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ABSTRAK 

 
 Dalam membentuk karakter pendidik dengan cara menumbuhkan kesiapan guru dalam 

mengajar, maka guru dengan semua tugas dan perannya, memiliki peran strategis dan sangat 

menentukan karakter bangsa yang terjaga sebagai Landasan jati diri bangsa yang bermartabat. 

Tokoh karakter manusia sebagai modal wujud karakter bangsa, akan lahir oleh sosok guru yang 

mengunjungi profesionalisme tinggi dan berpegang teguh pada sistem nilai pegangan negaranya 

sebagai karakter pendidik. Kesiapan seorang pendidik yang matang akan membuat peserta 

generasi peserta didik lebih produktif sehingga mampu membanggakan nama bangsa. 

 

Kata kunci: karakter pendidik, mengajar tokoh 

 

PENDAHULUAN 

Pelaksanaan kurikulum 2013 saat ini sudah dilaksanakan dalam beberapa 

sekolah yang ada di Indonesia. Sasaran sekolah terbesar di hampir semua Provinsi 

di Indonesia dimulai sejak Tahun 2013. Sebelum adanya Kurikulum 2013 ini 

pemerintah menetapkan kurikulum Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). 

Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini menggunakan model pemberlajaran 

tematik  yang mengarahkan guru untuk mendidik peserta didiknya lebih aktif dan 

kreatif.  Peran guru dalam menerapkan kurikum ini diharapkan guru harus 

memiliki skill yang kreatif dan inovatif dalam pembelajarannnya.  Oleh karena 

itu, dalam implementasinya, guru harus memiliki berbagai kesiapan mengajar, 

konsep, dan cara untuk mendongkrak kualitas pembelajaran dengan menyediakan 

lingkungan yang kondusif.  

 

PEMBAHASAN  

Dalam pelaksanaan kurikulum 2013 ini guru harus mempunyai kesiapan 

dalam mengajar khususnya mengajar secara kreatif dan inovatif.Sebelum 

melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, guru harus mempunyai dasar 

kompetensi yang dapat menumbuhkembangkan kemampuannya sebagai tenaga 

pendidikan. 

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam 

pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah 

(scientific appoach) dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi 

mengamati, (Observing) menanya. (Questioning), menalar (Associating), 

mencoba (Experimenting) membentuk jejaring (Networking) untuk semua mata 

pelajaran. Maka, kurikulum 2013 ini tidak akan terlaksana maksimal jika guru 

masih menerapkan pola lama, dan tidak mau bergeser pada paradigm baru dengan 

melakukan pendekatan yang lebih kreatif. 

mailto:sintiaferdianti11@gmail.com
mailto:ardianaputri72@gmail.com
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Mengajar secara kreatif ini dapat dilakukan dengan cara mengembangakan 

situasi belajar peserta didik di alam terbuka. Sehingga peserta didik tidak monoton 

belajar di kelas setiap hari. Sedangkan mengajar secara inovasi adalah 

mengembangkan penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan untuk 

peserta didik agar lebih aktif dalam pembelajarannya. 

Sebelum melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, guru harus 

mempunyai dasar kompetensi yang dapat menumbuhkembangkan kemampuannya 

sebagai tenaga pendidikan. Secara sederhana kompetensi guru mengacu pada 

pertanyaan "bagaimana membangun semangat guru dengan mengajar secara 

kreatif dan aktif melalui face to face? dari perspektif kompetensi yang harus 

dimiliki oleh guru, maka untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu guru 

harus memiliki kompetensi di bidangnya (profesional), kompetensi sosial sebagai 

tenaga kependidikan, dan kompetensi personal sebagai dirinya sendiri. Melihat 

banyak perubahan yang terjadi pada kurikulum 2013, maka pola pikir guru juga 

harus berubah dengan adanya kurikulum yang baru guru harus lebih aktif dan 

inovatif dalam mengembangkan bakat setiap seorang peserta didik pada 

kurikulum ini guru ditekankan lebih berfikir kreatif dalam setiap pengajaran. 

Sukses dan tidaknya implementasi kurikulum 2013 dilapangan tergantung kualitas 

guru, karena kurikulum 2013 tidak akan berguna ketika guru tak memiliki kualitas 

yang mumpuni dalam mengimplementasikannya. Sehingga tidak bisa dipungkiri 

bahwa kurikulum 2013 merupakan implementasi dari guru-guru yang kreatif. 

Pada kurikulum 2013, guru tidak direpotkan lagi dengan penyusunan silabus, guru 

hanya mengembangkan dari yang sudah disiapkan. 

Sebagai pekerjaan profesional, guru memiliki ragam tugas, baik yang terkait 

dengan tugas kedinasan maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian. Jika 

dikelompokan, terdapat tiga jenis tugas guru, yakni tugas dalam bentuk profesi, 

tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. Guru merupakan 

profesi yang memerlukan keahilian khusus sebagai guru. 

Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar 

bidang kependidikan, walaupun kenyataanya tidak sedikit dilakukan oleh orang 

diluar kependidikan.Oleh karena itu, jenis profesi ini paling mudah terkena 

pencemaran. 

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. 

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup serta 

mengembangkan karakter individu. Mengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti 

mengembangkan keterampilan-keterampilan pada individu yang menjadi 

pesertadidik. Adapun tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus 

dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik 

simpati sehingga menjadi idola para pesertadidiknya. Pelajaran apa pun yang 

diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi pesertadidiknya dalam belajar. 

Bila dalam penampilanya sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama adalah ia 

tidak  akan dapat  menanamkan benih pembelajaran itu kepada para 

pesertadidiknya. Mereka akan enggan menghadapi guru yang tidak menarik. Guru 

pada hakikatnya merupakan komponen strategis yang memiliki peran penting 

dalam proses pembangunan suatu bangsa. Keberadaan guru merupakan faktor 

yang tidak mungkin digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan bangsa 

sejak dahulu, terlebih pada era kontemporer ini. 
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Keberadaan guru bagi suatu bangsa sangatlah penting, terlebih bagi 

keberlangsungan hidup bangsa di tengah-tengah lintasan perjalanan zaman dengan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian  mutakhir dan mendorong perubahan 

di segala ranah kehidupan, termasuk perubahan tata nilai yang menjadi fundasi 

karakter bangsa. Hipotesisnya adalah semakin optimal guru melaksanakan 

fungsinya, maka semakin terjamin dan terbinanya kesiapan dan keandalan 

seseorang sebagai manusia yang diandalkan dalam pembangunan bangsa. Dengan 

kata lain, potret dan wajah diri bangsa di masa depan tercermin dari potret diri 

para guru masa kini. Gerak maju dinamika kehidupan bangsa berbanding lurus 

dengan citra para guru di tengah tengah masyarakat dewasa ini. Dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalannya, berdasarkan UU No 14 tahun 2005 pasal 

20, maka guru berkewajiban untuk: 

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang 

bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; 

2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetauan,teknologi 

dan seni; 

3. Bertindak objektif    dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 

kelamin, agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang 

keluarga dan status social ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; 

4. Menjungjung tinggi peraturan perundang-undangan, hokum dan kode etik guru 

serta nilai-nilai agama dan etika; 

5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.Sedangkan peranan 

dan kompetensi guru dalam proses belajar-mengajar meliputi banyak hal 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Adams & Decey dalam Basic Principles 

of Student Teaching, antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, 

pembimbing,pengatur lingkungan, partisipan,ekspeditor,perencana, superpisor, 

motivator, dankonselor. 

Tugas Guru hanya bukan hanya menyusun RPP untuk pengembangan dari 

yang ada pada buku teks. Tetapi harus lebih memperhatikan tumbuh kembang 

karakter setiap peserta didik dengan membangun pertama kali dasarnya dari 

pendidik tersebut sehingga guru lebih focus pada siswa. Guru tidak perlu duduk 

lama-lama di depan komputer untuk sekedar membuat silabus. Waktu yang 

seharusnya digunakan untuk membuat silabus, bisa digunakan guru untuk 

membuat media pembelajaran dan merancang metode pembelajaran yang menarik 

untuk peserta didik. Gurupun menjadi kreatif, inovatif, dan produktif sehingga 

menghasilkan peserta didik yang baik dari hard skill maupun soft skill. Diakui 

atau tidak, banyak sekali pekerjaan rumah yang harus disiapkan terutama guru 

berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang sekarang 

menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu 

menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam 

pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, (Observing) menanya 

(Questioning), menalar (Associating), mencoba (Experimenting) membentuk 

jejaring (Networking) untuk semua mata pelajaran. Beberapa model-model 

pembelajaran yang dapat diterapkan guru dapat dijadikan acuan pengajaran 

keterampilan di kelas, antara lain:  
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a. Model PembelajaranTeman Sebaya 

Beberapa ahli percaya bahwa satu mata pelajaran benar-benar dikuasai 

hanya apabila seorang peserta didik mampu mengajarkan kepada peserta didik 

lain. Mengajar teman sebaya (peer learning) memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan baik. Pada waktu yang sama, ia 

menjadi narasumber bagi temannya. Metode yang dapat diterapkan antara lain: 

pertukaran dari kelompok ke kelompok, belajar melalui jigso (jigsaw), studi kasus 

dan proyek, pembacaan berita, penggunaan lembar kerja, dll.  

b. Model Pembelajaran Sikap Aktivitas belajara fektif (affective learning)  

Membantu peserta didik untuk menguji perasaan, nilai, dan sikap-sikapnya. 

Strategi yang dikembangkan dalam model pembelajaran ini didesain untuk 

menumbuhkan kesadaran akan perasaan, nilai dan sikap peserta didik. Metode 

yang dapat diterapkan antara lain: mengamati sebuah alat bekerja atau bahan 

dipergunakan, penilaian diri dan teman, demonstrasi, mengenal diri sendiri, posisi 

penasihat.  

c. Model Pembelajaran Bermain Permainan (game)  

Sangat berguna untuk membentuk kesan dramatis yang jarang peserta didik 

lupakan. Humor atau kejenakaan merupakan pintu pembuka simpul-simpul 

kreativitas, dengan latihan lucu, tertawa, tersenyum peserta didik akan mudah 

menyerap pengetahuan yang diberikan. Permainan akan membangkitkan energi 

dan keterlibatan belajar peserta didik. Metode yang dapat diterapkan antara lain: 

tebak gambar, tebak kata, tebak benda dengan stiker yang ditempel dipunggung 

lawan, teka-teki, sosio drama, dan bermain peran.  

d. Model Pembelajaran Kelompok Model pembelajaran kelompok (cooperative 

learning)  

Sering digunakan pada setiap kegiatan belajar-mengajar karena selain hemat 

waktu juga efektif, apalagi jika metode yang diterapkan sangat memadai untuk 

perkembangan peserta didik. Metode yang dapat diterapkan antara lain proyek 

kelompok, diskusiterbuka, bermain peran. 

Pembentukan pendidik yang berkarakter memerlukan beberapa dorongan 

dan pembekalan yang matang dengan memperhatikan kesiapan pendidik dalam 

proses belajar mengajar menurut TakdirIlahi (2014:5) mensinyalir bahwa 

pendidikan karakter di Indonesia bukan hanya focus pada pembentukan sikap 

perilaku peserta didik tetapi juga harus memperkuat nilai-nilai keagamaan yang 

berbasis spiritual tetapi harus lebih memperhatikan pembentukan karakter yang di 

contohkan oleh pendidik. Pada dasarnya pendidik harus lebih siap dan tanggap 

dalam mengajar karena perkembangan komunikasi yang semakin meluas akan 

membuat peserta didik lebih selektif dan berfikir kritis disetiap apa yang mereka 

lihat. 

Ada bebrapa faktor yang mempengaruhi gagalnya pembentukan pendidik 

dalam menerapkan pembelajran diantaranya Menurut Ryan (2012) menegaskan 

bahwa pudarnya harapan akan pendidikan karakter tidak dapat dilepaskan dari 

beberapa faktor yang mendorong mandeknya desain kurikulum dalam membentuk 

kepribadian peserta didik. Kegagalan pendidikan karakter bukan menjadi 

kesalahan pihak tertentu saja, melainkan menyangkut beberapa komponen penting 

yang ikut terlibat dalam proses pendewasaan individu. Beberapa faktor yang 

melatarbelakangi kegagalan pendidikan karakter dapat menjadi cerminan bahwa 

pemerintah telah gagal dalam mengorientasikan kurikulum ini secara integral 
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kesemua materi pelajaran, sehingga generasi muda menjadi korban arogansi 

pemegang kebijakan. Akibatnya, penerapan pendidikan karakter yang diajarkan 

mengalami pergeseran paradigm dari nilai-nilai luhur menjadi nilai-nilai 

egosentris yang melekat pada individu generasi muda. 

Menurut TakdirIlahi (2014:134) memaparkan bukti kegagalan pendidikan 

karakter adalah semakin maraknya tawuran antar pelajar dan antar mahasiswa di 

beberapa kota besar. Di tengah euphoria pelaksanaan pendidikan karakter di 

Indonesia,fenomena tawuran antar pelajar, mahasiswa, dan pembegalan semakin 

tidak terkendali.Situasi ini menimbulkan keresahan bagi ketertiban dan keamanan 

masyarakat secara luas.Fenomena tawuran belakangan ini menjadi trend dan 

sering kali  menjadi kebiasaan di kalangan pelajar dan mahasiswa.Kurniawan dan 

M. Rois (2004:85) mencatat bahwa perilaku bullying menjadi bagian dari agresi 

yang mencerminkan kemarahan yang meluap-luap dan melakukan penyerangan 

kasar dari seseorang yang mengalami kegagalan. Reaksinya bias dalam bentuk 

kemarahan hebat dan emosi yang meledak-ledak. Adakalanya berupa tindakan 

kekerasan, sadistis, bahkan membunuh orang. Agresi semacam ini sangat 

mengganggu fungsi intelegensi sehingga menyebabkan timbulnya penyaki 

hipertensi atau tekanan darah tinggi. Peningkatan aktivitas criminal dalam 

berbagai bentuk dan modusnya merupakan problem akut yang bias mengancam 

stabilitas dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan Iptek 

ternyata membawa dampak negatif yang dapat mengancam krisis moral 

masyarakat yang berpotensi meningkatkan jumlah orang melawan hokum pidana 

dengan berbagai modus yang berbeda-beda. 

 

KESIMPULAN 

Simpulan 

Dalam membentuk pendidik berkarakter dengan cara memupuk kesiapan guru 

dalam mengajar, maka guru dengan segala tugas dan peranannya, memiliki 

peranan strategis dan sangat menentukan terpeliharanya karakter bangsa sebagai 

pondasi jati diri bangsa yang bermartabat. Sosok manusia yang berkarakter 

sebagai modal terbentuknya karakter bangsa, akan dilahirkan oleh sosok guru 

yang menjungjung tinggi profesionalitasnya dan berpegang teguh kepada system 

nilai yang menjadi pegangan bangsanya sebagai pendidik yang berkarakter. 

Kesiapan pendidik yang matang akan menciptakan generasi pesertadidik yang 

lebih produkstif sehingga mampu membanggakan nama bangsa. 

Saran  

Bagi guru Penulis menghimbau untuk meningkatkan pencapaian kesiapan 

mengajar pendidik mampu menerapkan pembelajaran dengan berkarakter 

sehingga dapat menjadi contoh peserta didik. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan merancang model pembelajaran literasi berbasis multimedia dan 

pendekatan PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan) di daerah 

terpencil Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan, Research Development dengan 

seting dua sekolah terpencil di Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung Barat. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa guru-guru di daerah terpencil Jawa Barat memerlukan pelatihan 

materi dan metode literasi berdasarkan PAIKEM dan penggunaan komputer untuk media 

pembelajaran. Media computer yang dilatihkan adalah powerpoint dan camtasiastudio. 

 

Kata kunci: multimedia, literasi, PAIKEM, sekolah dasar terpencil 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan pada abad ke-21 merupakan pendidikan era teknologi informasi 

yang memandang pengetahuan sebagai ciri utama dalam pembangunan 

masyarakat kota dan desa. Peran guru Sekolah Dasar (SD) dalam era digital ini 

sangat kompleks dan menantang karena sekolah dasar merupakan fondasi 

pendidikan selanjutnya yang memiliki ciri-ciri khusus seperti sistem guru kelas 

yang menuntut guru terampil mengajar dan menguasai berbagai mata pelajaran. 

Salah satu mata pelajaran pokok yang menjadi dasar bagi penguasaan matamata 

pelajaran lain adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia yang di sekolah dasar 

berfokus pada kemampuan literasi (baca-tulis).  

