus  III 
mengalami  kenaikan  sebesar  4,10,  dan  ketuntasan 
belajar  mengalami  kenaikan  sebesar  6,89%.    Guru 
kemudian  membandingkan hasil post‐test dari siklus I 
sampai siklus III.   

 
Table 1.   Hasil Belajar Siswa pada Siklus I, II, dan III tentang 

Operasi Hitung Pecahan 

 
 

Hasil  peneli an  melalui  tes  terlihat  dari  tabel  di 
atas ada peningkatan dari perolehan nilai,  rerata dari 
siklus  I,  II, dan  III mengalami peningkatan, daya serap 
dari  siklus  I,  II,  dan  III  juga mengalami  peningkatan, 
ketuntasan  belajar  dari  siklus  I,  II,  dan  III  juga 

No.  Kriteria 
Siklus 

Siklus I  Siklus II  Siklus III

1  Nilai terendah  50  50  60 
2  Nilai tertinggi  80  90  100 
3  Rerata Nilai  65,51  69,65  73,79
4  Daya serap (%)  65,51  69,65  73,79
5  KKM  70  70  70 
6  Ketuntasan (%)  68,96  75,86  82,75
7  Belum tuntas   9  5  5 

mengalami  peningkatan  walaupun  masih  ada  yang 
belum  tuntas.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  hasil 
belajar matema ka  cenderung  ada  peningkatan  dari 
siklus  I,  II  dan  III  dengan  menggunakan  model 
pembelajaran koopera f  pe TGT.   

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan  hasil  peneli an  dan  pembahasan, 
terbuk  ada peningkatanrerata nilai hasil belajar siswa  
pada  se ap  siklusnya. Siklus  I  rerata mencapai 65,51, 
siklus  II  rerata   mencapai 69,65,   dan  siklus  III  rerata 
mencapai  73,79.  Hal  ini menunjukkan  bahwa model 
pembelajaran TGT berperan dalam meningkatkan hasil 
belajar matema ka siswa. Selain rerata, diperoleh data 
bahwa ketuntasan belajar dengan KKM 70 senan asa 
ada peningkatan dari siklus I ke siklus II dan dari siklus 
II ke siklus III. Siklus I menunjukkan ketuntasan belajar 
mencapai 65,51%, siklus II mencapai 68,96% dan siklus 
III,  mencapai  82,75%.  Ini  menunjukkan  bahwa  hasil 
belajar  siswa  dalam  pelajaran  matema ka  tentang 
operasi hitung pecahan meningkat. Dengan demikian, 
dapat  disimpulkan  bahwa  model  pembelajaran 
koopera f  pe  Time  Games  Tournament  dapat 
meningkatkan  hasil  belajar  siswa  dalam  pelajaran 
matema ka tentang operasi hitung pecahan di kelas IV 
SDN Duren Sawit 13 Pagi, Jakarta Timur. 

  Berdasarkan simpulan dari peneli an  ini, saran 
yang dapat disampaikan  adalah:  (1)  guru dapat  terus 
meningkatkan  penerapan  model  pembelajaran 
koopera f, baik  pe team games tournament maupun  
pe  lainnya  dalam  pembelajaran;  (2)  guru  sebaiknya 

melibatkan siswa dalam proses pembelajaran; dan (3) 
guru  dapat  terus  meningkatkan  penulisan  hasil 
peneli an  dalam  pelaksanaan  pembelajaran  di  kelas 
masing‐masing. 
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PENINGKATAN  KEMAMPUAN  MEMBACA  ANAK MENGGUNAKAN  
MEDIA KARTU KATA BERGAMBAR 

 
 

Widaya Ningsih 
TK Kar ka XV‐I Jakarta 

 
 
Abstract. In early childhood learning to read has been started but the teacher did not sue and force children to be able to read 
only limited direct introduc on le ers, stringing le ers, and spell out the le ers according to the ability of a child's development. 
Based on the above references and the author's observa on on the ini al observa on of children in kindergarten Kar ka Group 
A XV‐I, it would require a learning method that aims to determine the increase of reading ability by using the method of word 
cards with  pictures.  In  this method,  the  child  is  given  the  freedom  to  do  a  symbolic  game  in  selec ng  the word  cards with 
pictures. The parameters observed in this study is the epitome of sound, phonemes and reading words. The introduc on read by 
reading the image designated teacher, then a er the child answered, the teacher shows the series of syllables of tulusan on th 
image. The method used is experiment using ac on research approach (Classroom Ac on Research) and quan ta ve descrip ve 
analysis.  Which  consists  of  three  (3)  the  implementa on  process  (planning,  treatment,  and  reflec ons)  and  3  (three)  acts 
consis ng of pra ndak, cycle 1 and cycle 2. Based on the hypothesis test using percentage calcula on Ngalim, and increased by 
36.11% so that in the first cycle reaches 80.56% and the second cycle increased by 18.51% so that the second cycle reaches a 
score of 99.07%. From the study, stated that the use of pictorial word card method can improve the reading skills of children in 
kindergarten Kar ka XV‐I Jakarta. 
 