Literasi diyakini oleh masyarakat maju sebagai kebutuhan yang sangat 

penting bagi setiap manusia sebagai warga masyarakat dunia yang bergerak 

sangat cepat. Sebagian besar peneliti menganggap literasi sebagai hak asasi warga 

negara yang wajib difasilitasi oleh setiap negara. Oleh karena itu, banyak negara 

khususnya yang sedang membangun atau berkembang menjadikan literasi sebagai 

agenda utama pembangunan yang banyak menelan biaya. Hal ini karena 

kesadaran pemerintah bahwa literasi dapat memberi peluang terhadap 

pembangunan ekonomi dan sosial menuju kesejahteraan hidup, baik individu 

maupun masyarakat (Hartati, 2010).  

Literasi secara tradisi dimaknai sebagai kemampuan menggunakan bahasa 

untuk membaca, menulis, mendengar dan bertutur. Dalam konteks masa kini, 

literasi merujuk kemampuan membaca dan menulis pada tahap yang memadai 

untuk berkomunikasi dalam suatu masyarakat yang literatur. Menurut UNESCO 

(2008) literasi adalah kemampuan mengenal, memahami, meramal, mencipta, 

berkomunikasi, menghitung, dan menggunakan bahan cetak dan penulisan dengan 

berbagai konteks. Literasi melibatkan satu kontinum pembelajaran yang 

memungkinkan seorang individu mencapai tujuannya, membangun 

pengetahuannya dan potensinya serta turut serta dalam pembinaan masyarakat.  

Literasi bukanlah sekedar keterampilan membaca dan menulis secara 

mekanis tetapi juga mencakup tanggapan, pemahaman, dan kegiatan kehidupan 
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sehari-hari yang tersusun dan diaplikasikan melalui kegiatan pembelajaran yang 

berkelanjutan. Dalam hal ini konsep literasi mempunyai arti yang luas 

sebagaimana disarankan Wagner (1987), Freire dan Maceo (1987), Nammudu 

(1989) dan Unsworth (1993) yaitu penguasaan suatu tahap ilmu yang berdasarkan 

keterpaduan antara keterampilan mendengar, berbicara, membaca, menulis, 

berhitung, dan berpikir. Kemampuan ini melibatkan kegiatan mengumpulkan 

pengetahuan yang mengarahkan seseorang untuk memahami dan menggunakan 

bahasa yang tepat sesuai dengan situasi sosial. Dengan demikian dalam konteks 

sekarang, literasi memiliki makna yang luas.  

Literasi dapat bermakna melek teknologi, misal literasi komputer, literasi 

politik, berpikir kritis dan peka terhadap lingkungan sekitar (Razali, 1996). 

Literasi kontemporer sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan 

informasi tertulis atau cetak untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga 

mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Lebih jauh, seseorang baru dapat 

dikatakan literat kalau ia sudah dapat memahami sesuatu karena membaca dan 

melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman bacaannya. Dalam dua dekade 

terakhir, penelitian tentang literasi banyak diminati karena diketahui 43% 

penduduk dunia tergolong manusia yang memiliki kemampuan literasi rendah dan 

mereka terdiri dari golongan ekonomi lemah (miskin). Sebagian dari mereka 

(17%) hidupnya bergantung kepada bantuan makanan dari pemerintah, sementara 

yang lainnya (70%) tidak memiliki pekerjaan tetap (pekerjaan sambilan). 

Kemampuan literasi yang rendah senantiasa dikaitkan dengan pendapatan, 

pekerjaan serta pendidikan yang rendah dan kemiskinan yang turun-temurun 

(Hartati, 1999). 

Kajian tentang kemampuan literasi pelajar Indonesia pernah dipublikasikan 

oleh PISA (Programme for International Student Assessment, 2003) yang 

menyimpulkan rendahnya kemampuan literasi pelajar Indonesia yang berumur 15 

tahun. Menurut PISA (2003), prestasi literasi pelajar Indonesia menduduki 

peringkat ke-39 dari 42 negara yang dijadikan sampel penelitian. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa kemampuan baca-tulis pelajar Indonesia jauh tertinggal 

jika dibandingkan dengan negara lain, misal dengan negara tetangga Thailand 

yang menduduki peringkat ke-32.  

Prestasi literasi pelajar Indonesia hampir sama dengan prestasi pelajar 

Macedonia dan sedikit di atas prestasi pelajar Peru dan Albania. Kualitas 

pendidikan Indonesia yang rendah itu ditunjukkan pula dalam kategory The 

Primary Years Program yang menyatakan bahwa dari 146.052 SD di Indonesia 

hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia, demikian pula 

peringkat SMP hanya delapan sekolah yang masuk kategori the middle years 

program dari 20918 SMP. Untuk peringkat SMA hanya tujuh sekolah yang 

mendapat pengakuan dunia dari 8036 SMA (Balitbang, 2003). Di provinsi Jawa 

Barat penelitian tentang literasi sangat jarang, kebanyakan penelitian berfokus 

pada kesulitan membaca seperti yang dilakukan Permanarian (1995). Menurut 

Permanarian diperkirakan 2–10% murid sekolah dasar mengalami kesulitan 

belajar, termasuk di dalamnya kesulitan membaca dan menulis. Di samping 

masalah kesulitan calistung (baca, tulis dan berhitung) di SD Provinsi Jawa Barat 

masih bermasalah dengan tingginya penyandang buta akasara. Jumlah buta aksara 

di Provinsi Jawa Barat menempati urutan ketiga di Indonesia setelah Jawa Timur 

dan Jawa Tengah (Pikiran Rakyat, 2006). Hal ini menunjukkan betapa 
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kompleksnya problematika pendidikan di Indonesia dikaitkan dengan besarnya 

jumlah penduduk, luas wilayah, letak geografis, pendanaan, sumber daya manusia 

dan sebagainya. 

Rendahnya angka literasi dalam hal ini membaca, menulis, dan berhitung 

(Calistung) menunjukkan bahwa pendidikan umum di Indonesia masih bergerak 

pada level paling mendasar. Hal ini sejalan dengan pendapat Abbas et al (2015) 

yang menyatakan bahwa rendahnya budaya membaca anak SD membuktikan 

masih lemahnya gairah mendapatkan informasi dan pengetahuan. Pendidikan 

umum adalah pendidikan yang mau tidak mau harus dinikmati oleh setiap anak 

bangsa Indonesia. Gerakan wajib belajar sembilan tahun adalah implementasi dari 

kewajiban setiap warga negara mengenyam pendidikan umum, dan kewajiban 

pemerintah untuk menyelenggarakannya. 

Berdasarkan hasil penelitian Depdikbud (1998), anak yang sudah masuk SD 

masih berisiko tinggal kelas atau putus sekolah yang salah satu penyebabnya 

adalah kesulitan membaca (disleksia), kesulitan menulis (disgrafia) dan kesulitan 

belajar berhitung (dikalkulia). Kesulitan belajar umum ini mencapai 14% dari 

populasi siswa SD di empat propinsi yang disurvai. Berikutnya penelitian “The 

International Assosiation in the Evaluation of Educational Achievment” 

menunjukkan bahwa dari 27 negara yang disurvai, nilai kemampuan membaca 

pelajar Indonesia yang berusia antara 7-11 tahun berada pada urutan ke-26 di atas 

sedikit negara Venezuela (Hartati, 2010).  

Demikian pula rendahnya minat baca masyarakat Indonesia sangat 

menghawatirkan. Enam belas persen penduduk Indonesia masih buta huruf, 

jumlah penerbitan surat kabar hanya 2,8 % dari jumlah penduduk, jumlah judul 

buku baru hanya 0,0009 % dari jumlah penduduk (Unesco, 1993; UNDP, 1994). 

Menurut Wahyuni (2009), akar permasalahan dari rendahnya kemampuan literasi 

masyarakat Indonesia karena model pembelajaran secara umum yang digunakan 

belum membuat siswa harus membaca serta sistem pembelajaran membaca yang 

belum tepat. Dengan demikian, perlu terobosan pembelajaran yang mampu 

membuat siswa aktif membaca-menulis. Alternatif pembelajaran yang tepat yaitu 

PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) 

dengan media pembelajaran berbasis teknologi (PAIKEMTEK) terutama bagi SD 

di daerah terpencil yang selama ini belum terjamah teknologi. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan, “Research and Development” 

berdasarkan desain Borg & Gall (1989) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kondisi di lapangan. Langkah-langkah penelitian meliputi studi awal (studi 

literatur, studi hasil penelitian sebelumnya, studi lapangan), rancangan model 

pembelajaran (penyusunan rencana pembelajaran, dan rancangan uji lapangan); 

uji coba model dan validitas model. 

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber 

data primer adalah 1)informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

kepala sekolah, pengawas sekolah, guru dan tenaga kependidikan, dan siswa, dan 

2) hasil pengamatan di lapangan terkait dengan fisik, dokumen, dan keadaan yang 

berkaitan dengan implementasi gerakan literasi sekolah. Sedangkan sumber data 

sekunder penelitian ini adalah data-data sekunder yang dapat digunakan untuk 
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melengkapi hasil penelitian ini, seperti jurnal ilmiah, buku terbitan, dan lain 

sebagainya. 

Data yang dikumpulkan melalui kajian pustaka, observasi, wawancara, 

angket, penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan pelaksanaan 

pembelajaran di SD. Data atau informasi yang dikumpulkan, meliputi: (1) data 

tentang pembelajaran literasi di SD, baik di Kelas Rendah (Kelas I, II dan III), 

maupun di Kelas Tinggi (Kelas IV, V dan VI) serta unsur-unsur yang 

mempengaruhinya yaitu jumlah siswa, sarana dan fasilitas belajar, kualifikasi 

guru serta lingkungan belajar, (2) data kemampuan guru mengenai perencanaan 

dan pelaksanaan pembelajaran termasuk penggunaan media ICT, (3) data 

kebutuhan guru dalam pelatihan dan pembelajaran literasi dengan multimedia. 

Teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka, observasi, wawancara, angket, 

dan penilaian kinerja. Instrumen penelitian terdiri dari RPP dan IPKG I serta 

IPKG II untuk menilai RPP dan pelaksanaan pembelajaran  di SD. Analisis data 

dilakukan secara deskriptif kualitatif mencakup: (1) analisis teoritis tentang 

literasi, multimedia, (2) analisis kemampuan guru dalam pembelajaran literasi, 

media, (3) analisis kebutuhan guru (need assessment) tentang media, (4) 

pengembangan model pembelajaran sesuai kebutuhan guru dan murid di daerah 

terpencil, (5) analisis hasil pengembangan model, (6) analisis untuk perbaikan, (7) 

analisis penyempurnaan dan penyebarluasan. 

 

PEMBAHASAN 

Secara umum guru-guru yang ada di dua SD terpencil dalam wilayah 

Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung menyatakan memerlukan pelatihan 

di bidang literasi, metode/teknik pembelajaran literasi, dan penggunaan komputer 

sebagai media pembelajaran. Materi pelatihan literasi meliputi: konsep literasi 

terkini, teori dan praktik membaca dan menulis permulaan serta teori dan praktik 

membaca dan menulis lanjut untuk SD kelas tinggi (Kelas IV, V, dan VI). Materi 

pelatihan media pembelajaran, terdiri dari: pengolahan kata (word), powerpoint, 

tabulasi dan kalkulasi, internet, dan camtasia studio.  

Berdasarkan need assessment di atas telah dilaksanakan pelatihan terhadap 

21 orang guru, baik guru berstatus PNS maupun sukwan/honorer. Untuk materi 

literasi SD Kelas Rendah terdiri dari: pendekatan komunikatif, pendekatan 

tematik, PAIKEM dan pendekatan whole language dan  beberapa teknik 

membaca dan menulis permulaan. Materi untuk guru SD kelas tinggi, antara lain 

pendekatan permainan, conferencing, LEA (Learning Experience Approach), 

pendekatan keterampilan proses dan SSP Bahasa Indonesia (Subject Specifict 

Pedagogy/Pendalaman Bidang Studi).  

Pelatihan multimedia terbatas pada dasar-dasar cara penggunaan komputer, 

dasar-dasar penggunaan internet, pembuatan powerpoint dan pengenalan camtasia 

studio dengan powerpoint (Camtasia Studio Add-in for Powerpoint). Camtasia 

studio merupakan rekaman video dan tayangan skrin dalam suatu masa. Dengan 

menggunakan camtasia kita dapat merekam semua aktivitas dalam skrin sebagai 

video, kemudian dapat disesuaikan sesuai materi/ cerita dalam berbagai slide 

(Aida, dkk; 2007). Dalam penelitian berikutnya akan menggunakan Camtasia 

Studio dengan powerpoint (Camtasia Studio Addin for Powerpoint). Dengan 

Camtasia Studio Power point memungkinkan hal-hal sebagai berikut: (1) 

merekam dengan cepat dan menunjukkan tampilan materi dalam powerpoint 
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sebagai sumber video interaktif yang dapat ditampilkan dalam Web, (2) 

menambah dan menyusun kembali cerita/materi pembelajaran dengan menambah 

powerpoint, (3) dapat ditampilkan ulang rekaman powerpoint dan menambah atau 

membuat perbaikan suara, (4) menyimpan rekaman powerpoint sebagai file 

Camtasia Studio yang memungkinkan dibuat video pada waktu berikutnya. 

Prosedur pelaksanaan Camtasia Studio Addin for Powerpoint terdiri dari 3 

tahap. Kesatu, membuka tampilan powerpoint: (1) buat powerpoint sesuai materi 

ajar, (2) pilih File dan Open, (3) pilih powerpoint yang akan dipakai lalu open. 

Tahap kedua adalah merekam tampilan powerpoint dengan langkah berikut: (1) 

record audio (Klik Record), (2) record camera, (3) teruskan pada slide 

berikutnya, (4) apabila selesai rekaman, tekan Esc. Tahap ketiga, yakni 

menyimpan hasil kerja dan persiapan tampilan Powerpoint dengan langkah: (1) 

setelah menekan Esc, dapat menyimpan file proyek Camtasia Studio, (2) beri 

nama file tersebut dan pilih save, (3) Camtasia Studio Powerpoint akan 

terpaparkan, (4) pilih Ok untuk membuat rekaman, (5) pilih format WMV 

Windows Media Streaming Video, dan pilih Next, (6) dalam skrin Windows 

Media, gunakan setting yang sudah siap, yaitu Camtasia Studio Screen and Audio 

High (CBR), (7) pilih saiz video yang paling besar (320 X 240), (8) pilih next 

untuk dilanjutkan, (9) dalam Marker Option, pilih next, (10) dalam skrin video, 

kita akan dibimbing untuk menamakan file video tersebut kemudianpilih finish, 

(11) video akan mulai dihasilkan, (12) apabila proses menghasilkan telah siap, 

pilih finish dan video akan terpaparkan dalamWindows Media Player.  

Setelah pelatihan guru-guru dapat menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan menerapkan metode dan media hasil pelatihan. 

Contoh RPP yang dihasilkan guru pada tema Lingkungan, Subtema: Lingkungan 

Keluarga. Esensi matapelajaran yang dipadukan yaitu Bahasa Indonesia, 

Pendidikan Kewarganegaraan, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Standar kompetensi 

Bahasa Indonesia pada aspek mendengarkan meliputi memahami bunyi bahasa, 

perintah dan dongeng yang dilisankan. Aspek berbicara meliputi mengungkapkan 

pikiran dan perasaan secara lisan dari beberapa informasi dengan mendeskripsikan 

benda dan bercerita. Aspek membaca meliputi memahami ragam wacana tulis 

dengan membaca nyaring dan membaca dalam hati. Aspek menulis meliputi 

menulis permulaan dengan mendeskripsikan benda disekitar dan menyalin puisi 

anak. Matapelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi penerapan hidup 

rukun dalam perbedaan. Matapelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial membahas hal-

hal tentang pemahaman identitas diri dan keluarga serta sikap saling menghormati 

dalam kemajemukan keluarga. 

Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia: (1.1) Membedakan berbagai bunyi 

bahasa. (1.2) Menyapa orang lain dengan menggunakan kalimat sapaan yang tepat 

dan bahasa yang santun, (3.1) Membaca nyaring suku kata, kata, dan kalimat 

dengan lafal yang tepat. (4.1) Mencontoh huruf, kata atau kalimat sederhana dari 

buku atau papan tulis dengan benar. Pendidikan Kewarganegaraan: menjelaskan 

perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Ilmu Pengetahuan Sosial: 

menceritakan pengalaman diri. 

Indikator Bahasa Indonesia: (1) Membedakan berbagai bunyi atau suara 

tertentu secara tepat, (2) Menyapa teman sebaya, guru, dan orang lain serta orang 

yang lebih tua dengan bahasa dan cara yang santun, (3) Mengenal huruf-huruf dan 

membacanya sebagai suku kata, kata-kata dan kalimat sederhana, (4) 
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Menyalin/mencontoh kalimat dari buku atau papan tulis dan menyalinnya pada 

buku sendiri. Pendidikan Kewarganegaraan: menyebutkan 5 agama yang diakui di 

Indonesia beserta tempat ibadahnya. Ilmu Pengetahuan Sosial: menceritakan 

kembali pengalaman waktu kecil berdasarkan cerita orang tua. 