Keywords: Literacy, Early Childhood, said Card Display 
 
Abstrak. Banyak anak yang kurang tertarik dan kurang termo vasi dalam kegiatan pembelajaran membaca. Akibatnya,  ngkat 
kemampuan  membaca  anak  rendah.    Maka,  diperlukan  suatu  metode  pembelajaran  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan 
kemampuan membaca anak dengan menggunakan metode kartu kata bergambar. Pada metode ini, anak diberikan kebebasan 
dalam  melakukan  permainan  simbolis  dalam  memilih  kartu  kata  bergambar.  Parameter  yang  diama   dalam  peneli an  ini 
adalah  ketepatan  lambang  bunyi,  fonem  dan  membaca  kata  dengan  ngkat  keberhasilan  >80%.  Pengenalan  membaca 
dilakukan dengan cara membaca gambar yang ditunjuk guru. Kemudian, setelah anak menjawab, guru menunjukkan rangkaian 
suku  kata  dari  tulusan  pada  gambar.  Peneli an  yang  digunakan  adalah  peneli an  ndakan  kelas  (PTK)    yang  terdiri  atas  4 
tahapan, yaitu perencanaan, perlakuan, observasi, dan refleksi). Tindakan yang dilakukan terdiri atas pra ndak, siklus 1, dan 
siklus 2. Pengolahan data menggunakan analisis deksrip f kuan ta f. Berdasarkan uji hipotesis, kondisi pra  ndakan rata‐rata 
ketercapaiannya  sebesar  44.45%.  Setelah  diberikan  ndakan  pada  siklus  I,  terjadi  peningkatan  kemampuan membaca  anak 
mencapai  80,56% dan    pada  siklus  II mencapai  99,07%.  Peneli an  tersebut membuk kan  bahwa penggunaan metode  kartu 
kata bergambar dapat meningkatkan kemampuan membaca anak di TK Kar ka XV‐I Jakarta. 
 
Kata Kunci: kemampuan membaca, anak usia dini, kartu kata bergambar 

PENDAHULUAN 

Kemampuan  anak  dalam mengenal  konsep  huruf 
dan kata sebagai tahapan proses membaca permulaan  
belum sesuai dengan tahap‐tahap perkembangan yang 
seharusnya.  Dalam  pembelajaran  membaca,  media 
yang  digunakan  guru  hanya  menulis  huruf  abjad, 
membuat gambar  sendiri, dan menulis  kata di papan 
tulis,  kemudian  anak  diminta  untuk  membacanya. 
Akibatnya,  banyak  anak  yang  kurang  tertarik  dan 
kurang  termo vasi  dalam  kegiatan  pembelajaran 
membaca (Noviar, 2007, p. 19). 

Keadaan  seper  di  atas  juga  terjadi pada  anak di 
Kelompok A   TK Kar ka XV‐1 Jakarta.  Hal  tersebut dapat 
diketahui  ke ka  guru  melakukan  penilaian  dalam 
kemampuan membaca, hanya satu dari  12 anak yang 
memiliki kemampuan membaca dengan kategori baik  
sehingga  sebanyak  11  anak  kurang  mampu 

menyebutkan  lambang  bunyi  huruf,  menyebutkan 
fonem yang sama, dan   membaca kata dengan kriteria 
baik.  

Ada    beberapa    hal    yang    menyebabkan  
kemampuan  membaca  di Kelompok A masih rendah, 
yakni salah  satunya  faktor kurang  tepatnya pemilihan 
dan  penggunaan    media      pembelajaran      untuk 
mengembangkan  kemampuan  membaca  permulaan. 
Media  yang  digunakan  guru  dalam mengembangkan 
kemampuan membaca permulaan hanya menulis huruf 
abjad,  membuat  gambar  sendiri  di  papan  tulis,  dan 
menulis kata di papan tulis kemudian anak diminta untuk 
membacanya, cara seper  ini kurang tepat dan membuat 
anak kurang tertarik dengan kegiatan membaca.  

Berdasarkan    permasalahan  tersebut  diperlukan 
upaya atau  ndakan untuk meningkatkan kemampuan 
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membaca melalui sebuah peneli an.  Rumusan masalah  
dalam  peneli an  ini  adalah  bagaimanakah  upaya 
meningkatkan  kemampuan  membaca  anak 
menggunakan  media  kartu  kata  bergambar  di  TK 
Kar ka XV‐I Jakarta? Tujuan peneli an ini adalah untuk 
meningkatkan  kemampuan  membaca  anak 
menggunakan  media  kartu  kata  bergambar  di  TK 
Kar ka XV‐I Jakarta. Adapun manfaat dari peneli an ini 
adalah      meningkatkan  kemampuan  anak  dalam 
mengenal  konsep  huruf  dan  kata  sebagai  tahapan 
perkembangan  kemampuan  membaca  permulaan; 
meningkatkan  mo vasi  anak  dalam  mengiku   kegiatan  
pembelajaran    membaca  melalui  penggunaan  media 
kartu kata bergambar.   

Membaca  merupakan  keterampilan  berbahasa 
yang bersifat resep f. Disebut resep f karena dengan 
membaca  seseorang  akan  dapat  memperoleh 
informasi  ilmu  pengetahuan  dan  pengalaman‐
pengalaman baru (Nurbiana, 2005, p. 37). Kemampuan 
membaca pada anak usia dini adalah kemampuan yang 
bersifat  resep f  dengan  mengenali  huruf  dan  kata. 
Selain  itu  kemampuan  ini  juga  melibatkan  ak vitas 
visual,  berpilkir,  psikolinguis k  dan  metakogni f 
melalui  pemahaman  berbagi  lambang  dan  symbol 
yang  tersaji  dalam  bahasa  tulis.  Membaca  dak 
sekadar  membaca  tetapi  ak vitas  ini  mempunyai 
tujuan, yaitu untuk mendapatkan  informasi baru yang 
terkandung di dalam bahan bacaan (Nurbiana, 2005, p. 
54). 