Tujuan Pembelajaran: (1) siswa dapat mendengarkan dan membedakan 

bunyi bahasa, (2) siswa dapat mengungkapkan pikiran dan perasaan secara lisan 

beberapa informasi, (3) siswa dapat menyapa orang lain dengan bahasa dan cara 

yang santun, (4) siswa dapat memahami dan membaca berbagai kalimat 

sederhana, (5) siswa dapat membaca nyaring atau membaca dalam hati kalimat 

sederhana, (6) siswa dapat menyalin atau mencontoh beberapa kalimat sederhana 

pada buku atau papan tulis dengan benar, (7) siswa dapat memberikan contoh 

hidup rukun dalam perbedaan, (8) siswa dapat menerapkan hidup rukun dalam 

perbedaan, (8) siswa dapat menceritakan kembali pengalaman pribadi, dan (9) 

siswa dapat memahami identitas diri dan keluarga serta memiliki sikap saling 

menghormati. Karakter siswa yang diharapkan yaitu: keberanian (Bravery), 

percaya diri (Comfidence), ketelitian (Carafulnes), tekun (diligense), dan disiplin 

(Discipline). 

Materi Ajar (Materi Pokok) mencakup: hidup rukun dalam perbedaan, 

dongeng, contoh kalimat sapaan yang tepat dan bahasa yang santun, teks pendek 

(10-15 kalimat), dan contoh teks (dalam media powerpoint) berikut ini. 

     
 

Contoh Dongeng untuk Camtasia Studio: 
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Langkah pembelajaran pada kegiatan awal: 

(1) merapikan siswa, salam, berdoa, mengabsen siswa, (2) bercerita atau bertanya 

jawab yang mengacu kepada materi yang akan disampaikan sebagai motivasi, dan 

(3) menginformasikan atau menyampaikan materi yang akan diajarkan. Pada 

kegiatan inti pembelajaran: (1) eksplorasi dengan kegiatan guru membacakan 

sebuah dongeng, dan menjelaskan pentingnya hidup rukun dalam perbedaan, (2) 

pada tahapan elaborasi kegiatannya siswa mendengar dan menyimak kemudian 

dapat menceritakan kembali isi dongeng yang didengar, mencoba membaca 

sebuah cerita/teks dengan suara nyaring, mendeskripsikan berbagai benda yang 

ada disekitar, memberikan contoh hidup rukun dalam perbedaan, dan siswa 

menceritakan kembali pengalaman pribadinya. (3) Pada tahapan konfirmasi 

kegiatnnya: siswa bertanya jawab dengan guru akan hal yang belum diketahui, 

guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan materi pembelajaran. Kegiatan 
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akhir pembelajaran yaitu guru bersama siswa menyimpulkan hasil pelajaran yang 

telah disampaikan, guru dan siswa bertanya jawab secara lisan hasil pelajaran, 

guru menyiapkan alat evaluasi yang berupa LKS untuk mengukur sejauh mana 

siswa telah memahami pelajaran yang telah disampaikan. Alat Dan Sumber; 

multimedia (Powerpoint dan Camtasia Studio), alat peraga, buku Panduan Bahasa 

Indonesia, PKn, dan IPS, Teks Dongeng, dan Lingkungan sekitar.  

Berdasarkan uji coba terbatas pada sekolah dasar di Kabupaten Subang dan 

Kabupaten Bandung, pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan whole 

language, tematik, PAIKEM dan media powerpoint serta camtasia studio dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa dan memotivasi belajar siswa baik kelas rendah, 

maupun kelas tinggi. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran di atas dapat melampaui nilai KKM (6,50). 

Hasil penelitian tersebut, sejalan dengan penelitian Suprani (2013) yang 

menemukan bahwa kemampuan memahami bacaan siswa kelas V SDN Parapat 

Dua Tangerang meningkat melalui media presentasi powerpoint. Dengan 

demikian media powerpoint dapat menambah variasi mengajar dan dapat 

digunakan guru untuk menyampaikan pelajaran melalui teknik bercerita 

(Stephern, 2001). 

Berikutnya teks dalam powerpoint dijadikan cerita bergambar seri seperti 

Big Book, dan dimasukkan ke dalam program camtasia studio. 

Contoh sebagai berikut: 

   
 

   
 

Tanggapan guru dengan adanya pelatihan pembuatan powerpoint dan 

camtasia studio sangat positif, karena menyenangkan, mudah, dapat disesuaikan 

dengan kebutuhan serta dapat memotivasi para murid dalam proses pembelajaran, 

terutama dalam meningkatkan keterampilan berbahasa, yaitu: menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Validasi camtasia studio oleh guru-guru pada 

dua buah sekolah dasar di Kabupaten Bandung, juga menyatakan hal yang sama, 

pada dasarnya pembelajaran menggunakan camtasia studio sangat menarik dan 
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menyenangkan baik bagi guru maupun bagi murid. Guru dituntut kreatif dan rajin 

menyiapkan bahan ajar dalam powerpoint, kemudian dimasukkan ke program 

camtasia studio sambil merekam teks. Bahan ajar ini dapat diulang kapan saja dan 

dapat dipakai guru lain dengan dimasukkan ke dalam CD. 

 

KESIMPULAN  

Simpulan 

Pertama, multimedia yang dapat digunakan dalam pembelajaran literasi di 

SD terpencil berupa powerpoint dan camtasiastudio. Camtasia studio merupakan 

rekaman video dan tayangan skrin dalam suatu masa. Dengan menggunakan 

Camtasia kita dapat merekam semua aktivitas dalam skrin sebagai video, 

kemudian dapat disesuaikan sesuai materi/cerita dalam berbagai slide. 

Keunggulan penggunaan media Powerpoint (Camtasia Studio Add-in for 

Powerpoint) adalah: (1) dapat merekam dengan cepat dan menunjukkan tampilan 

materi dalam powerpoint sebagai sumber video interaktif yang dapat ditampilkan 

dalam Web, (2) dapat menyusun kembali cerita/materi pembelajaran dengan 

menambah powerpoint, (3) dapat ditampilkan ulang rekaman powerpoint dan 

menambah atau membuat perbaikan suara, (4) dapat menyimpan rekaman 

powerpoint sebagai file  amtasia Studio yang memungkinkan dibuat video pada 

waktu berikutnya. Kedua,guru-guru SD terpencil termotivasi belajar dan 

mempergunakan multimedia sederhana dalam pembelajaran literasi (baca-tulis), 

demikian pula murid SD Kelas Rendah (Kelas I, II, dan III) dan murid-murid SD 

Kelas Tinggi (Kelas IV, V dan VI). 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan guru-guru SD baik di 

perkotaan maupun di daerah terpencil untuk mempergunakan multimedia 

powerpoint dan camtasiastudio karena bagi murid-murid SD penggunaan 

multimedia sangat menyenangkan dan bermanfaat. Multimedia berguna untuk 

membangun melek literasi, melek teknologi sejak usia dini, dan mengembangkan 

kemampuan multiliterasi berikutnya. Oleh karena itu, diharapkan pemangku 

kepentingan, yaitu pihak sekolah, orang tua, masyarakat dan Pemda setempat 

membantu fasilitas komputer berikut ketersediaan jaringan listrik bagi daerah 

terpencil yang belum memiliki fasilitas tersebut. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui apakah gaya belajar visual, auditori, 

kinestetik berhubungan dengan prestasi belajar siswa kelas VB di SDN Ketabang Surabaya, (2) 

mengetahui gaya belajar yang lebih dominan terhadap prestasi belajar siswa kelas V di SDN 

Ketabang Surabaya. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Probabilitas Sampling 

yaitu pengambilan sample dilakukan dengan cara acak. Sampel dalam penelitian ini terdiri atas 

38 siswa dengan rincian 14 siswa yang memiliki gaya belajar visual, 18 siswa yang memiliki gaya 

belajar auditorial, 6 siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Jenis yang dipilih adalah Simple 

Random Sampling. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif korelasi yaitu desain 

penelitian tentang hubungan antara dua variabel atau lebih pada situasi kelompok sampel. Teknik 

pengumpulan data uji hipotesis dilakukan dengan ANOVA dengan bantuan SPSS versi 20. Hasil 

penelitian menunjukkan: (1) gaya belajar visual 36,8 %, auditorial 47,4%, kinestetik 15,8% 

dimana rata-rata prestasi belajar auditori yang paling tinggi dibandingkan dengan gaya belajar 

lainnya. (2)  terdapat hubugan gaya belajar visual, auditori, kinestetik dalam prestasi belajar 

siswa kelas VB di SDN Ketabang Kawasan Surabaya. Berdasarkan hasil perhitungan statistik 

ANOVA didapatkan bahwa nilai signifkansi (p value) < 0,05. 

 

Kata kunci: pengaruh  visual, auditori, kinesterik, prestasi belajar 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan di sekolah dasar (SD) merupakan pendidikan dasar pada lingkup 

pendidikan. Pada sekolah dasar pokok bahasannya diatur oleh GBPP (garis besar 

Probram Pengajaran) dalam SD terdapat kelas 1 sampai kelas 6 yang berarti masa 

pendidikan yang ditempuh adalah selama enam tahun. Pendidikan di SD sendiri 

merupakan pendidikan yang mendasari pada jenjang-jenjang berikutnya, yaitu ke 

jenjang pendidikan menengah. Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 

secara aktif mengembangkan potensi diri siswa dalam pembelajarannya untuk 

memiliki pondasi diri seperti keagamaan, pengendalian emosi, kecerdasan, 

akhlak, serta ketrampilan yang sangat diperlukannya untuk dirinya bersosialisasi 

di masyarakat, bangsa, dan negaranya. Oleh sebab itu setiap warga negara pasti 

mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak bagi 

kehidupannya dengan mendapatkan pendidikan yang bermutu. 

Masalah yang paling penting dalam pendidikan dan paling mendapat 

sorotan tajam dari masyarakat adalah masalah prestasi belajar siswa, terutama 

yang berkaitan dengan rendahnya kualitas lulusan. Prestasi belajar sendiri 

merupakan taraf keberhasilan sebuah proses belajar-mengajar (the teaching 

learning process),  atau sebuah keberhasilan sebuah program pembelajaran, serta 

kenaikan kelas (Syah, 2004: 213). Prestasi belajar juga bisa diartikan sebagai hasil 

mailto:soniaelsari@gmail.com
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yang diperoleh sesorang setelah menmpuh kegiatan belajar, sedangkan belajar 

pada hakekatnya merupakan usaha sadar yang dilakukan sesorang untuk 

memenuhi kebutuhannya (Mulyasa 2015:189). 

Dari pendapat para ahli peneliti dapat menyimpulkan bahwa, prestasi belajar 

adalah semua pengukuran tingkat akademik disekolah atau hasil akhir. Prestasi 

belajar biasanya identik dengan nilai rapot. Pada nilai rapot kita dapat mengetahui 

tolak ukur setiap anak pada pembelajarannya. Prestasi belajar yang baik dapat 

mencerminkan pemanfaatan gaya belajar yang baik pula, karena dengan 

mengetahui dan memahami gaya belajar yang terbaik akan membantu siswa 

mendapatkan prestasi belajar yang maksimal. Setiap siswa memliki gaya belajar 

yang berbeda- beda pula setiap individu. Gaya belajar disini sangat berperan aktif 

dalam proses pembelajaran siswa agar mereka mengerti cara belajar yang mudah 

untuk membantu mereka mengoptimalkan prestasi belajar mereka.  

Setiap siswa memiliki ciri khas (gaya belajar) tersendiri. Bobbi dePorter dan 

Mike Hernacki (2002:110) menyatakan bahwa, Gaya belajar adalah kunci untuk 

mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi 

antar pribadi. Jika siswa akrab dengan gaya belajar sendiri,  dapat membantu diri 

siswa belajar lebih cepat dan lebih mudah. Pada awal pengalaman belajar, salah 

satu di antara langkah-langkah pertama kita adalah mengenali modalitas seseorang 

sebagai modalitas visual, auditorial, atau kinestetik (V-A-K). Seperti yang 

diusulkan istilah-istilah ini, orang visual belajar melalui apa yang mereka lihat, 

pelajar auditorial melakukannya melalui apa yang mereka dengar, dan pelajar 

kinesteik belajar lewat gerak dan sentuhan. Walaupun belajar dengan 

menggunakan ketiga modalitas ini pada tahapan tertentu, kebanyakan orang lebih 

cenderung pada salah satu di antara ketiganya.  

Masing-masing gaya belajar seperti yang dipaparkan tersebut, 

mempengaruhi cara pembentukan konsep pada diri siswa. Hal ini penting untuk 

diketahui oleh guru, sehingga dapat menerapkan model pembelajaran yang 

relevan. Penerapan model pembelajaran yang relevan sesuai dengan karakteristik 

gaya belajar siswa, dapat membantu siswa untuk mencapai pemahaman konsep 

dan kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik. Hal ini sangat penting 

karena pemahaman konsep dan kemampuan pemecahan masalah sangat 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing gaya belajar akan 

memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap pemahaman konsep dan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Oleh karena itu, ketiga gaya belajar 

tersebut hendaknya dioptimalkan dalam pembelajaran.  

Dari hasil pengamatan pada kegiatan Magang I di SDN Ketabang Surabaya 

proses belajar mengajar terjadi tanpa ada pendekatan guru terhadap gaya belajar 

siswa. Hal ini diperkuat dengan cara mengajar guru yang hanya menekankan 

metode pada pembelajarannya. Guru seharusnya menjadi fasilitator dan mediator 

yang memberikan proses pembelajaran pada siswa, agar siswa dapat mengetahui 

strategi apa saja yang dapat membantunya menangkap materi pembelajaran. 

Proses pembelajaran akan berjalan dengan baik jika guru mampu memberikan 

pembelajaran sesuai dengan karakter siswanya. Jika siswa mendapatkan 

pembelajaran sesuai dengan karakternya maka pembelajaran tersebut akan 

optimal bagi siswa. 

Hasrul (2009) berpendapat belajar merupakan hal yang kompleks. 

Kompleksitas belajar dapat dipandang dari dua subyek yaitu siswa dan pengajar 
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(guru atau dosen).  Agar aktivitas belajar dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan, maka gaya belajar siswa harus dipahami oleh guru. Hal tersebut 

sependapat dengan Gunawan (2007:159), bahwa saat belajar kita akan 

menggunakan gaya belajar dominan kita, karena gaya ini adalah gaya yang paling 

alamiah bagi kita. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya belajar 

sangat berhubungan dengan proses belajar. Proses belajar yang kita lakukan juga 

tidak luput dari pengawasan orang tua di rumah. Orangtua adalah faktor utama 

yang mempengaruhi pross belajar siswa di rumah, hal ini sejalan dengan pendapat 

Lilik Suprapti, M.Psi dari  Lembaga Psikologi Insan Kreatif di Mulung, 

Driyorejo, Gresik tentang gaya belajar siswa bahwa, keluarga adalah faktor utama 

yang mempengaruhi hasil prestasi siswa. Dan guru adalah faktor pendukung yang 

mempengaruhi hasil prestasi siswa di sekolah. Jika orangtua dan guru mampu 

bekerjasama untuk memberikan pembelajaran yang baik untuk siswa maka 

prestasi siswa tersebut akan baik. Karena waktu terbanyak siswa dilakukan di 

rumah dan sisanya adalah di sekolah. Maka dari itu orang tua dan guru harus 

bekerja sama dalam memberikan pembelajaran yang baik untuk siswa.  

Dari penjelasan para ahli tersebut dapat disimpukan bahwa guru adalah 

seorang yang sangat berhubungan dengan prestasi belajar karena kualitas guru di 

kelas bisa mempengaruhi bagaimana siswa belajar dan bagaimana minat siswa 

terbangun di dalam kelas. Memang pada kenyataanya banyak siswa yang merasa 

guru mereka tidak memberi motivasi belajar, atau mungkin suasana pembelajaran 

yang monoton. Hal ini berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Guru, sebagai 

fasilitator dan mediator memegang peranan penting dalam mengelola 

pembelajaran, agar dapat memfasilitasi keanekaragaman gaya belajar yang 

dimiliki oleh siswa. 