Faktor  yang  memengaruhi  membaca  permulaan 
adalah: 1. Faktor Psikologis mencakup kesehatan fisik, 
per mbangan neurologis dan  jenis kelamin. Kelelahan 
juga  merupakan  kondisi  yang  dak  menguntungkan 
bagi anak untuk belajar, khususnya belajar membaca. 
Faktor  psikologis  ini mencakup  a. mo vasi;  b. minat;   
dan c. kematangan sosial, emosi, serta penyusulan diri; 
2.  Faktor  Intelektual.  Secara  umum,  intelektual  anak 
dak sepenuhnya memengaruhi berhasil atau  daknya 

anak  dalam  membaca  permulaan.  Faktor  metode 
mengajar  guru,  prosedur  dan  kemampuan  guru  juga 
turut memengaruhi kemampuan membaca anak; dan 
3.  Faktor  lingkungan  memengaruhi  kemajuan  dalam 
kemampuan  membaca  anak.  Faktor  lingkungan  itu 
mencakup: a.  latar belakang dan pengalaman anak di 
rumah; dan b. sosial ekonomi keluarga anak.  

Metode  pengajaran  membaca  bagi  anak  pada 
umumnya  antara  lain: 1. Metode membaca dasar; 2. 
Metode  fonik;  3.  Metode  linguis k;  4.  Metode  SAS 
(Struktural Anili k Sinte k); dan 5. Metode alfabe k. 

Perkembangan dasar  kemampuan membaca pada 
anak  usia  4‐6  tahun  berlangsung  dalam  lima  tahap 
antara  lain:  tahap  fantasi  (magical  stage),  tahap 
pembentukan  konsep  diri  (concept  stage),  tahap 
membaca  gambar  (bridging  reading  stage),  tahap 
pengenalam bacaan  (take‐of  teader  stage) dan  tahap 
membaca  lancer  (independent  reader  stage) 
(Nurbiana, 2005, p. 12). 

Membaca  merupakan proses memahami hubungan 
antara  huruf  dengan  bunyi  atau  suara  dengan 
mengubah  simbol‐simbol  tertulis berupa huruf  atau 
kata  menjadi  sistem  bunyi.    Proses    ini  disebut 
dengan proses pengenalan kata.  Dalam  mengajarkan 
membaca terlebih dahulu anak dikenalkan dengan kata 
kemudian dari  kata diuraikan menjadi huruf agar anak 
menjadi  lebih  paham  hubungan  antara  huruf  dalam 
sebuah kata. (Aulia, 2011: 36) 

Enny  Zubaidah  menyatakan  bahwa  huruf  yang 
dikenalkan pada  anak  dalam  pembelajaran membaca 
sebaiknya huruf kecil. Hal    ini dikarenakan ke ka anak 
sudah di SD pada awalnya anak akan menjumpai atau 
dikenalkan  tentang  penggunaan  huruf  kecil  baik 
dalam  belajar  membaca  maupun  menulis  (Enny, 
2003, pp. 88‐89) 

Pembelajaran  bahasa  untuk  anak  Taman  Kanak‐
kanak  mengembangkan  kemampuan  berkomunikasi 
oral, mengenal huruf dan membaca, mendengar dan 
memahami  perintah,  menulis  dan  menggunakan 
literature,  belajar  bahasa  dibagi menjadi  dua  bagian 
yaitu  belajar  bahasa  untuk  komunikasi  dan  belajar 
literasi yaitu membaca dan menulis  (Slamet, 2005, p. 
161). 

Anak  usia  dini  merupakan  anak  yang  sedang 
berada  dalam  proses  perkembangan  dan 
pertumbuhan yang sangat pesat. Anak usia dini adalah 
anak yang berkisar antara usia 0‐8 tahun, di Indonesia 
yang  termasuk dalam kelompok anak usia dini adalah 
anak  usia  SD  kelas  1  sampai  dengan  kelas  3,  Taman 
Kanak‐kanak,  Kelompok  Bermain,  dan  anak  usia  bayi 
(Ernawulan, 2005, p. 8). 

Pada masa  ini  (usia  0‐6  tahun) merupakan masa 
emas  atau  golden  age,  karena  anak  mengalami 
pertumbuhan  dan  perkembangan  yang  sangat  pesat, 
dak tergan kan pada masa mendatang (Harun, 2009, 

p. 48). Definisi anak usia dini dapat ditegaskan bahwa 
anak usia dini adalah anak usia 0‐6 tahun yang berada 
pada  masa  emas  atau  golden  age  dan  sedang 
mengalami  pertumbuhan  dan  perkembangan  yang 
sangat pesat, sehingga diperlukan s mulasi yang tepat 
agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang  dengan 
maksimal. 

Karakteris k anak usia dini antara  lain; a. memiliki 
rasa ingin tahu yang besar; b. merupakan pribadi yang 
unik;  c.  suka  berfantasi  dan  berimajinasi;  d.  masa 
paling  potensial  untuk  belajar;  e. menunjukkan  sikap 
egosentris;  f. memiliki  rentang daya konsentrasi  yang 
pendek; dan g. sebagai bagian dari makhluk sosial. 

Tentang  ciri‐ciri anak Prasekolah  (3‐6  tahun)  yang 
biasanya  ada  di  Taman  Kanak‐kanak,  yang  melipu  
aspek  fisik,  sosial  emosional,  kogni f,  dan  bahasa, 
sebagai berikut:  a. anak prasekolah umumnya  sangat 
ak f dan  telah memiliki penguasaan kontrol  terhadap 
tubuhnya;  b.  setelah  anak  melakukan  berbagai 
kegiatan, anak membutuhkan  is rahat yang cukup; c. 
otot‐otot  besar  pada  anak  prasekolah  lebih 
berkembang dari  kontrol  terhadap  jari‐jari  tangan;  d. 
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dapat  bermain  dan  berkawan,  umumnya  mereka 
dapat  cepat  menyesuaikan  diri  secara  sosial;  e. 
menyadari peran dari  jenis kelamin melalui kesadaran 
terhadap  alat  permainan  dan  ak vitas  bermain  yang 
dipilih  anak;  f.  anak  Taman  Kanak‐kanak  cenderung 
mengekspresikan  emosinya  dengan  bebas  dan 
terbuka; g. anak prasekolah seringkali memperebutkan 
perha an  guru;  h.  anak  prasekolah  umumnya  lebih 
terampil  dalam  berbahasa,  sebagian  dari  mereka 
senang  berbicara;  dan  i.  kompetensi  anak  perlu 
dikembangkan  melalui  interaksi,  minat,  kesempatan, 
mengagumi dan kasih sayang  (Unik, 2006, pp. 19‐22). 
Karakteris k  anak  usia  TK melipu   aspek  fisik,  sosial‐
emosional, kogni f, bahasa, dan mental. 

Media  adalah  segala bentuk alat  komunikasi  yang 
dapat  digunakan  untuk  menyampaikan  pesan  atau 
informasi  dari  sumber  yang  bertujuan  agar  dapat 
merangsang  pikiran,  perasaan, minat,  dan  perha an 
penerima  pesan  atau  informasi  tersebut  (Nurbiana, 
2005,  p.  10).  Jenis  media  yang  biasa  digunakan  di 
Indonesia  yaitu:  a.  media  grafis  merupakan  media 
visual yang sederhana, mudah dan rela f murah untuk 
diperoleh,  salah  satunya adalah  gambar  atau  foto; b. 
media audio yaitu media yang berkaitan dengan indera 
pendengaran; dan c. media proyeksi diam yaitu media 
proyeksi  harus  diproyeksikan  dulu  dengan  proyektor 
agar dapat dilihat oleh sasaran (Arief S, 2006, p. 28). 

Jenis‐jenis media  ialah media  grafis, media  audio, 
dan  media  proyeksi  diam.  Kartu  kata  bergambar 
merupakan media  visual  yang  berbentuk  kartu  yang 
terbuat  dari  kertas  karton  dan mengandalkan  panca 
indera  penglihatan.  Media  kartu  kata  adalah  kartu 
yang  berisi  kata‐kata  yang  akrab  dengan  kehidupan 
anak, misalnya: mama,  susu, buku, nenek,  keakraban 
anak  dengan  kata‐kata  ini  akan  sangat  membantu 
meningkatkan  responnya  terhadap  apa  yang  kita 
bacakan,  dan  pada  akhirnya  terhadap  kegiatan 
membaca  itu sendiri (Mohammad, 2004, p. 71). Kartu 
kata  bergambar  merupakan  salah  satu  media  yang 
mengembangkan  aspek  kemampuan  membaca, 
dengan  cara menampilkan  gambar  disertai  kata  yang 
menerangkan  nama  gambar  untuk  membantu  anak 
mengenal  susunan  huruf  dan  meresponnya  secara 
lisan maupun tertulis (Ahmad, 2011, p. 108). 

Media  kartu  kata  bergambar  adalah  kartu  yang 
terbuat  kertas  tebal  yakni  kertas  karton  yang 
berukuran  15  cm  x  20  cm  yang  berbentuk  persegi 
panjang  berisikan  kata  dan  gambar  yang  digunakan 
untuk  mengembangkan  kemampuan  membaca 
permulaan.  Kelebihan  kartu  kata  bergambar  sebagai 
media  visual  sebagai  berikut:  a.  Sifatnya  konkret, 
gambar  atau  foto  lebih  realis s menunjukkan  pokok 
masalah dibandingkan dengan media verbal semata; b. 
Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu; c. 
Tidak semua benda, objek atau peris wa dapat dibawa 
ke kelas dan  dak selalu bisa dibawa (diperlihatkan) ke 
objek  peris wa  tersebut;  d. Media  gambar  atau  foto 
dapat mengatasi  keterbatasan  pengamatan;  e. Dapat 
memperjelas  suatu  masalah  dibidang  apa  saja  dan 

untuk  ngkat  usia  berapa  saja,  sehingga  dapat 
mencegah  atau  membentuk  pemahaman;  dan  f. 
Murah  harganya  dan mudah  untuk  digunakan  tanpa 
memerlukan peralatan khusus (Arief S, 2006, p. 29). 