Berdasarkan kondisi sekolah di SDN Ketabang di atas maka peneliti akan 

meneliti tentang “Hubungan Gaya Belajar VAK (Visual, Auditori, Kinestetik) 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas V di SDN Ketabang Surabaya” 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Berdasarkan tujuannya 

penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif korelasi yaitu desain penelitian 

tentang hubungan antara dua variabel atau lebih pada situasi kelompok sampel. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini 

data yang dihasilkan berupa deskriptif atau uraian untuk mendeskripsikan gaya 

belajar yang dimiliki oleh siswa kelas V
B
 di SDN Ketabang Surabaya. Penelitian 

ini dilaksanakan pada semester ganjil 2017-2018. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V
B
 di SDN Ketabang 

Surabaya. Dengan sampel yaitu siswa kelas V
B
 di SDN Ketabang Surabaya 

berjumlah 38 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi dan angket. Dokumentasi digunakan untuk mencari data tentang 

rata-rata nilai prestasi belajar siswa.Dan nilai yang diambil peneliti adalah nilai 

rapor semester 1 UTS siswa kelas V
B
 SDN Ketabang Surabaya Tahun Ajaran 

2017/2018. Angket digunakan untuk mencari data tentang gaya belajar siswa. 

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan 2 teknik yaitu ANOVA dan 

presentase. Adapun hipotesis penelitian yaitu: Ada hubungan gaya belajar VAK 

(visual, Auditorial, Kinestetik dengan prestasi belajar siswa  kelas V
B
 di SDN 

Ketabang Surabaya. 
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HASIL PENELITIAN  

Hasil penelitian ini meliputi (1) hasil analisis ANOVA (2) hasil gaya belajar 

siswa. Hasil analisis ANOVA diuraikan sebagai berikut: 

1. Hasil Analisis ANOVA 
Data yang telah dipaparkan pada penyajian data selanjutnya akan dianalisis 

untuk mengetahui apakah terdapat hubungan gaya belajar terhadap prestasi belajar 

siswa, yang telah diteliti pada kelas VB di SDN Ketabang Surabaya. Adapun yang 

dianalisis adalah hubungan gaya belajar yang memiliki gaya belajar visual, gaya 

belajar audiotori, gaya belajar kinestetik terhadap prestasi belajar siswa kelas V
B
 

di SDN Ketabang Surabaya. Dari hasil penyajian data di atas, dapat 

dikelompokkan hasil belajar siswa berdasarkan gaya belajar siswa (visual, 

audiotori, kinestetik). 

Tabel 4.6 Analisis ANOVA 
 Sum 

ofSquares 

df F Sig. 

BetweenGroups 2013,636 2 14,05 ,000 

WithinGroups 2508,706 35   

Total 4522,342 37   

Berdasarkan hasil perhitungan statistik ANOVA didapatkan bahwa nilai 

signifkansi (p value) < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-

rata yang signifikan prestasi belajar siswa antara gaya belajar visual, auditori dan 

kinestetik. 

2. Hasil Angket Gaya Belajar Siswa 

Analisis gaya belajar siswa di sini dapat diketahui setelah analisis ANOVA 

selesai. Analisis ini dapat membantu peneliti untuk mengetahui gaya belajar apa 

yang dominan dikelas V
B
. Hasil tes analisis gaya belajar siswa disajikan dalam 

tabel 4.8 

Tabel 4.8 Analisis Gaya Belajar 
Gaya Belajar 

 Frequency Percent 

Valid 

Visual 14 36,8 

Auditori 18 47,4 

Kinestetik 6 15,8 

Total 38 100,0 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa dari 38 siswa yang mengisi angket, 

sebanyak 14 siswa atau 36,8% memiliki gaya belajar visual, 18 siswa atau 47,4% 

memiliki gaya belajar auditori dan sebanyak 6 atau 15,8% siswa memiliki gaya 

belajar kinestetik. Maka dapat disimpulkan bawah auditori adalah gaya belajar 

yang paling dominan di kelas V
B
 SDN Ketabang Surabaya. 

 

PEMBAHASAN 

1) Hubungan Gaya Belajar dengan Prestasi Belajar  

Telah terjawab dengan hasil 0,000 > 0,05 yang artinya ada hubungan gaya 

belajar terhaadap prestasi belajar siswa kelas V
B
 SDN Ketabang Surabaya. Hal ini 

sependapat dengan Nini Subini (2011) bahwa gaya belajar disekolah dapat 

membantu siswa mendapatkan pembelajaran yang optimal. Temuan ini didukung 

oleh hasil penelitian jurnal prosiding seminar nasional oleh Aswar Anas dkk 
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(2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Gaya Belajar Vak Terhadap 

Hasil Belajar Matematika Siswa.” Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan Ada pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas VII SMP Negeri di Kabupaten Soppeng. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa perbedaan gaya belajar siswa turut mempengaruhi hasil 

belajar matematikanya. Adanya perbedaan hasil belajar matematika siswa ditinjau 

dari gaya belajar juga mengindikasikan bahwa antara setiap jenis gaya belajar 

tersebut ada gaya belajar yang lebih baik  dari gaya belajar yang lainnya. 

Sehingga hasil belajar matematika siswa akan tinggi itu tergantung bagaimana 

siswa memberdayakan gaya belajar yang dimilikinya. Kesimpulannya adalah 

pembelajaran dengan mengetahui gaya belajar mempunyai hubungan yang 

signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas V
B
 SDN Ketabang Surabaya.  

 

2) Gaya Belajar Siswa yang Dominan di Kelas V
B  

SDN Ketabang Surabaya 
Setelah mengetahui bahwa gaya belajar mempunyai hubungan terhadap 

prestasi belajar pengujian hipotesis yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan 

bahwa 38 siswa yang mengisi angket, sebanyak 14 siswa atau 36,8% memiliki 

gaya belajar visual, 18 siswa atau 47,4% memiliki gaya belajar auditori dan 

sebanyak 6 atau 15,8% siswa memiliki gaya belajar kinestetik. Pada rumusan 

masalah kedua yaitu “Apa gaya belajar yang lebih dominan terhadap prestasi 

belajar siswa V?” Maka dapat disimpulkan bawah auditori adalah gaya belajar 

yang paling dominan di kelas VB SDN Ketabang Surabaya. Temuan ini didukung 

oleh hasil Jeanete Ophilia Papilaya, Neleke Hulisela. 2016. Jurnal Psikologi 

tentang “Identifikasi Gaya Belajar Mahasiswa.” Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap mahasiswa program 

studi bimbingan dan konseling FKIP Unpatti memiliki kecenderungan pada salah 

satu gaya belajar baik gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar 

kinestetik. Sebagian besar mahasiswa memiliki kecenderungan gaya belajar 

auditorial sebanyak 20 mahasiswa. Selain itu juga sebanyak 6 mahasiswa 

memiliki kecenderungan gaya belajar visual, 1 mahasiswa memiliki 

kecenderungan gaya belajar kinestetik, dan 12 mahasiswa memiliki 

kecenderungan gaya belajar campuran antara gaya belajar visual dan gaya belajar 

auditorial. Kesimpulannya adalah gaya belajar auditorial lebih dominan. Hal ini 

diperkuat dengan pendapat AdiGunawan (2007: 149) bahwa siswa auditorial 

mekesprsikan diri melaui suara dan bila siswa bertemu dengan seseorang yang 

baru dikenalnya maka yang dilakukan siswa adalah bertanya terus-menerus. 

Pendapat tersebut benar terjadi di kelas V
B
 yang siswanya dominan memiliki gaya 

belajara auditorial. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi pada bab IV, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Gaya belajar visual, auditori, kinestetik berhubungan dengan prestasi belajar 

siswa kelas V
B
 di SDN Ketabang Kawasan Surabaya. 

2. Gaya belajar yang lebih dominan dengan prestasi belajar siswa kelas V
B
 di 

SDN Ketabang Surabaya adalah gaya belajar auditori. KKM.  
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Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas dari hasil analisis data. Ada beberapa hal yang 

dapat disarankan peneliti, yaitu: 

1. Bagi orangtua dan guru sebaiknya bekerja sama untuk memberikan 

pembelajaran yang terbaik sesuai gaya belajar siswatersebut. 

2. Bagi sekolah, agar prestasi belajar siswa meningkat sekolah diharapkan dapat 

memfalitasisiswa untuk dapat mengenal karakteristik belajar dan dominasi 

gaya belajar yang dimiliki siswa. 

3. Bagi siswa diharapkan lebih mengenali jenis gaya belajarnya untuk 

mempermudah penangkapan materi dalam proses pembelajaran 
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ABSTRAK 

 
Direct Object adalah teknik yang dalam proses belajarnya mengajak siswa mengamati 

secara langsung objek yang akan menjadi bahan tulisan. Teknik pembelajaran direct object 

bertujuan untuk memungkinkan siswa menulis dengan cepat berdasarkan objek yang mereka lihat. 

Guru menunjukkan objek kepada siswa di depan kelas, di luar kelas misalnya patung, vas bunga, 

mobil, dan lain-lain. Dari objek tersebut siswa dapat membuat tulisan secara koheren dan logis 

berdasarkan objek yang dilihatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses 

pengaruh teknik direct object, menerapkan teknik direct object untuk meningkatkan keterampilan 

menulis deskripsi. Penelitian ini merupakan jenis eksperimen penelitian kuantitatif. Pengumpulan 

data dengan melakukan tes dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data 

adalah Uji-Normalitas, Uji-hipotesis melalui Uji-t. Hasil penelitian yang ditemukan dalam teknik 

Direct Object adalah pengaruh teknik pada keterampilan menulis deskripsi siswa. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan berdasarkan hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa Tes Keterampilan 

Menulis Siswa memiliki signifikansi 0,194 untuk kelas eksperimen dan 0,063 untuk signifikansi 

kelas kontrol. Ini menunjukkan data terdistribusi normal. Dan Berdasarkan uji-t dapat dilihat 

bahwa ρ> 0,05 maka H0 diterima. Terlihat bahwa nilai probabilitas pada signifikansi (2-tailed) di 

kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 0,018. Dengan demikian H1 diterima dan H0 ditolak 

untuk 0,018 <0,05. 

 

Kata kunci: direct object, deskripsi keterampilan menulis 

 

PENDAHULUAN 

Sistem pendidikan Indonesia dinilai masih belum ideal, karena belum 

mampu menjawab tantangan masa depan yang penuh persaingan dan kompleks. 

Perubahan kurikulum sangat membutuhkan penyesuaian pola pikir para 

pemangku kepentingan (stake holder). Demikian pula yang terjadi pada 

Kurikulum 2013 ini, ia hanya mungkin sukses bila ada perubahan paradigma atau 

lebih tepatnya mindset para guru dalam proses pembelajaran. Hal itu mengingat 

substansi perubahan dari Kurikulum 2006 (KTSP) ke Kurikulum 2013 ini adalah 

perubahan proses pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran yang 

menggunakan metode dan model pembelajaran yang di kembangkan, dimana guru 

menjadi proses pembelajaran yang lebih mengedepankan murid untuk melakukan 

pengamatan, bertanya, mengeksplorasi, mencoba, dan mengekspresikannya. 

Proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif tersebut hanya mungkin 

terwujud bila mindset guru telah berubah. Mereka tidak lagi memiliki mindset 

bahwa mengajar harus di dalam kelas dan menghadap ke papan tulis. Mengajar 

bisa dilakukan di perpustakaan, halaman sekolah, kebun, tanah lapang, atau juga 

di sungai. Media pembelajaran pun tidak harus buku, alat peraga, atau komputer. 

Tanam-tanaman dan pohon di kebun, sungai, dan sejenisnya juga dapat menjadi 

media pembelajaran (Tyas, 2013). 
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Pembangunan Indonesia di bidang pendidikan dewasa ini dapat kita lihat 

dari peningkatan sistem pelaksanaan pendidikan yang diusahakan dari waktu ke 

waktu. Seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menggariskan 

bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah “upaya mengambangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan 

yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”(Depdiknas, UU 

No.20 Th.2003 pasal 3). Berdasarkan proses kegiatan belajar mengajar guru 

dituntut untuk menguasai berbagai metode yang paling sesuai dengan materi 

pelajaran yang diajarkan. Penguasaan metode, media dan teknik pembelajaran ini 

harus diiterapkan dan tercermin dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

harus bersifat kreatif dan berinovatif. Metode yang digunakan tidak monoton, 

sehingga masing-masing kemampuan anak dapat dikembangkan secara optimal. 

Guru harus memiliki sikap yang profesional, artinya baik dalam berinovasi untuk 

mengajar dan kemampuan guru tersebut benar-benar dapat di andalkan. Salah satu 

sikap profesionalisme tersebut adalah jika yang bersangkutan mampu menerapkan 

metode dengan baik dan mengerti langkah-langkah yang harus di sampaikan 

dalam mempersiapkan penerapan metode pembelajaran. 

Memahami hal tersebut tentunya tak terlepas dari bagaimana seorang guru 

dalam memilih strategi,teknik,taktik,metode model yang baik pada saat mengajar. 

Salah satunya, dalam pembelajaran keterampilan berbahasa disekolah, siswa 

dibekali untuk dapat berkomunikasi dengan baik,terutama dalam hal keterampilan 

menulis. Namun kenyataannya selama ini para siswa merasa kesulitan dalam 

membuat suatu tulisan, mereka susah berimajinasi dan menuangkan ide-ide 

kedalam kebentuk tulisan. Sehingga beberapa siswa merasa malas dalam 

mengikuti pembelajaran menulis.  Jika siswa tidak memiliki keterampilan menulis 

maka siswa akan lebih cenderung membaca dan mendengarkan penjelasan dari 

guru saja. Untuk itu peran guru sebagai fasilitator dan motivator perlu 

dikedepankan untuk memecahkan masalah tersebut. Guru harus mencari suatu 

metode atau teknik yang memudahkan siswa dalam hal pelajaran menulis 

khususnya membuat sebuah tulisan atau karangan yang baik. Sehingga 

pembelajaran akan terasa lengkap jika semua keterampilan berbahasa itu semua 

dapat di kuasai siswa, keterampilan berbahasa itu meliputi, membaca, 

berkomukasi, mendengarkan dan menulis. Sehingga dapat terlaksana 

pembelajaran yang tepat dan baik bagi peserta didik. 

Rendahnya kemampuan menulis tersebut disebabkan dua hal yaitu 

penyebab internal dan eksternal. Penyebab Internal antara lain kurangnya minat 

siswa terhadap pembelajaran menulis karangan, kurangnya latian dalam menulsi 

karangan. Keterbatasan waktu yang diperlukan disebabkan kurangnya minat siswa 

3 terhadap pembelajaran menulis karangan, kurangnya latihan dalam menulis 

karangan, dan penulisan ejaan yang belum benar. Keterbatasan waktu yang 

diperlukan untuk menulis karangan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia juga 

menyebabkan dalam menulis karangan hanya untuk memenuhi tugas mata 

pelajaran bahasa Indonesia saja. Penyebab ekstrenal, bahan ajar yang tidak sesuai, 

fasilitas untuk meningkatkan keterampilan menulis yang masi terbatas. Teknik 
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pembelajaran guru juga berpengaruh terhadap hasil karangan siswa. Guru 

menggunakan teknik ceramah dalam pembelajaran menulis karangan dengan 

memberikan contoh karangan secara lisan. Dengan demikian, siswa dapat menjadi 

pendengar yang pasif. Mereka hanya mendengarkan dan membayangkan contoh 

deskripsi yang dibacakan guru tersebut tanpa melihat secara konkrit. Contoh 

wujud karangan deskripsinya. Untuk mendukung tercapainya kemampuan 

menulis siswa, bahan diajukan melalalui tema-tema. Jika tema yang dipilih siswa 

sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan siswa. Maka siswa akan tertarik untuk 

menulis karangan deskripsi. Padahal keterampilan menulis sangat penting(Endang 

Suryandari:2008). 

Berdasarkan kegiatan observasi awal yang penulis lakukan di Sekolah Dasar 

Negeri di wilayah kecamatan Pangenan Kabupeten Cirebon, data empiris yang 

penulis peroleh menunjukkan bahwasanya proses kegiatan belajar mengajar 

keterampilan menulis masih menggunakan metode konvensional. Dalam hal ini, 

siswa hanya dituntut untuk tetap duduk, mendengarkan, dan mencatat tanpa 

adanya aktivitas-aktivitas yang menjadikan siswa lebih aktif. Kondisi seperti ini 

sangat bertentangan sekali dengan harapan dan tujuan pemerintah untuk 

menciptakan generasi-genarasi penerus yang memiliki kompetensi karena 

sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum yang berlaku sekarang adalah 

Kurikulum Tingkat Satuan 4 Pendidikan. KTSP adalah kurikulum yang disusun 

berbasis kompetensi (Depdiknas, 2004). Dalam KTSP didefinisikan bahwa siswa 

yang memiliki kompetensi berarti memiliki tiga hal yaitu pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai yang ditujukkan dalam perilaku. KTSP juga 

mengisyaratkan bahwa siswa harus mampu berbuat untuk memperkaya 

pengalaman belajarnya dengan meningkatkan interaksi dengan lingkungan baik 

fisik, mental, maupun sosial sehingga mampu membantu pemahaman dan 

pengetahuannya terhadap dunia sekitar(Suhertin:2012). 

Melihat kondisi tersebut, penulis mencoba melakukan penelitian kuantitatif 

dengan menggunakan metode eksperimen untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang ada. Adapaun uji coba sebagai bahan pemecahan masalah 

yang penulis lakukan yakni dengan menerapkan metode atau teknik pengamatan 

objek (langsung). Teknik pengamatan objek (langsung) adalah teknik yang 

dilakukan dengan mencermati suatu peristiwa secara langsung dengan prosedur-

prosedur yang meliputi; siswa mengamati objek secara langsung, siswa 

mendeskripsikan objek yang diamati, dan menuangkan ke dalam kalimat-kalimat 

deskriptif. Melalui metode pengamatan langsung yang penulis kaitkan dengan 

keterampilan menulis karangan deskriptif ini berharap dapat lebih meningkatkan 

dan mengefektifkan proses kegaiatan pembelajaran yang sesuai dengan 

harapan(Suhertin:2012). 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode ini 

disebut sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah 

ilmiah yaitu konkrit/empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis (Sugiyono, 

2013: 13). Dalam pengaruh teknik Direct Object terhadap ketrampilan menulis 

deskripsi Kelas IV Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1 di SDN Menanggal 601 

Surabaya. Dalam penelitian ini memilih penelitian kuantitatif yang menggunakan 
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penelitian lapangan yang memerlukan analisis Statistic Deskriptif Inferensial 

untuk mencari kebenaran mengenai obyek yang akan diteliti. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 

 

 

(Sugiyono, 2015:76) 

Keterangan: 

R    : Kelas 

X    : Perlakuan  

O1  : Posttest kelas eksperimen 

O2: Posttest kelas Kontrol 

 

 Populasi penelitian iniadalah pesertadidik kelas IV  SDN Menanggal 601 

Surabaya. Dengan sampel yaitu kelas IV-Asebagai kelaseksperimendan kelas IV-

Bsebagaikelaskontrol. 

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh teknik Direct Object 

terhadap keterampilan menulis deskripsi kelas IV sekolah dasar. Rancangan 

Penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Metode eksperimen adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2016:112). Terdapat 

beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu: 

(1) Pre-Experimental Design, (2) True Experimental Design, (3) Factorial 

Design, dan (4) Quasi Experimental Design. Penelitian ini tergolong dalam True 

Experimental Design dengan bentuk Posttest-Only Control Design.  

Bentuk Desain Eksperimen yaitu True Experimental. Dalam True 

Eksperimen mempunyai kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (Sugiyono 

2016:114). Jadi True Eksperimental merupakan design suatu jenis eksperimen 

yang murni memenuhi persyaratan seperti persyaratan pada eksperimen 

ilmiah.Menurut Sugiyono (2016:117), Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam hal ini, Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas IV di SDN Menanggal 601 Surabaya yang berjumlah “40” siswa. 

Menurut Sugiyono (2016: 117). Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Menurut Pelaksanaan dalam penelitian selalu tidak lepas dengan 

objek-objek yang diteliti. Penelitian yang diteliti harus mempunyai kualitas dan 

ciri yang telah diterapkan, baik berupa manusia, benda maupun gejala yang ada 

yang lazimnya disebut populasi. 

Menurut Arikunto (2010: 134-185) Sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian populasi 

yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi. Apabila populasi 

penelitian berjumlah kurang dari 100 sampel yang diambil adalah semuanya, 

namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat 

diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Pada penelitian ini sampling yang 

          R  X O1 

 R  - O2 
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digunakan adalah teknik Random Sampling. Teknik pengambilan sampel ini 

berdasarkan setiap anggota dari populasi memiliki kesempatan dan peluang yang 

sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Tes 

Analisis data hasil tes dilihat melalalui nilai tes yang diperoleh siswa pada 

post-test.  Dalam memberikan penilaian terhadap kebenaran jawaban dari setiap 

butir soal atau pertanyaan mengacu pada tiga aspek yang dikemukakan oleh Nana 

Sudjana (2011:43), yaitu: 

a. Kebenaran isi sesuai dengan kaidah-kaidah materi yang ditanyakan. 

b. Sistematika atau urutan logis dari kerangka berpikirnya yang dilihat dari 

penyajian gagasan jawaban. 

c. Bahasa yang digunakan dalam mengekspresikan buah pemikirannya. 

Setelah mendapatkan nilai akhir, dapat dilanjutkan dengan analisis data. 

Analisis data yang digunakan dalam tes hasil belajar ada tiga, yaitu: (1) uji 

normalitas, (2) uji homogenitas dan (3) uji hipotesis. Setelah mendapatkan hasil 

akhir, dapat dilanjutkan dengan analisis dataDalam pemelitian ini, tes digunakan 

untuk mengumpulkan data data yang terkait dengan rumusan pertanyaan, yaitu 

tentang pengaru metode mind mapping terhadap krmampuan menulis karangan 

narasi peserta didik kelas IV SDN Menanggal 601 Surabaya. Proses pelaksanaan 

tes dilakukan pada akhir pembelajaran. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan tes. Tes 

digunakan untuk mengetahui hasil pembelajaran peserta didik.teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 yaitu (1) uji normalitas, (2) uji 

homogenitas, untuk mengetahui sampel yang digunakan apakah homogen atau 

bervarian sama atau tidak, dan (3) uji t, untuk mengetahui pengaruh metode 

jarimatika terhadap hasil belajar matematika siswa. 

 

HASIL PENELITIAN  

Hasil penelitian ini dilakukan dengan memberikan tes menulis kepada 

peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Setelah itu data akan diolah 

dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang dijabarkan dalam 

penelitian ini. 

Berikut adalah langkah-langkah analisis data yang harus dilakukan : 

Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk pengujian apakah data yang dihasilkan dari 

tes keterampilan menulis tersebut sudah berdistribusi normal atau tidak. Pada 

tahap ini peneliti menggunakan bantuan SPSS 21 For Windows dalam menghitung 

uji normalitas hasil tes menulis. Uji data menggunakan metode Kolmogoroy-

Smirnov. Salah satu syarat data dikatakan berdistribusi normal jika signifikan 

. Hasil uji normalitas data dapat disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut  

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji normalitas data kelas eksperimen dan kelas 

kontrol di atas menunjukkan bahwa Tes Keterampilan Menulis siswa memiliki 

signifikansi 0.194. sedangkan, Tes Keterampilan Menulis memiliki signifikansi 
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0,063. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena 

signifikansinya 0.194>0.05. dan  0.063>0.05. 

Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui pengujian mengenai sama 

tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih dan untuk mengetahui 

apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Dalam analisis 

uji homogenitas akan menggunakan software pengolah data SPSS Statistic 21. 

Analisis uji homogentitas menggunakan one way anova atau anova satu 

arah.Syarat suatu data dikatakan berdistribusi homogen jika signifikasi  

Hasil uji normalitas data disajikan dalam tabel 4.6 sebagai berikut : 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji homogenitas data kelas eksperimen dan data 

kelas kontrol di atas menunjukkan bahwa Tes Keterampilan Menulis siswa  kelas 

eksperimen memiliki signifikansi 0.974. Hal ini menunjukkan bahwa data 

berdistribusi karena signifikansinya 0.974>0.05. 

Uji Hipotesis 

Kedua kelas yang telah berdistribusi normal dan homogen, selanjutnya akan 

diuji perbedaan dengan uji-t melalui perhitungan dengan program SPSS Versi 21 

menggunakan independent sample t-test. Peneliti menghitung independent sample 

t-test menggunakan software pengolah data SPSS Statistic 21. Tingkat taraf 

signifikansinya 0,05 (atau tingkat kepercayaannya interval sebesar 95). Kriteria 

pengambilan keputusan untuk pengujian data diatas adalah sebagai berikut: 

Jika signifikansi >0,05 maka Ho diterima 

Jika signifikansi >0,05 maka Ho ditolak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.8 dari perhitungan uji t-test dapat dilihat bahwa ρ>0.05 

maka H0 diterima.Terlihat bahwa nilai probabilitas pada signifikansi (2-tailed) 

adalah 0.018. Dengan demikian H0 ditolak H1 diterima karena 0.018<0.05. 

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan teknik Direct 

Object Terhadap Keterampilan Menulis Deskripsi Siswa Kelas IV Pada Tema 4 

Sutema 1 Pembelajaran 1. 

 

PEMBAHASAN 

Dari berbagai analisis data yang digunakan untuk mengukur guna 

mengetahui adanya pengaruh penerapan teknik Direct Object terhadap 

keterampilan menulis deskripsi siswa kelas IV pada tema 4 subtema 1 

pembelajaran 1. Melalui berbagai landasan teori yang digunakan untuk menguji 

data penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa data yang diujikan sudah 
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dibuktikan distibusi kenormalan datanya. Antara lain datanya berupa, tabel tes 

keterampilan menulis deskripsi yang diuji dengan menggunakan uji normalitas 

serta dasar pembuktian yang diperoleh melalui suatu analisis data dengan 

menggunakan uji-t. Berikut hasil analisis data menunjukkan bahwa. 

Pengaruh disini dapat dijelaskan dengan pencapaian kompetensi belajar 

dalam kegiatan menulis khusunya lebih baik dari sebelumnya. Yang dijadikan 

pembanding disini untuk mengukur teknik ini dikatakan berhasil adalah kelas 

kontrol dengan menggunakan teknik konvensional atau tanpa diberikan perlakuan.  

Dari hasil tes yang sudah peneliti lakukan yakni mencapai rata-rata kelas 

eksperimen 77 lebih tinggi dari kelas kontrol dengan rata-rata sebesar 71,8.  

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan teknik Direct Object berpengaruh 

dengan proses belajar mengajar. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penelitian 

yang terdahulu oleh Sukarjo (Jurnal, (SDN 3 Jagabaya Panawangan District of 

Ciamis Regency)  “Use Direct Object To Increase Capacity Write Essays 

Description In Primary” Tampak terjadi peningkatan pada siklus 3 dengan nilai 

rata-rata 71,78. Hal ini membawa pegaruh bagi keterampilan menulis deskripsi 

siswa dan menambah kemampuannya dalam hal menulis. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan teknik yang tepat maka pembelajaran akan tercipta dengan baik. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Pringgawidagda (2002;58) dalam buku 

Yunus Abidin (2012;28) mengemukakan bahwa teknik (technique) mengacu pada 

pengertian implementasi kegiatan belajar mengajar. Teknik bersifat 

intrapersonal,individu, dan situasional. Teknik ini mengacu pada cara guru 

melaksanakan belajar mengajar, baik didalam maupun diluar kelas. Oleh sebab 

itu, dalam satu kali proses pembelajaran, guru diharuskan menggunakan 

bermacam-macam teknik pembelajaran agar siswa mampu mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

Selain itu, berdasarkan perhitungan uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai 

probalilitas (signifikansi) adalah 0.018. Karena nilai signifikansi 0.018<∝=0.05, 

maka H0 ditolak. dapat ditunjukkan bahwa perolehan perhitungan uji t-test dapat 

dilihat bahwa ρ>0.05 maka H0 diterima. Terlihat bahwa nilai probabilitas pada 

signifikansi (2-tailed) adalah 0.018. Dengan demikian H0 ditolak H1 diterima 

karena 0.018<0.05. dengan perolehan uji T-test tersebut maka “ Terbukti adanya 

pengaruh terhadap penerapan teknik Direct Object terhadap keterampilan menulis 

deskripsi kelas IV tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 di SDN Menanggal 601 

Surabaya”. 

Keberhasilan siswa dapat dilihat dari teknik ini yang membuat siswa lebih 

berimajinatif tinggi dan memiliki ide-ide tulisan yang akan dituangkan dalam 

tulisannya, karena teknik ini mengajak siswa untuk langsung melakukan 

pengamatan tentang berbagai objek jenis pekerjaan yang ada disekitar lingkungan 

sekolah. Kemudian berdasarkan pengamatan, siswa lebih mudah untuk membuat 

tulisan deskripsi berdasarkan pengamatannya. Selain itu kegiatan proses belajar 

mengajar akan lebih menarik sebab teknik ini dilakukan diluar kelas dan mengacu 

siswa agar tidak bosan. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dari rumusan masalah  yang terdapat pada bab-

bab sebelumnya maka hasil dari pembelajaran yang dilakukan dengan 
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menggunakan “teknik Direct Object” dan  berdasarkan analisis-analisis data yang 

diperoleh pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

teknik tersebut mempunyai pengaruh terhadap keterampilan menulis deskripsi 

siswa pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IV di SDN Menanggal 601 

Surabaya. Hal ini dapat dibuktikan melalui rata-rata nilai tes menulis yang lebih 

baik saat menggunakan teknik Direct Object dibandingkan dengan nilai 

ketuntasan KKM yang sudah ditetapkan di SDN Menanggal 601 Surabaya. 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan ada 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Guru senantiasa dapat menggunakan teknik Direct Object didalam proses 

pembelajaran khususnya didalam kegiatan keterampilan menulis, karena disini 

guru lebih dituntut untuk memacu siswa agar tidak bosan dan selalu melakukan 

pembelajaran didalam kelas, karena setiap pembelajaran dapat dilakukan dimana 

saja termasuk dihalaman sekolah agar titik kejenuhan siswa berkurang. Selain itu, 

guru harus lebih menggali potensi yang ada pada setiap siswa dalam proses 

pembelajaran, karena setiap siswa memiliki potensi dan imajinasi yang berbeda-

beda. Pemilihan teknik atau metode pembelajaran sangat penting, hal itu adalah 

yang utama dalam tercapainya proses pembelajaran. Guru juga harus lebih kreatif 

dan berinovatif untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki 

oleh siswa baik dari segi pengetahuan dan sikap. 

2. Bagi Sekolah 

Sebaiknya sekolah dapat melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada 

agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih baik sehingga hasil belajar 

meningkat dan evisien. 

3. Bagi peneliti lain 

Dengan adanya skripsi ini mahasiswa/peneliti lainnya agar dapat lebih 

memahami dan mengkaji metode atau teknik yang digunakan pada saat proses 

pembelajaran khusunya teknik Direct Object. Dan peneliti lain agar lebih 

memahami tugas seorang guru sekolah dasar dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan dasar dan dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang sering 

muncul disekolah, khususnya didalam kelas. Sehingga tercipta hasil pembelajaran 

sangat memuaskan. 
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ABSTRAK 

 
 Beberapa tahun terakhir pembelajaran tematik untuk siswa sekolah dasar masih baru. 

Peserta didik diminta untuk memahami banyak materi yang baru dan sering guru mencoba 

mengaktifkan kembali kegiatan siswa salah satunya adalah dengan diskusi kelas. Penelitian ini 

bertujuan untuk (1) mengetahui penerapan model Group Investigation berdasarkan Problem 

Based Learning dalam proses pembelajaran di kelas IV (2) untuk mengetahui apakah atau tidak 

pengaruh model Group Investigation berdasarkan Problem Based Learning pada proses 

pembelajaran Pertanyaan Jawaban dan Diskusi. 

 

Kata kunci: kelompok, model investigasi, pembelajaran berbasis masalah, keterampilan bertanya 

dan menjawab, diskusi 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran tematik bagi peserta didik  sekolah dasar masih menjadi hal 

yang baru. Peserta didik diminta untuk memahami banyak materi yang terbilang 

baru dan. Seringkali para guru berupaya untuk mengaktifkan kembali kegiatan 

siswa salah satunya adalah dengan diskusi kelas. Namun dalam kenyataannya, 

strategi ini dianggap tidak efektif  karena kebanyakan siswa hanya diam dan 

menjadi penonton sementara arena kelas dikuasai oleh beberapa siswa saja. 

Memahami hal tersebut tentunya tidak terlepas dari bagaimana seorang 

pendidik menggunakan strategi mengajar yang baik sehingga dapat melaksanakan 

pembelajaran yang tepat dan efisien bagi peserta didik. Dalam hal ini minat 

peserta didik dianggap sangat berpengaruh terhadap proses ketrampilan bertanya 

jawab dan aktivitas peserta didik. Jika peserta didik tidak berminat untuk 

mempelajari  sesuatu maka sulit untuk mencapai keberhasilan pembelajaran  maka 

dari itu diperlukan pendidik yang kreatif agar saat proses pembelajaran tidak 

monoton salah satunya dengan penggunaan model, metode, dan media. 

Melihat kondisi tersebut, peneliti mengupayakan solusi yang dapat 

membantu mengurangi permasalahan yang terdapat dikelas dan selanjutnya yang 

diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan tanya jawab dan aktivitas belajar. 