Langkah  penggunaan  media  kartu  bergambar 
dalam pembelajaran membaca sebagai berikut:  

a.   Bahan‐bahan:  1.  Sediakan  berbagai  kartu  gambar 
yang  namanya  cukup  pendek,  beberapa  dimulai 
dari  huruf  yang  sama  dan  dak  ada  konsonan 
ganda;  dan  2.  Menyediakan  kartu  kata  dengan 
tulisan nama‐nama benda tadi. 

b.  Prosedur:  1.  Gunakan  permainan  ini  dalam 
kelompok; 2. Menyediakan kartu gambar dan kartu 
nama benda; 3. Guru menunjukkan gambar benda 
dan  anak  diajak  mencari  kartu  nama  benda 
tersebut;  dan  4.  Setelah  anak  tahu  cara 
bermainnya,  biarkan  anak  bermain  dalam 
kelompok (Slamet, 2005, p. 180). 

 
METODE PENELITIAN 

Peneli an ini dilakukan pada  Kelompok A TK Kar ka 
XV‐I  Jakarta.  Sekolah  ini  merupakan  lembaga  PAUD 
formal  yang  berada  di  bawah  naungan  yayasan  Kar ka 
Jaya Cijantung. TK Kar ka merupakan salah satu lembaga 
yang  bergerak  di  bidang  pendidikan  dasar  bersama 
dengan  pemerintah  ikut  membantu  menyukseskan 
tujuan  nasional,  yaitu  mencerdaskan  anak  bangsa. 
Peneli an  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Agustus‐‐
September  2015.  Subjek pada peneli an ini adalah 
semua anak Kelompok  A  TK  Kar ka  XV‐I  Jakarta 
berjumlah 12 anak: 6 laki‐laki, 6 perempuan. Data dalam 
peneli an  ini  diperoleh  melalui  dokumentasi  dan 
observasi langsung pada proses pembelajaran membaca 
di Kar ka XV‐I  Jakarta. Analisis data dalam peneli an 
ini menggunakan sta s k deskrip f  kuan ta f. 

Berikut    rumus    yang   digunakan   untuk   mencari  
presentase, yaitu:  

 
Keterangan:  

NP = Nilai persen yang dicari/ diharapkan 

R    = Skor mentah yang diperoleh anak 

SM = Skor maksimum ideal dari tes yang bersangkutan 

Langkah  analisis  data  dalam  peneli an  ini:  1.  Data 
mentah  yang  diperoleh  dari  hasil  pengamatan 
indikator kemampuan membaca yang diberi skor (1, 2, 
dan  3);  2.  Menghitung  persentase  indikator  dengan 
rumus  jumlah  skor  dari  indikator  kemampuan 
membaca  dikali    100%  dan  dibagi  skor maksimum 
dari indikator.  Hasil  persentase  tersebut  digunakan 
untuk  mencari rata‐rata kemampuan membaca secara 
keseluruhan  pada  se ap  pertemuan;  3. Pencapaian  
kemampuan  membaca  Pra ndakan  diperoleh  dari  
hasil kemampuan  membaca  pada  satu  pertemuan, 
yaitu  dihitung  dari  persentase  rata‐rata  dari  jumlah 
keseluruhan  yang  diperoleh  anak  dalam  satu  kelas;  4. 
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Pencapaian  kemampuan  membaca  pada  Siklus  I  dan  
II    diperoleh    dari  mencari  rata‐rata  kemampuan 
membaca  dari  Pertemuan  Pertama,  dan  Pertemuan 
Kedua; dan 5. Hasil persentase dipaparkan dalam  tabel 
rekapitulasi    agar  hasil  peningkatan  kemampuan 
membaca  Pra ndakan,  Siklus  I  dan  Siklus  II  dapat 
diketahui selisih peningkatannya.  

Data  dari  hasil  perhitungan  yang  telah  diperoleh 
selanjutnya  diinterperstasikan  dalam empat  ngkatan 
dapat dilihat pada Tabel  berikut ini. 

 
Tabel 2. Kriteria Keberhasilan Peneli an  

 
Desain rancangan siklus peneli an ini melalui tahap 

perencanaan,  pelaksanaan  ndakan,  observasi,  dan 
refleksi.  

1.  Perencanaan:  pada  tahap  ini,    Peneli     dan  
kolaborator  (1) menyusun   Rencana   Kegiatan   Harian  
(RKH)    untuk    2  kali  pertemuan,  dengan  tema  alat 
transportasi  dan  subtema:  sepeda  dan  mobil;  (2) 
menyiapkan   kartu   kata   bergambar,   media   gambar  
yang    digunakan    terdiri    atas  10  gambar  antara  lain: 
sepeda,  sepatu,  semangka,  sedotan,  sekolah,  mobil, 
monas, monyet, molen, dan monitor;  (3) menyiapkan 
Lembar  Kegiatan  Anak  (LKA)  yang  digunakan  dalam 
pembelajaran  membaca  di  kelas;  (4)  menyiapkan 
instrumen  pengamatan  berupa  panduan  observasi 
dalam  bentuk  checklist  untuk    mengungkapkan  
kemampuan   membaca    anak    dalam   menyebutkan 
lambang bunyi huruf, menyebutkan fonem yang sama, 
dan membaca kata; dan (5) menyiapkan perlengkapan 
yang  diperlukan  dalam  pembelajaran  seper   papan 
flanel,  reward berbentuk bintang, name  tag, dan  lain 
sebagainya; 2. Perlakuan:  tahap  ini dilaksanakan dalam 
dua  kali  pertemuan.  Tugas  guru  melaksanakan 
ndakan  berupa  penggunaan  media  kartu  kata 

bergambar.  Kegiatan  dilaksanakan  selama  60 menit 
pada    kegiatan  in   pembelajaran.  Adapun  langkah‐
langkah  pelaksanaan  ndakan  secara  umum  dalam 
dua  pertemuan  sebagai  berikut.  a.  Langkah  pertama: 
berdo’a  bersama.  Kemudian,  guru  mengajak  anak 
untuk  bernyanyi  dan melakukan  tepuk  yang  sesuai 
dengan tema, yakni tepuk alat transportasi.  