Penggunaan model pembelajaran kooperatif yang dipilih oleh peneliti adalah 

Group Investigation. Penggunaan model Group Investigation dibuat untuk 

membuat peserta didik terampil dalam kemampuan berkelompok  dan peran 

pendidik terhadap peserta didik untuk memperhatikan peserta didik dalam  

mengatur pekerjaan dan membantu jika peserta didik menemukan kesulitan dalam 

interaksi kelompok. 

Group Investigation (GI) menurut Sumarmi dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Wijayanti,Herlambang,dan Slamet (2012) menyatakan bahwa 

Group Investigation merupakan suatu model pembelajaran kooperatif dengan 
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melibatkan suatu kelompok yang melakukan penelitian dimana nantinya 

kelompok tersebut akan mempresentasikan hasil temuan mereka di kelas dengan  

tujuan utuk menjadikan  siswa memiliki kemampuan baik dari sisi komunikasi 

maupun keterampilan proses kelompok. Hal ini didukung oleh penelitianyang 

dilakukan oleh Swardika (2014) menyatakan  Grup Investigation merupakan 

sebuah pembelajaran yang melibatkan kelompok kecil dengan menggunakan 

perencaan proyek dan diskusi kelompok serta mempresentasikan hasil diskusi 

tersebut di depan kelas. Model Group Investigation dianggap sangat membantu 

dikarenakan beberapa pengalaman guru termasuk penulis selama mengajar 

menyadari bahwa anak lebih senang belajar dengan melibatkan teman lain dalam 

suatu tugas. Maka peneliti mencoba memberi solusi untuk membantu guru untuk 

mengatasi masalah yang ada didalam kelas agar peserta didik akan berusaha 

menemukan suatu informasi yang berkaitan dalam pembelajaran yang kemudia 

akan dievaluasi kebenarannya. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sunilawati,Dantes dan Candiasa (2013) model pembelajaran 

kooperatif yang sesuai yaitu tipe STAD karena para siswa dianggap memiliki 

ketergantungan positif dimana ketergantungan semacam ini selanjutnya akan 

memunculkan tanggung jawab individu terhadap kelompok dan keterampilan 

interpersonal dari setiap anggota kelompok. 

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti melakukan sebuah penelitian yang 

bertujuan untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan 

yang sedang dihadapi dengan mengangkat judul “Pengaruh Model Problem Based 

Lerarning berbasis Group Investigation terhadap Keterampilan Bertanya Jawab 

dan Aktivitas  diskusi  peserta Didik”. 

Dalam artikel ini, model pembelajaran problem based learning berbasis 

group investigation adalah model pembelajaran yang melibatkan peserta didik 

melalui proses kerja kelompok atau tim dengan meng- gunakan masalah sebagai 

fokus dalam pembelajaranagar peserta didik dapat mengembangkan kemam-puan 

berpikirnya serta keterampilannya untuk menghasilkan pengetahuan dan 

pengalaman yang baru.  

Dasar kajian dalam penelitian ini adalah keterampilan bertany jawab. 

Etermpilan bertanya jawab adalah  keterampilan dalam penyampaian pesan 

dengan mengujakan pertanyaan dan jawaban  untuk menjawab bahan  materi yang 

telah diperolehnya 

 

PEMBAHASAN 

Penerapan berbasis model pembelajaran Group Investigation berbasis 

Problem Based Learningdalam pembelajaran melalui kegiatan observasi pendidik 

dan observasi aktivitas peserta didik. Hasil observasi yang dilakukan terhadap 

aktivitas pendidik dalam mengajar dan aktivitas peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran pada tema III peduli terhadap lingkungan sub tema II keberagaman 

makhluk hidup dilingkunganku termasuk dalam kategori pembelajaran sangat 

baik dan memuaskan. Penulis telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

langkah–langkah pembelajaran dengan model model pembelajaran problem based 

learning berbasis group investigation. Peserta didik sangat aktif dalam mengikuti 

pembelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil presntase yang diperoleh. 

presentase  aktivitas pendidik dan peserta didik memperoleh hasil yang sangat 

memuaskan.  
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Secara empiris, terdapat pengaruh pendidik dalam proses pembelajaran. 

Kefektitivitas proses pembelajaran terletak pada bagaimana penerapan model 

pendidik dalam memberikan materi, oleh karena itu keberhasilan suatu proses 

pembelajaran sangat ditentukan kualitas atau kemampuan pendidik. Selain itu 

faktor-faktor lain dapat mempengaruhi proses pembelajaran, aktivitas peserta 

didik dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Penerapan model akan 

memberikan sesuatu yang baru untuk peserta didik sehingga dapat meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik. selain itu juga faktor atau keadaan sekolah yang 

memungkinkan untuk dapat melakukan inovasi pembelajaran. 

Hasil penelitian yang terdahulu menyatakan bahwa aktivitas pendidik dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan faktor penting guna 

tercapainya pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini didukung oleh penelitian 

terdahulu yang relevan yaitu dari I Ketut  2013), Ayu Nevi Yunita (2014), Septi 

Wulandari, Talenta Nauli (2014) 

Bedasarkan fakta-fakta yang didapatkan, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa aktivitas pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan keterampilan 

membaca dengan model pembelajaran problem based learning berbasis group 

investigation sangat baik. Keberhasilan keterampilan membaca ini terjadi kerena 

banyak faktor yang mempengaruhi dalam penerapan model model pembelajaran 

problem based learning berbasis group investigation sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan bertanya jawab peserta didik. 

Secara teoritis menurut joyce 2011:7 dalam Rahayu Wahyuningsih 

mendefinisikan model pembelajaran dengan upaya membantu siswa memperoleh 

informasi, gagasan, skill, nilai, cara berpikir, dan tujuan mengekspresikan diri 

mereka sendiri, serta mengajari mereka sendiri serta mengajari mereka untuk 

belajar. Pendidik dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran perlu 

merencanakan dan menentukan pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan 

kondisi kemampuan belajar peserta didik serta materi yang akan diajarkan agar 

dapat tercapai. Salah satu indikator kesuksesan pengelolaan pembelajaran adalah 

memastikan bahwa peserta didik aktif dan sibuk. 

Secara empiris penelitian ini juga dipengaruhi dari hal lain seperti peranan 

sekolah. Hasil penelitian yang terdahulu yang relevan juga mendukung hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Hal ini didukung oleh penelitian 

terdahulu yang relevan  menurut dari I Ketut  2013), Ayu Nevi Yunita (2014), 

Septi Wulandari, Talenta Nauli (2014) 

 

SIMPULAN  
Proses penerapan teknik pebelajaran model pembelajaran problem based 

learning berbasis group investigation pada peserta didik yang meliputi aktivitas 

pendidik dan peserta didik termasuk dalam kategori ketercapaian sangat baik. 

Ada pengaruh model pebelajaran model pembelajaran problem based 

learning berbasis group investigation terhadap keterampilan bertanya jawab 

peserta didik. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai tes unjuk kerja yang lebih 

menunjang dengan menggunakan teknik pebelajaran model pembelajaran problem 

based learning berbasis group investigation dibandingkan dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional. 
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SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi pendidik 

Guru kelas dapat menerapkan model pembelajaran problem based learning 

berbasis group investigation dalam pembelajaran  untuk mencapai keberhasilan 

dalam proses mengajar di kelas. Selain itu, pendidik harus lebih kreatif dan 

inovatif dalam memilih model pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan 

ataupun keterampilan peserta didik sesuai dengan materi yang dipelajari terutama 

saat peserta didik merasa bosan dan jenuh dalam belajar. 

2. Bagi peserta didik 

Peneliti berharap kepada peserta didik untuk lebih memperhatikan pendidik 

pada saat mengajar di kelas dan aktif selama proses pembelajaran. Apabila peserta 

didik tidak mendukung selama proses pembelajaran maka tujuan pembelajaran 

tidak akan dapat tercapai secara maksimal. 

3. Bagi sekolah 

Sekolah harusnya lebih meningkatkan penggunaan model pembelajaran 

yang menarik agar dapat membantu peserta didik lebih aktif dalam belajar. 

4. Bagi peneliti lain 

Diharapkan untuk peneliti yang lain, model pembelajaran problem based 

learning berbasis group investigation dapat diteliti untuk keterampilan yang lain, 

sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap keterampilan lain. 
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ABSTRAK 

 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode role playing untuk 

keterampilan berbicara siswa kelas IV 4 subtema 1 pembelajaran 1 di SD Negeri Belahantengah 

Mojosari. 

 Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif 

deskriptif yaitu dengan mencari informasi tentang gejala yang ada, yang didefinisikan dengan 

tujuan yang ingin dicapai, merencanakan bagaimana pendekatan, mengumpulkan data sebagai 

bahan untuk membuat laporan. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang penerapan 

metode permainan untuk keterampilan berbicara siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua siswa kelas IV SD Negeri Belahantengah Lesson Tahun 2017 - 2018 yang terdiri dari 1 

kelas, dan jumlah siswa 30 orang. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah satu 

kelas, yaitu kelas IV SDN Belahantengah dengan jumlah peserta didik sebanyak 30 siswa, yang 

kemudian 30 peserta didik diambil sampelnya. 

Hasil penelitian pada siswa kelas IV SD Negeri Belahantengah metode pembelajaran role 

playing. Dibandingkan dengan KKM, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode roleplaying 

di kelas IV tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 SD Negeri Belahantengah memiliki pengaruh 

terhadap peningkatan peserta didik dengan persentase kelengkapan sebanyak 86,67% atau 

dengan jumlah siswa sebanyak 26, dan belum tuntas sebanyak 4 siswa dengan persentase 13,33%. 

 

Kata kunci: rolep laying, keterampilan berbicara 

 

PENDAHULUAN 

Zaman sekaran gini pendidikan memegang peran penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan, bahkan pendidikan ini bersifatnya mutlak baik dalam 

kehidupan seseorang, keluarga, bangsa ataupun negara. Pendidikan bagi suatu 

bangsa merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 

2003 bab 1 pasal 1 No 1, yang berbunyi sebagai berikut : 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhla kmulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara“. 

Berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang bersifat 

produktif, yang artinya suatu kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang 

(pembicara)  untuk menyampaikan gagasan yang ada didalam pikirannya agar 

dapat dipahami oleh orang lain (penyimak). Setiap orang dikodratkan untuk bias 

berbicara atau berkomunikasi secara lisan, tetapi tidak semua orang memiliki 

keterampilan untuk berbicara dengan baik dan benar. 

Berbicara berperan penting baik dalam lingkungan keluarga, ataupun dalam 

ruang lingkup pendidikan. Tata karma dalam pergaulan diajarkan secara lisan. 

Adat kebiasaan, norma-norma yang berlaku juga sering kali diajarkan secara lisan. 

Hal ini berlaku dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. 

mailto:rizky.adika09@gmail.com
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Setiap manusia dituntut terampil berkomunikasi, terampil menyatakan 

pikiran, gagasan, ide, dan perasaan.Terampil menangkap informasi-informasi 

yang didapat, dan terampil pula menyampaikan informasi-informasi yang 

diterimanya. Kehidupan manusia setiap hari dihadapkan dalam berbagai kegiatan 

yang menuntut keterampilan berbicara.Contohnya dalam lingkungan keluarga, 

dialog selalu terjadi, antara ayah dan ibu, orang tua dan anak, dan antara anak-

anak itu sendiri. 

Di luar lingkungan keluarga juga terjadi pembicaraan antara tetangga 

dengan tetangga, antar teman sepermainan, rekan kerja, teman perkuliahan dan 

sebagainya.Terjadi pula pembicaraan di pasar, di swalayan, di pertemuan-

pertemuan, bahkan terkadang terjadi aduargumentasi dalam suatu forum. Semua 

situasi tersebut menuntut agar kita mampu terampil berbicara. 

Dalam pendidikan berbicara merupakan hal yang sangat penting baik bagi 

pendidik (guru) maupun untuk peserta didik (siswa) terutama di sekolah dasar 

(SD). Pada jaman sekarang ini tidak sedikit guru yang dalam menyampaikan 

materi pembelajaran dengan menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh 

siswanya, dilain pihak banyak siswa yang kurang memiliki keberanian untuk 

menyampaikan keluhannya. 

Sekarang ini dalam pembelajaran walaupun keterampilan berbicara guru 

bias dikatakan baik tetapi pembelajaran tidak berjalan kondusif dikarenakan para 

siswa yang kebanyakan diam dan tidak berani menyampaikan keluhan atau apa 

yang belum mereka mengerti.Walaupun di Indonesia telah menerapkan kurikulum 

2013 tetap saja hanya beberapa siswa yang berani untuk mengemukakan 

pendapatnya sehingga pembelajaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh 

Karena itu keterampilan berbicara ini perlu ditingkatkan baik untuk guru maupun 

siswa agar inti dari pembelajaran tersampaikan dengan baik dan pembelajaran 

berjalan dengan kondusif sebagaimana mestinya. 

Sebelum membahas mengenai metode – metode pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keberhasilan atau ketercapaiannya tujuan – tujuan dalam 

pembelajaran sebaiknya kita mengenal mengenai apa itu metode pembelajaran. 

Metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempu holeh guru untuk 

menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. 

Dapat juga disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah strategi pembelajaran 

yang digunakan oleh guru sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran  

yang telah ditetapkan. Hal  ini mendorong seorang  guru  untuk mencari metode  

yang tepat dalam penyampaian materinya agar dapat diserap dengan baik oleh 

siswa.  Mengajar secara efektif sangat bergantung pada pemilihan dan 

penggunaan metode mengajar. 

Ada banyak metode pembelajaran dimana salah satunya adalah metode 

roleplaying ini. Metode pembelajaran roleplaying ini merupakan metode 

pembelajaran yang mengajak siswa untuk bermain peran, dimana didalam 

kelasakan dibagi menjadi beberapa kelompok salah satu kelompok akan 

menampilkan sejenis drama dimana didalam drama tersebut mengandung unsur – 

unsure pengalaman atau tujuan – tujuan pembalajaran dan kelompok siswanya 

akan mengamati penampilan drama tersebut. 

Dalam metode pembelajaran roleplaying ini siswa diajak untuk belajar 

dengan bermain jadi semua siswa akan terlibat dalam pembelajaran walaupun 

dengan konsep bermain peran tetapi inti – inti dari pembelajaran tersebut juga 
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tersampaikan khususnya untuk kelas IV Sekolah Dasar (SD). Salah satu kelebihan 

menggunakan metode ini adalah meningkatnya keterapilan berbicara siswa, baik 

itu dalam pengucapan kata, pemilihan bahasa, maupun keberanian dalam 

mengemukakan pendapat sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan 

tujuan – tujuan yang ingin dicapai. 

Keterampilan berbicara dalam pendidikan ini dapat dibagi menjadi 2 faktor 

yaitu keterampilan berbicara factor kebahasaan, dan selanjutnya adalah faktor 

non-kebahasaan. Dari kedua factor tersebut penilaian tentang keterampilan 

berbicara siswa diambil penilaiannya. 

Dalam penilaian keterampilan berbicara tersebut masih terbagi lagi menjadi 

beberapa bagian. Dari factor kebahasaan akan terbagi lagi menjadi beberapa 

indicator yaitu pengucapan penempatan vocal, tekanan dan pelafalan, nada/irama, 

pemilihan kata dan kalimat, dan struktur kalimat. Sedangkan untuk penilaian 

Keterampilan berbicara faktor non-kebahasaan terbagi dalam beberapa indicator 

juga yaitu, Keberanian/semangat, kelancaran, pandangan, mimic wajah, 

keterbukaan, penalaran, dan penguasaan topik. 

Oleh karena itu, berdasarkan rangakaian pelaksanaan prosedur dan 

penerapan metode pembelajaran, akan dilaksanakan dalam sebuah penelitian yang 

berjudul Penerapan Metode Roleplaying Terhadap Keterampilan Berbicara 

Siswa Pada Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1  Kelas IV SD Negeri Belahan 

Tengah Mojosari-Mojokerto. 

 

METODE PENELITIAN 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif deskriptif yaitu dengan cara mencari informasi tentang gejala 

yang ada, didefinisikan dengan tujuan yang akan dicapai, merencanakan cara 

pendekatannya, mengumpulkan data sebagai bahan untuk membuat laporan. 

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang penerapan metode 

roleplaying terhadap keterampilan berbicara siswa. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan dalam penelitian ini didasakan atas hasil pengamatan 

keterampilan berbicara peserta didik yang telah dilaksanakan. Untuk mengetahui 

tingkatan keterampilan berbicara peserta didik dilakukan kegiatan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti  mengenai aktivitas pendidik dan aktivitas peserta didik, 

selain itu juga dilakukannya tes yang berupa tes lisan kepada peserta didik. Tes ini 

bertujuan untuk menilai keterampilan berbicara peserta didik. 

Pada awal pembelajaran seperti biasa diawali dengan do’a bersama dan 

menyanyikan lagu – lagu wajib serta mengisi presensi peserta didik, setelah 

apresiasi pendidik membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang 

berjumlah 6 kelompok dan tiap kelompok berisikan 5 peserta didik. Setelah 

terbentuknya kelompok, pendidik memberikan tugas untuk membuat atau mencari 

cerita yang berhubungan dengan tema penelitian ini yaitu Berbagai Pekerjaan. 

Pendidik memerberikan waktu untuk peserta didik mengerjakan tuas tersebut dan 

membagi tugas perannya masing – masing sesuai dengan cerita yang mereka buat. 

Setelah semua langkah – langkah tersebut peserta didik mulai penampilan mereka 

di depan kelas secara bergantian sesuai dengan kelompok pada saat penampilan 

inilah penilaian keterampilan berbicara peserta didik dinilai menggunakan tabel 
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penilaian keterampilan berbicara yang dikemukakan oleh Mulgrave yang terbagi 

menjadi 2 yaitu keterampilan berbicara faktor non-kebahasaan dan keterampilan 

berbicara faktor kebahasaan. Pada saat penampilan peserta didik bebas 

menampilkan apa saja dengan batasan teks yang telah mereka buat bersama 

kelompoknya. Setelah selesai dengan semua penampilan pendidik melakukan 

evaluasi dan mengambil kesimpulan mengenai apa yang telah peserta didik 

lakukan pada saat pembelajaran. 

Dilihat dari langkah – langkah metode roleplaying ini kegiatan melakukan 

penampilan naskah ini dapat dimanfaatkan untuk melatih keterampilan berbicara 

peserta didik. Selain itu pada saat evaluasi pada saat kelompok peserta didik lain 

menyampaikan pendapatnya disaat itu juga peserta didik secara tidak langsung 

belajar untuk menggunakan kalimat yang baik untuk menyampaikan pendapat, 

selain pendapat atau kesimpulan dari peserta didik kesimpulan guru pada setiap 

sesi evaluasi juga memberikan masukan yang membangun untuk peningkatan 

keterampilan berbicara peserta didik. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa dengan menggunakan 

metode roleplaying berpengaruh terhadap keterampilan berbicara peserta didik. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan 86,67% peserta didik mencapai nilai 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sedangkan peserta didik yang tidak 

mencapai KKM terdapat 13,33%. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah dan 

Zain (2002:67) yang mengemukakan mengenai salah satu kelebihan roleplaying 

yaitu bahasa lisan siswa dapat dibina menjadi bahasa yang lebih baik dan mudah 

dipahami oleh orang lain. Dari hasil penelitian ini juga dapat dilihat bahwa 

metode roleplaying juga menunjang atau dapat meningkatkan keterampilan 

berbicaranya melalui tahapan – tahapannya. Selain itu penggunaan metode 

roleplaying juga membuat siswa terlihat antusias dalam pembelajaran dikarenakan 

pada dasarnya metode roleplaying ini merupakan sebuah permainan sesuai dengan 

pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli.  

Dari tahapan – tahapan pelaksanaan metode ini juga sangat mendukung 

peningkatan keterampilan berbicara siswa didepan kelas, selain keterampilan 

berbicara tersebut seharusnya penggunaan metode ini juga mampu meningatkan 

kerja sama antar kelompok, keceriaan pada peserta didik, melatih kepercayaan diri 

dan sepertinya masih banyak lagi jika ada peneliti lain yang ingin menelitinya. 

Dari tahapan – tahapan metode roleplaying dapat membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh terhadap keterampilan berbicara peserta didik dengan tabel ketuntasan 

dalam penelitian ini yaitu 26 peserta didik mencapai nilai ketuntasan atau bila 

dalam prosentase mencapai 86,67% dan 4 peserta didik atau 13,33% yang tidak 

mencapai ketuntasan dimana dari ke empat peserta didik tersebut merupakan 

peserta didik yang termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. 

Selain dari penelitian ini penggunaan metode roleplaying pada peserta didik 

ini juga memberikan peningkatan terhadap keterampilan berbicara peserta didik 

sepert yang terdapat pada penelitian yang relevan sebelumnya, menurut Angga 

Wisnu Putra (2016) pada penelitian PTK “Metode Roleplaying untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Kelas V SDN Wonokusumo 4” juga 

telah membuktikan bahwa adanya peningkatan keterampilan berbicara pada 

peserta didik  dari hasil tes keterampilan berbicara sebelum dilakukan tindakan 

hanya 2 dari 19 siswa yang mencapai nilai minimal yaitu 75. Nilai rata-rata kelas 

adalah 58,21 dengan persentase ketuntasan 10,52%. Pada siklus I jumlah siswa 
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yang telah mencapai nilai minimal adalah 8 siswa. Nilai rata-rata kelas meningkat 

12,63 poin menjadi 71,42, dan persentase ketuntasan 31,58% menjadi 42,10%. 

Pada siklus II terjadi peningkatan yang cukup baik yaitu 17 siswa berhasil 

mencapai nilai minimal dengan peningkatan nilai rata-rata kelas sebesar 7,20 poin 

menjadi 78,36 dan persentase ketuntasan meningkat 47,37% menjadi 89,47%. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian pada peserta didik kelas IV SD Negeri 

Belahantengah Tahun Pelajaran 2017/2018 pada pembelajaran tematik tema 4 

subtema 1 pembelajaran 1 tentang berbagai pekerjaan dengan menggunakan 

metode pembelajaran roleplaying. Dinyatakan tuntas sebanyak 86,67% atau 

dengan jumlah siswa sebanyak 26, dan yang tidak tuntas sebanyak 4 siswa dengan 

prosentase 13,33%. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini berupaya untuk mengkaji implementasi kelas micro (selanjutnya akan disebut 

dengn microteaching) dengan pembelajaran tematik untuk mengukur teacher’s self-efficacy 

mahasiswa PGSD. Tujuan  penelitian ini untuk mengetahui tingkat self-efficacy mahasiswa PGSD 

sebagai calon guru SD setelah melakukan microteaching dengan pembelajaran tematik dimana 

pembelajaran tematik memerlukan keterampilan guru untuk mengorganisasi beberapa mata 

pelajaran dalam satu tema untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. 

Sedangkan, secara umum, teacher self-efficacy merupakan rasa keyakinan seorang guru untuk 

mampu melakukan suatu kegiatan belajar mengajar agar dapat terlaksana dengan baik. Selain itu 

rasa kemampuan diri tersebut akan membuat guru mampu bertahan dan berinovasi dalam proses 

belajar mengajar dan mempengaruhi performa guru dalam kelas.  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan 

akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya dengan kuesioner untuk 

mengetahui tingkat teacher self-efficacy dari mahasiswa PGSD setelah melakukan microteaching 

dengan pembelajaran tematik serta observasi untuk mendukung data dari kuesioner tersebut. 

Kuesioner menggunakan teacher self-efficacy scale dari Tschanen-Moran and Hoy. 

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat teacher self-efficacy dari mahasiswa PGSD 

setelah melakukan microteaching dengan pembelajaran tematik yang didukung adanya umpan 

balik dari dosen pengampu dan rekan kelas. Dengan melakukan microteaching dengan 

pembelajaran tematik akan memberi pengalaman bagi mahasiswa PGSD sehingga mampu 

menumbuhkan teacher self-efficacy yang diperlukan oleh calon guru untuk dapat merasa yakin 

akan kemampuannya dalam melakukan proses belajar mengajar dengan menggunakan 

pembelajaran tematik.  

 

Kata kunci: microteaching, pembelajaran tematik, teacher self-efficacy, mahasiswa PGSD 

 

PENDAHULUAN 

Program pendidikan guru, memainkan peran penting dalam membangun 

self-efficacy seorang calon guru, terutama dalam program-program yang berkaitan 

dengan praktek mengajar ataupun magang yang memerlukan persiapan mental, 

pengetahuan dan keterampilan mengajar dari seorang guru. Terlebih lagi bagi 

guru di Indonesia; dengan bergesernya kurikulum yang berlaku dimana 

pendidikan di Indonesia sejak tahun 2013 menerapkan kurikulum 2013 

(selanjutnya akan disebut dengan K-13) yang memfokuskan pembelajaran tematik 

dalam proses belajar mengajar, dengan demikian para guru dan calon guru 

diharapkan mampu untuk melakukan pembelajaran berbasis tematik.  

Pembelajaran tematik merupakan pendekatan belajar mengajar yang 

melibatkan beberapa mata pelajaran yang di gabung dalam satu tema untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Pengalaman yang bermakna 

dimaksudkan agar siswa tidak saja memahami konsep, akan tetapi mereka akan 

belajar melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep 

yang telah mereka pahami (Depdikbud, Team Pengembangan PGSD, 1996). 

mailto:dyovie24@gmail.com
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Pembelajaran tematik diterapkan sejak berlakunya K-13 yang menggantikan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dalam proses pembelajarannya 

mengajarkan tiap mata pelajaran secara individual atau terpisah. Bergesernya 

proses pembelajaran dari satuan pelajaran yang diajarkan terpisah menjadi 

pembelajaran tematik memerlukan keterampilan tertentu yaitu keterampilan untuk 

mengorganisasikan beberapa mata pelajaran dalam satu tema sehingga hal ini 

menuntut guru untuk mampu menguasai keterampilan tersebut, baik dalam hal 

mengorganisasikan materi dalam satu tema, media yang mendukung, maupun 

mengenai asesmen siswa.  

 Sebagai seorang calon guru, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

(PGSD) juga dituntut untuk mampu melaksanakan pembelajaran tematik. Tidak 

seperti para guru yang sudah mengajar di sekolah dasar; mahasiswa PGSD harus 

mengasah keretampilannya dalam proses belajar mengajar dengan melakukan 

praktek belajar mengajar yang tercantum dalam kurikulum PGSD yang disebut 

sebagai kelas mikro (microteaching). Tuntutan kelas microteaching bagi 

mahasiswa PGSD sedikit berbeda dengan mahasiswa pada pendidikan keguruan 

yang lain. Hal ini terjadi karena tuntutan adanya keterampilan pembelajaran 

tematik yang perlu dikuasai oleh mahasiswa PGSD dimana mahasiswa PGSD 

akan diminta untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengorganisasikan 

sejumlah mata pelajaran dalam satu tema, tidak seperti pendidikan keguruan 

lainnya yang hanya memerlukan satu mata pelajaran saja untuk ditampilkan pada 

saat di kelas microteaching. Dengan melakukan simulasi di kelas microteaching 

ini memberikan manfaat bagi mahasiswa PGSD khususnya untuk mendapatkan 

pengalaman mengajar menggunakan pendekatan pembelajaran tematik dimana 

pengalaman mengajar tematik di dalam kelas yang menyerupai kelas 

seungguhnya akan membangun rasa percaya diri dan teachers’ self-efficacy 

mahasiswa PGSD untuk menghadapi kelas yang sesungguhnya.  

 

Tujuan dan arti penting Microteaching. 

Mengajar merupakan profesi yang sangat didasarkan pada praktek. Pada 

awalnya microteaching bertujuan untuk meningkatkan kualitas siswa dan 

diterapkan pada pendidikan guru dengan tujuan yang sama. Metode 

microteaching menyediakan kesempatan bagi calon guru untuk mengasah 

keterampilan merencanakan dan mengimplemantasikan strategi mengajar yang 

baru, sehingga microteaching memiliki peran penting dalam mempersiapkan 

profesi guru karena potensinya yang menekankan hubungan antara teori dan 

praktek. (Ajayi-Dopamu and Talabi 1986 dalam Saban and Coklar 2013). 

Microteaching akan memberikan kesempatan pada calon guru untuk 

mengembangkan keterampilan dalam merencanakan rencana pembelajaran, 

memilih tujuan pembelajaran, mengarahkan perhatian siswa, berbicara di depan 

kelompok siswa, mengatur waktu yang efektif, dan mengembangkan teknik 

assessmen untuk siswa (Kilic, 2010 dalam Saban & Coklar, 2013). Selanjutnya, 

microteaching merupakan praktek mengajar yang terorganisasi (Harvard 

University, 2006 dalam Bilen 2015). Tujuan dari microteaching adalah untuk 

menyediakan rasa percaya diri, dukungan dan refleksi dari seorang pendidik dan 

selama proses, mahasiswa dapat merencanakan, apa yang ingin mereka ajarkan 

dengan mempraktekkannya kepada teman-teman dan kolega. Berdasarkan tujuan 

microteaching tersebut, yaitu untuk menyediakan rasa percaya diri kepada 
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mahasiswa pendidikan keguruan oleh karena itu, dengan mengikuti kelas 

microteaching diharapkan dapat membangun rasa percaya diri, dan selanjutnya 

membangun self-efficacy bagi seorang guru.  

Beberapa penelitian terdahulu mengenai microteaching banyak mengamati 

peran dan pengaruh microteaching baik terhadap teacherself-efficacy, teacher 

beliefs dalam pembelajaran dan juga mengamati keefektifan microteaching 

terhadap pembelajaran menunjukkan bahwa microteaching berperan, berpengaruh 

dan efektif dalam meningkatkan teacher self-efficacy, teacher belief dan 

microteaching juga efekttif terhadap maningkatkan pembelajaran. (Saban and 

Coklar, 2013; Bilen, 2015; Basturk, 2016; Arsal, 2014).  

 

Microteaching Pembelajaran Tematik 

Microteaching pembelajaran tematik pada dasarnya mengambil konsep 

dasar dari microteaching untuk melihat dan menilai pelaksanaan pembelajaran 

tematik sesuai dengan Kurikulum-2013 yang bercirikan pembelajaran tematik. 

Konsep dasar pembelajaran tematik adalah merupakan pembelajaran 

terpadu yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi dari beberapa mata 

pelajaran sekaligus dalam satu kali pertemuan Keterpaduan pembelajaran dalam 

satu tema ini dapat dilihat dari aspek: proses atau waktu, aspek kurikulum, dan 

aspek belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman yang 

bermakna bagi siswa. (Zuhdi, 2014). Pada dasarnya salah salah satu ciri utama 

pembelajaran tematik adalah tidak nampak pemisahan antara mata pelajaran satu 

dan yang lainnya. Dengan pembelajaran tematik ini menuntut guru untuk dapat 

mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain, antara satu aktifitas dengan 

aktifitas yang lain dan seterusnya. Dengan demikian siswa dapat mendapat 

pengalaman langsung untuk berfikir secara komprehensif. (Makruf, 2016) 

Dengan berdasar pada konsep dasar pembelajaran tematik diatas, dapat 

dipahami bahwa microteaching dengan pembelajaran tematik menuntut para 

mahasiswa PGSD untuk mampu mempersiapkan tidak saja perencanaan 

pembelajaran, media pendukung, aktifitas, tapi juga assessmen bagi siswa yang 

berdasarkan pembelajaran tematik yang bercirikan mengintegrasikan beberapa 

mata pelajaran dalam satu tema. Sehingga microteaching pembelajaran tematik 

untuk mahasiswa PGSD akan lebih memerlukan kesiapan mental dari para 

mahasiswa agar microteaching yang dilaksanakan sesuai dengan pembelajaran 

tematik yang sesungguhnya. Dengan microteaching pembelajaran tematik ini 

akan dapat diamati teachers’ self-efficacy mahasiswa PGSD.   

 

Teachers’ self-efficacy 

Self-efficacy merupakan persepsi seseorang terhadap kemampuan diri 

sendiri untuk dapat melakukan sejumlah perilaku yang diperlukan agar dapat 

sukses dalam situasi tertentu. Lebih lanjut menurut Tschannen-Moran, Hoy & 

Hoy (1998) bahwa teachers’ self-efficacy merupakan salah satu bentuk dari self-

efficacy yang dikembangkan oleh Bandura (1997) yang menjelaskan bahwa self-

efficacy adalah sebuah proses kognitif dimana sesorang membangun keyakinan 

tentang kapasitas mereka untuk melakukan tingkat pencapaian tertentu. Teacher 

self-efficacy akan menentukan tingkat kegigihan guru dalam melakukan 

pembelajaran sesulit apapun. Guru yang memiliki tingkat teachers’ self-efficacy 

tinggi percaya bahwa mereka dapat mengontrol atau paling sedikit memberikan 
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pengaruh yang kuat terhadap prestasi dan motivasi siswa.  Ada empat sumber dari 

self-efficacy: 1) Prestasi kinerja. (mastery experience), Prestasi yang dicapai pada 

masa lalu dapat meningkatkan kepercayaan self efficacy sesorang. 2) Pengalaman 

vicarious. Diperoleh melalui model sosial. Efikasi akan meningkat ketika 

mengamati keberhasilan orang lain. 3) Persuasi verbal atau persuasi sosial. Efikasi 

diri dapat diperoleh, diperkuat atau dilemahkan melalui persuasi verbal atau 

sosial. 4) Keadaan emosi (emotional arrousal). Keadaan emosi yang mengikuti 

suatu kegiatan akan mempengaruhi efikasi di bidang kegiatan tersebut.  