b.  Langkah  kedua:  guru mengomunikasikan  tujuan 
yang ingin adalah  untuk  meningkatkan  kemampuan  
membaca  permulaan  anak;  c.  Langkah  ke ga:  guru 
membimbing pelaksanaan kegiatan bermain kartu kata 
bergambar,  yakni:  (1)  mengondisikan  anak  untuk 
duduk  di  kelompoknya  masing‐masing.  Se ap 
kelompok  terdiri  atas  3  anak;  (2) menjelaskan  tentang  
kegiatan    yang    akan   dilaksanakan   pada   hari    ini  
dan mengenalkan  media  kartu  kata  bergambar;  (3) 
membagi  10 media   kartu   kata bergambar   pada  
kelompok    yang    sedang  mendapatkan  giliran 

No  Kriteria  Nilai  
1 Baik  80-100% 
2 Cukup  60-79% 
3 Kurang baik 30-59% 
4 Tidak baik 0-29% 

 

bermain, dan memberi Lembar Kegiatan Anak pada 
kelompok yang  sedang  dak  mendapat  giliran  dalam 
bermain kartu kata bergambar; (4) mengambil kartu kata 
bergambar  sesuai  dengan  subtema  yang  dibahas;  (5) 
membimbing anak untuk menyebutkan  satu per  satu 
huruf yang membentuk kata  pada  kartu  di  sisi 
depan,  kemudian  anak  menyebutkan  lambang 
bunyi huruf tanpa bantuan    guru.    Kegiatan    ini  
bertujuan    untuk  mengungkap  kemampuan  anak 
dalam  menyebutkan  lambang  bunyi  huruf;  (6)  
menjelaskan  fonem  dari  kartu  kata  bergambar  yang 
sesuai  dengan  subtema,  anak  dibimbing    untuk  
menebak   fonem   dengan   mengacungkan    jari  ke ka  
menyebutkan  fonem,  dan  anak  menjawab  yang 
ditanyakan  sesuai  dengan  tulisan  fonem  di  bagian 
belakang kartu;  (7)  anak membaca  fonem  yang  ada  di 
bagian  belakang  kartu  kata  bergambar.  Kegiatan    ini 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam 
mengenal  fonem;  (8) anak menyebutkan kata yang 
memiliki fonem yang sama sesuai kata yang ditunjuk 
guru.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mengungkap 
kemampuan  anak  dalam  menyebutkan  kata  yang 
memiliki  fonem  yang  sama;  (9) anak mengama  dan 
menyebutkan gambar  serta membaca kata dengan 
suara  yang  keras  dan  lantang  pada  kartu  kata 
bergambar  yang  ditunjukkan  oleh  guru.  Kegiatan  ini 
bertujuan  untuk mengungkap  kemampuan  anak  dalam 
membaca kata; (10) guru memberikan media kartu kata 
bergambar  pada  salah  satu  anak  untuk  diama   dan 
diteruskan  kepada  anak  yang  lain  sampai  semua  
anak di dalam kelompok mendapat kesempatan untuk 
membaca  kartu  kata bergambar; dan  (11)  Se ap  anak 
menjodohkan kata pada gambar yang sesuai, kegiatan 
ini  dilakukan  dengan  cara  diperlombakan  agar 
kegiatan  bermain  kartu  kata  dak  membuat  anak 
menjadi jenuh.  d.  Langkah  keempat:  Pada  kegiatan 
penutup, guru mengajak anak untuk melakukan diskusi 
tentang  kegiatan  bermain  kartu  kata  berggambar  dan 
mengevaluasi mengenai  kegiatan  satu  hari  yang  telah 
dilalui di kelas; 3. Pengamatan (observasi) dilaksanakan 
oleh  penulis  beserta  guru  pendamping  selama  proses 
pembelajaran.  Pengamatan  dilakukan  menggunakan 
lembar observasi yang diisi dengan tanda centang. Hasil 
pengamatan  dicatat;  dan  4.  Refleksi:  Data    yang  
diperoleh  melalui  pengamatan  atau  observasi akan 
digunakan    sebagai  pedoman    peneli     dan  guru  
untuk   melakukan    refleksi. Pelaksanaan  refleksi akan 
dilakukan  peneli  bersama guru dengan berdiskusi 
mengenai  perbandingan  antara  data  sebelum 
dilakukan   ndakan  dan  sesudah  dilakukan   ndakan. 
Hasil  pembahasan  dalam  refleksi  akan  mentukan 
apakah  diperlukan  ndakan  selanjutnya  (penambahan 
siklus).   

Langkah  ndakan  Siklus  II  pada  prinsipnya  sama 
seper     ndakan  pada  Siklus  I.  Perbedaan  dengan  
Siklus  II  terletak  pada  pemberian  Lembar  Kegiatan 
Anak.  Peneli an  ini  direcanakan    akan  dilakukan 
sebanyak dua siklus 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Indikator    kemampuan   membaca    permulaan  
dalam    peneli an    ini    melipu   kemampuan 
menyebutkan  lambang  bunyi  huruf,  kemampuan 
menyebutkan  fonem  yang  sama,    dan    kemampuan  
membaca   kata.   Pencapaian   kemampuan   membaca  
permulaan  Pra ndakan  menunjukkan  kemampuan 
anak  masih  kurang.  Berdasarkan  hasil  pra ndakan, 
pada  indikator  menyebutkan  lambang  bunyi  huruf, 
kemampuan  anak  mencapai  55,56%,  kemampuan 
menyebutkan  fonem  yang  sama mencapai  38,89% 
atau  termasuk  kriteria  kurang,  dan  kemampuan 
membaca kata mencapai 38,89% atau termasuk kriteria 
kurang.  

Rekapitulasi    kemampuan   membaca    permulaan  
anak  Pra ndakan    menunjukkan  kemampuan  anak 
hanya  sebesar  44,45%.  Hal  ini  disebabkan  karena 
penggunaan  media  yang  digunakan  guru  dalam 
mengenalkan  konsep  huruf  dan  kata  hanya 
menggunakan spidol  dan  papan  tulis.   Guru menulis 
abjad, membuat  gambar  sendiri  di  papan  tulis,  dan 
menulis  kata,  kemudian  anak  diminta  untuk 
membacanya. Cara  seper  ini dinilai kurang  efek f, 
seper   yang  dikemukakan  oleh  Noviar  Masjidi 
menyatakan bahwa   yang   terjadi   selama    ini   dalam  
pengenalan    kosa  kata    pada    anak    ialah    dengan 
menuliskan di papan tulis dan anak banyak yang  dak 
memperha kan  dan  akhirnya  kelas  menjadi  gaduh  
dan  ramai,  setelah  didengar  berulang‐ulang  anak  
tetap  lupa  dan dimungkinkan    karena    pembelajaran  
yang    kurang   menyenangkan    bagi    anak    sehingga 
penguasaan kosa kata anak sangat kurang (Noviar, 2007, 
p. 19).  

Hasil   pengamatan   pada    Siklus    I   menunjukkan  
adanya    peningkatan    persentase  kemampuan 
membaca  permulaan  walaupun  belum  mencapai 
indikator keberhasilan yang ditentukan. Pada indikator 
menyebutkan  lambang  bunyi  huruf,    kemampuan  
anak  mencapai  91,67%  atau  termasuk  kriteria  baik,  
kemampuan  menyebutkan    fonem    yang    sama  
mencapai  69,49%    atau    termasuk    kriteria    cukup, 
kemampuan  membaca  kata  mencapai  skor 80,56%  
atau    termasuk    kriteria    baik,  berdasarkan hasil 
tersebut  dapat  diperoleh  rata‐rata  pencapaian 
kemampuan membaca pada   Siklus    I,    yaitu    sebesar 
80,56%    sehingga    belum    mencapai    indikator 
keberhasilan yang ditentukan. 

Menurut  peneli ,  hal  ini  disebabkan  karena 
media  kartu  kata  bergambar  belum  pernah 
digunakan  oleh  guru  selama  pembelajaran  sehingga 
anak  dan  guru  masih  berada  di  tahap    penyesuaian  
dalam   penggunaan   media    kartu    kata   bergambar.  
Selain    itu,   masih  terdapat   kekurangan   dari   proses  
pemberian   ndakan  maupun  dari  segi  media  yang   
digunakan  dalam  refleksi  Siklus  I.  Kelompok  yang 
sedang  dak mendapat giliran untuk bermain  media  
kartu  kata    bergambar  cenderung  mengganggu 
kelompok  yang    sedang  mendapat  giliran  bermain 

kartu kata bergambar   sehingga   makin membuat anak 
menjadi ragu dan kurang percaya diri dalam menjawab 
pertanyaan  dari  guru.  Terlihat  anak‐anak  berdiskusi 
sendiri  di  dalam  kelompoknya,  dak memperha kan 
guru sehingga guru harus mengulang apa yang sudah 
diterangkannya,  agar  anak‐anak  menjadi  paham. 
Selain itu, anak masih belum berani membaca, meraka 
membaca  dengan  suara  yang  sangat  lirih  dan masih 
ragu‐ragu  dalam  membaca,  media  kartu  kata 
bergambar  yang  digunakan  ukurannya  kecil yakni  10 
cm x  20 cm sehingga kurang jelas jika  dak dilihat 
dari jarak dekat. Permasalahan  di  atas  merupakan 
beberapa  faktor  penyebab  belum  tercapainya 
indicator  keberhasilan  yang  sudah  ditentukan. 
Berdasarkan  hasil  observasi  peneli ,  masih  terdapat 
permasalahan yang  terjadi pada perencanaan maupun 
pelaksanan Siklus I. Oleh karena itu, peneli  melakukan 
perbaikan  agar  pada  pelaksanaan  ndakan  Siklus  II 
dapat mencapai  hasil yang op mal.  

Perbaikan pada Siklus  II melipu  pemberian LKA 
pada kelompok yang sedang  dak  mendapat  giliran 
dalam membaca,  pengkondisian  kelas  dengan  tepuk 
dan nyanyian yang menyenangkan, pengadaan papan 
prestasi  untuk  meningkatkan  mo vasi  anak  dan 
prestasi  anak,  dan  membuat  media  kartu  kata 
bergambar  dengan  ukuran  yang  lebih  besar  dari 
sebelumnya  yakni  20  cm  x  15  cm.  Kegiatan 
pembelajaran  pada  Siklus  II  menunjukkan  keadaan 
kelas  yang  lebih  kondusif  dan  anak  lebih 
bersemangat.  Hasil  pengamatan  pada  Siklus    II  
menunjukkan    adanya    peningkatan    kemampuan  
membaca    permulaan    yang  signifikan  jika  
dibandingkan    dengan    kondisi    awal    pada  
Pra ndakan  maupun    sesudah  pelaksanaan Siklus I. 
Pada Siklus II untuk indikator menyebutkan lambang  
bunyi  huruf, kemampuan anak  sudah  mencapai skor  
100%    atau  termasuk  kriteria  baik,  kemampuan 
menyebutkan  fonem  yang  sama  mencapai  skor  
97,22%  atau  termasuk  kriteria  baik,  kemampuan 
membaca  kata  mencapai  skor  100%  atau  termasuk 
kriteria  baik.  Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat 
diperoleh rata‐rata kemampuan membaca permulaan  
anak  pada  Siklus  II  sebesar 95,57%,  sehingga  sudah  
mencapai    indikator  keberhasilan  yang  sudah 
ditentukan  yaitu  ≥80%.  Peningkatan  tersebut 
dikarenakan  anak  sudah  terbiasa  dengan  penggunaan 
media kartu kata bergambar dalam pembelajaran. Anak 
sudah mampu membaca dengan benar dan jelas tanpa 
ragu‐ragu,  anak  juga  sudah  berani membaca  dengan 
suara  yang  lantang,  anak  sudah  dak  kesulitan 
membedakan  huruf,  anak  sudah  lancar  dalam 
menyebutkan kata, dan anak  sudah mampu membaca 
kata yang sudah berhasil diejanya dengan benar.  

Penggunaan  media  kartu  kata  bergambar  dalam 
pembelajaran memberi pemahaman pada  anak  bahwa 
proses  membaca  melipu   kegiatan  mengenalkan 
huruf,  suku  kata,  dan  kata.    Dalam    mengajarkan  
membaca,    anak    dikenalkan    dengan    kata    yang  
kemudian diuraikan menjadi huruf. Selain itu, huruf yang 
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digunakan  dalam  mengembangkan  kemampuan 
membaca  permulaan  yakni  huruf  kecil.  Dengan 
demikian,  penggunaan  huruf  kecil  dalam  pengenalan 
huruf akan  lebih memudahkan  anak dalam membaca.  
Selain  itu,  dalam  mengajarkan  membaca  dilakukan 
secara  berulang‐ulang  sehingga  anak  menjadi  makin 
terampil  dalam membaca  kata,  dan  guru memberi 
penguatan berupa pemberian reward dalam bentuk 
bintang. Dengan   pemberian reward,     anak   makin 
termo vasi  untuk  belajar  membaca.  Hasil    yang  
diperoleh    pada    Siklus    II    menunjukkan  bahwa  
kemampuan  membaca  permulaan  anak  mengalami 
peningkatan    dan    sudah  mencapai  indikator 
keberhasilan  yang  telah  ditentukansebesar    ≥80%. 
Oleh karena  itu,   peneli  mengambil keputusan bahwa 
peneli an  dianggap  sudah  cukup  dan  dihen kan  pada 
Siklus  II.  Peneli an  ini  telah  membuk kan  bahwa 
media  kartu  kata  bergambar  dapat  meningkatkan 
kemampuan membaca pada anak Kelompok A TK Kar ka 
XV‐1 JAKARTA.  

 
SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil peneli an,   penulis dapat menyimpulkan 
bahwa  dengan  menggunakan  media  kartu  kata 

bergambar,  anak  dapat  menyebutkan  ketepatan  
lambang  bunyi  huruf,  fonem  yang  sama,  dan  dapat 
memaca kata.  

Saran  yang  dapat  penulis  berikan  antara  lain 
Pendidik  dapat  menggunakan  media  kartu  kata 
bergambar  sebagai  alterna f  media  pembelajaran 
membaca  permulaan.  Jenis    huruf  yang  dipakai 
sebaiknya menggunakan huruf kecil  karena huruf kecil 
banyak digunakan dalam teks bacaan.  Gambar  dibuat 
berwarna.  Media    gambar  yang  digunakan  dapat 
diperoleh dari media cetak atau dari  internet, dengan 
mengakses  google  image  agar  bentuk  gambar  yang 
diperoleh  lebih  jelas  bentuk  maupun  proporsinya. 
Pembelajaran  menggunakan  media  kartu  kata 
bergambar  dapat  disesuaikan  dengan  tema 
pembelajaran  ap minggunya. 

Diharapkan  guru  dapat  membina  kerja  sama 
dengan  guru  lain  dalam  meningkatkan  keterampilan 
guru  untuk  mengembangkan  media  pembelajaran  
sehingga  permasalahan  dalam  pembelajaran  dapat 
teratasi. 
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