Dalam artikelnya Arsal (2014) mengutip hasil penelitian-penelitian yang 

terdahulu menyatakan bahwa guru dengan tingkat self-efficacy yang tinggi lebih 

bersedia untuk mengajar dan berperilaku lebih bertanggung jawab, mereka akan 

membangun perencaan pembelajaan yang efektif dan lebih bersedia untuk 

mengaplikasikan metode pembelajaran yang baru (Allinder, 1994; Evans and 

Tribble, 1986; Guskey, 1988; Milner, 2012, dalam Arsal, 2014). Hal ini 

merupakan kualitas guru yang perlu dikembangkan. Penelitian dari Oh (2014) 

memberikan gambaran bahwa self-efficacy dapat diperoleh dari beberapa sumber 

seperti yang disebutkan diatas, dan microteaching merupakan pemberian 

pengalaman, sekaligus seseorang bisa belajar dari teman yang lainnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi microteaching 

pembelajaran tematik untuk mengetahui tingkat teachers’ self-efficacy mahasiswa 

PGSD. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena 

microteaching dilakukan dengan pembelajaran tematik, dimana pada penelitian 

sebelumnya microteaching hanya dilaksanakan untuk satu mata pelajaran saja, 

sehingga tingkat kerumitan persiapannya lebih sedikit daripada dengan 

pembelajaran tematik.  

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus.Subyek penelitian adalah mahasiswa PGSD yang mengikuti mata kuliah 

microteaching yang melakukan praktik mengajar dengan pembelajaran tematik 

untuk SD. Instrumen penelitian ini adalah peneliti yang dilengkapi dengan 

kuesioner siap pakai mengenai teachers’ self-efficacydari Tschannen-Moran & 

Hoy dan pedoman wawancara yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran 

tematik. Selain itu peneliti juga hadir di kelas untuk melakukan pengamatan 

singkat. Lokasi penelitian adalah di Fakultas Bahasa dan Sains, Universitas 

Wijaya Kusuma Surabaya dan lama penelitian berlangsung dalam sepuluh kali 

pertemuan pada kelas microteaching. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

membagikan kuesioner teachers’ self-efficacy setelah pelaksanaan microteaching 

untuk mengetahui tingkat self-efficacy mahasiswa PGSD setelah melaksanakan 

simulasi pembelajaran tematik. Setelah itu peneliti melakukan wawancara untuk 

lebih memperdalam pemahaman mengenai self-efficacy mahasiswa PGSD.  

Peneliti juga melakukan pengamatan kelas untuk melihat konsep dasar 

pembelajaran tematik sudah terpenuhi. Analisis data dilakukan secara deskriptif 

untuk mendapatkan gambaran seberapa besar tingkat teachers’ self-efficacy 

mahasiswa PGSD dengan implementasi microteaching pembelajaran tematik. 

Tahap analisis data tersebut mencakup data reduction, tampilan data dan 

verifikasi atau penarikan kesimpulan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar teachers’ self-

efficacy mahasiswa PGSD dengan implementasi microteaching pembelajaran 

tematik. Pada hasil dan pembahasan ini akan dipaparkan hasil kuesioner dan 

wawancara yang disusun secara sistematis sehingga memudahkan untuk 

dipahami.  

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai observasi peneliti selama berada 

di kelas microteaching. Tujuan utama peneliti mengadakan pengamatan di kelas 

untuk melihat pembelajaran tematik yang dilakukan di kelas. Sebelum melakukan 

praktik mengajar, mahasiswa PGSD mendapatkan pengarahan untuk membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tematik. Pada saat pelaksanaan 

mahasiswa mengikuti RPP dalam melakukan praktek mengajar pembelajaran 

tematik. Aspek yang diamati dalam kelas microteaching pembelajaran tematik ini 

anatara lain: 1)kemampuan mahasiswa menggabungkan materi pelajaran agar 

tetap masuk dalam tema, 2) pelaksanaan pembelajaran sesuai sintaks, 3) aktivitas 

siswa, 4) penggunaan media pembelajaran, 5) penguasaan kelas dan 6) feedback. 

Hasil Observasi Kelas 

Aspek pertama, secara umum, pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai 

dengan sintaks pembelajaran tematik untuk siswa SD. Hal ini dapat dilihat dari 

pembelajaran yang dilakukan dengan sistematis oleh masing-masing mahasiswa 

mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan keagiatan penutup. Semua 

mahasiswa sudah melakukan pembelajaran secara sistematis, akan tetapi 

terkadang ada bagian yang terlupakan misalnya dalam melakukan presensi atau 

apersepsi kurang terlihat seperti apersepsi.  

Aspek kedua yang diamati adalah bagaimana para mahasiswa 

menggabungkan beberapa materi pelajaran agar menjadi satu kesatuan dengan 

tema. Dari pengamatan didapatkan bahwa berbagai macam teknik di pergunakan 

untuk mengorganisasikan beberapa materi pelajaran tersebut. Tekknik yang paling 

sering dipergunakan adalah dengan menggunakan pertanyaan, meskipun ada pula 

yang menghubungkan satu materi dengan materi lainnya dengan menggunakan 

gambar. Disini dapat dilihat bahwa aspek tematik yaitu tidak nampak pemisahan 

antara mata pelajaran satu dan yang lainnya sudah berupaya dilakukan dengan 

cara mengaitkan materi pembelajaran yang satu dengan yang lainnya.  

Apek ketiga yang diamati adalah aktivitas siswa; pada dasarnya mahasiswa 

PGSD yang menjalankan pembelajaran tematik sudah menyiapkan aktivitas untuk 

siswa untuk tiap mata pelajaran untuk aktivitas siswa baik secara individu maupun 

aktivitas siswa dalam kelompok bahkan terkadang waktu akan lebih banyak 

terpakai. Dalam pembelajaran tematik memang ditekankan pada siswa sehingga 

mahasiswa PGSD harus dapat mempersiapkan aktivitas yang sesuai untuk tiap 

materi bagi siswa. Kemampuan guru untuk mampu melibatkan siswa baik yang 

aktif maupun yang bermasalah sekalipun dikelas merupakan factor yang dapat 

mempengaruhi persepsi self-efficacy dari guru. Dengan keberhasilan memberikan 

aktivitas yang mampu diikuti oleh siswa baik individu maupun dalam kelompok 

akan memearikan pengalaman keberhasilan bagi mahasiswa PGSD untuk dapat 

memperkaya persepsi self-efficacy-nya. 

Aspek keempat adalah penggunaan media, pada awalnya media yang 

digunakan seputar media yang bisa ditayangkan di LCD, jadi dalam bentuk power 

point dan yang lainnya. Himbauan dari dosen pengampu untuk lebih 
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memvariasikan media yang dipakai membuat para mahasiswa PGSD 

menggunakan media yang lebih bervariasi, misalnya dengan media karton 

bergambar, TTS besar, media realia bahkan papan tulis juga  

Aspek kelima adalah mengenai penguasaan kelas. Aspek penguasaan kelas 

ini adalah aspek penting tidak saja untuk mengukur pelaksanaan microteaching itu 

sendiri tetapi juga untuk mengembangkan persepsi teachers’ self-efficacy. Dari 

pengamatan kelas, didapatkan hasil bahwa mahasiswa PGSD cukup mampu untuk 

mengelola kelas, dalam artian mereka mampu menenangkan siswa, mebagi 

kelompok yang adil, memberikan reward dan pusnishment dengan tepat, 

meskipun ada juga merasa nervous karena rekan sekelasnya yang berakting cukup 

ramai. Secara keseluruhan penguasaan kelas yang dilakukan cukup memadai dan 

dapat dipergunakan sebagai pengalaman keberhasilan dengan pertimbangan kelas 

asli tidak akan seramai kelas dengan teman sendiri. 

Aspek terakhir adalah aspek feedback. Feedback selalu diberikan oleh 

teman peserta microteaching dan oleh dosen pengampu. Sejauh pengamatan 

peneliti, teman-teman peserta microteachimg memberikan masukan yang 

membangun, dan dosen pengampupun mendorong agar semua mampu 

memberikan feedback bagi penampilan temannya. Sehingga dengan demikian 

semua peserta microteaching akan belajar juga dari teman lainnya yang 

melakukan praktik mengajar. 

 

Hasil Kuesioner Teachers’ Self-Efficacy 

 Hasil kuesioner teachers’ self-efficacy yang diberikan pada mahaisswa 

PGSD setelah mengikuti praktek mengajar di kelas microteachingdibagi menjadi 

tiga bagian yaitu: melibatkan siswa, penguasaan kelas dan strategi instruksional 

dapat dilihat di table 1, 2 dan 3 berikut beserta keterangannya: 
Keterangan: 

 Jika sebagian besar jawaban responden terletak pada opsi: 

Tidak ada  : Tingkat self-efficacy sangat rendah 

Sangat sedikit  : Tingkat self-efficacy rendah 

Cukup   : Tingkat self-efficacy sedang 

Cukup Banyak  : Tingkat self-efficacy tinggi 

 Banyak sekali              : Tingkat self-efficacy sangat tinggi 

 

Tabel 1 Hasil kuesioner Teachers’ self-efficacy Terhadap Keterlibatan Siswa 

No Item 

Seberapa banyak yang dapat anda lakukan 

Tidak 

ada 

Sangat 

sedikit 

Cukup Cukup 

banyak 

Banyak 

sekali 

1 Seberapa banyak yang dapat 

anda lakukan untuk mengatasi 

siswa yang paling sulit atau 

bermasalah di kelas? 

 4,5% 22,7% 63,6% 9,1% 

2 Seberapa banyak yang dapat 

anda lakukan untuk membantu 

siswa berpikir kritis di kelas? 

 9,1% 36,4% 40,9% 13,6% 

3 Seberapa banyak yang dapat 

anda lakukan untuk memotivasi 

siswa yang menunujukkan minat 

belajar rendah? 

 13,6% 40,9% 36,4% 9.1% 

4 Seberapa banyak yang dapat  18,2% 59,1% 18,2% 4,5% 
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anda lakukan untuk membuat 

siswa percaya bahwa mereka 

mampu melakukan pekerjaan 

sekolah dengan baik? 

5 Seberapa banyak yang dapat 

anda lakukan untuk membantu 

siswa untuk belajar tentang nilai-

nilai pembelajaran di dalam 

kelas? 

4,5% 18,2% 54,5% 22,7%  

6 Seberapa banyak yang dapat 

anda lakukan untuk 

menumbuhkan kreatifitas siswa 

di kelas? 

 9,1% 22,7% 63.6% 4,5% 

7 Seberapa banyak yang dapat 

anda lakukan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa 

yang mengalami kegagalan 

dalam belajar? 

 18,2% 63,6% 18,2%  

8 Seberapa banyak yang dapat 

anda lakukan untuk membantu 

keluarga siswa agar dapat 

membantu siswa bekerja dengan 

baik di sekolah 

 9,1% 68,2% 22,7%  

 Rata-Rata 0,56% 12,50% 46,01% 35,79% 3,96% 

Sumber: Diolah dari hasil kuesioner penuh Tschannen-Moran & Hoy (1998) 

 

Dari Tabel 1.Diatas menunjukkan pilihan mahasiswa PGSD seberapa banyak hal 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang dimaksud oleh item-item 

dalam kuesioner tersebut. Dari pilihan mahasiswa PGSD dapat menunjukkan 

tingkat teachers’ self-efficacy mahasiswa dalam melibatkan siswa dalam 

pembelajaran menunjukkan rata-rata paling banyak pada tingkat sedang sampai 

tinggi. Hal ini dikarenakan dalam mempersiapkan pembelajaran tematik yang 

berfokus pada student-center, para mahasiswa PGSD sudah menyiapkan berbagai 

aktivitas individu dan kelompok yang banyak melibatkan para siswa. 

 

Table 2 Hasil kuesioner Teachers’ self-efficacy Terhadap Penguasaan Kelas 

No Item 

Seberapa banyak yang dapat anda lakukan 

Tidak 

ada 

Sangat 

sedikit 

Cukup Cukup 

banyak 

Banyak 

sekali 

1 Seberapa banyak yang dapat 

anda lakukan untuk mengontrol 

perilaku yang mengganggu di 

kelas? 

 13,6% 27,3% 36,4% 22,7% 

2 Sejauh mana anda dapat 

menyampaikan harapan anda 

secara jelas mengenai perilaku 

siswa di kelas? 

 9,1% 27,3% 59,1% 4,5% 

3 Seberapa baik anda dapat 

membangun rutinitas dikelas 

untuk menjaga kegiatan belajar 

4,5% 9,1% 40,9% 40,9% 4,5% 
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mengajar berjalan lancar? 

4 Seberapa banyak yang dapat 

anda lakukan untuk membuat 

siswa mematuhi atau mengikuti 

aturan di kelas? 

4,45% 18,2% 18,2% 54,5% 4,5% 

5 Seberapa banyak yang dapat 

anda lakukan untuk 

menenangkan siswa yang 

mengganggu  atau berisik? 

4,45% 9,1% 77,3% 9,1%  

6 Seberapa baik anda membangun 

sistem manajemen kelas dengan 

setiap kelompok siswa? 

 4,5% 13,6% 81,8%  

7 Seberapa baik anda dapat 

mengatasi siswa bermasalah 

yang dapat merusak seluruh 

pelajaran di kelas? 

 18,2% 40,9% 40,9%  

8 Sejauh mana anda dapat 

menanggapi siswa yang 

menantang guru di dalam kelas? 

 13,6% 54,5% 27,3%  

 Rata-Rata 1,68% 11,93% 37,50% 43,75% 4,53% 

Sumber: Diolah dari hasil kuesioner penuh Tschannen-Moran & Hoy (1998) 

 

 Tabel 2 Diatas menunjukkan tingkat self-efficacy mahasiswa PGSD 

setelah melakukan microteaching pembelajaran tematik terhadap penguasaan 

kelas.Rata-rata tingkat self efficacy mahasiswa PGSD terhadap pengelolaan kelas 

bisa dianggap memiliki tingkat self-efficacy yang tinggi. Hal ini besar 

kemungkinannya bahwa pada saat melakukan microteaching, yang berperan 

sebagai siswa adalah teman-teman sekelas yang lebih ramai apabila dibandingkan 

dengan anak-anak SD di kelas pada umumnya. Sehingga para mahasiswa PGSD 

ini akn merasa apabila mereka sukses mengelola kelas dengan siswa yang lebih 

ramai daripada yang sesungguhnya, mereka akan mampu mengatur kelas di kelas 

yang sebenarnya. Secara keseluruhan tingkat teachers’ self-efficacy mahasiswa 

PGSD dalam pengelolaan kelas berkisar anatara sedang sampai tinggi sekali.  

 

 Table 3 Hasil kuesioner Teachers’ self-efficacy Strategi Instruksional 

No Item 

Seberapa banyak yang dapat anda lakukan 

Tidak 

ada 

Sangat 

sedikit 

Cukup Cukup 

banyak 

Banyak 

sekali 

1 Seberapa baik anda merespon 

pertanyaan pertanyaan sulit 

yang diajukan oleh siswa di 

kelas? 

4,5% 13,6% 36,4% 45,5%  

2 Seberapa banyak yang dapat 

anda lakukan untuk mengukur 

pemahaman siswa tentang apa 

yang telah anda ajarkan? 

 9,1% 36,4% 45,5% 9.1% 

3 Sejauh mana anda dapat 

mengolah pertanyaan yang 

baik untuk siswa anda? 

 4,5% 9,1% 81,8% 9.1% 

4 Seberapa jauh yang dapat  22,7% 59,1% 18,2%  
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anda lakukan untuk 

menyesuaikan tingkat 

pelajaran dengan kemampuan 

siswa 

5 Seberapa banyak anda dapat 

menggunakan berbagai 

strategi pembelajaran? 

 9,1% 13,6% 72,7%  

6 Sejauh mana anda dapat 

menyediakan alternatif 

penjelasan atau contoh saat 

siswa bingung terhadap 

pelajaran? 

 18,2% 22,7% 59,1%  

7 Seberapa baik anda dapat 

menerapkan alternatif strategi 

di kelas? 

4,5% 9,1% 54,5% 31,8%  

8 Seberapa baik anda dapat 

memberikan tantangan yang 

tepat bagi siswa yang lebih 

mampu di kelas? 

4,5% 9,1% 45,5% 40,9%  

 Rata-rata 1,69% 11,93% 34,66% 49,44% 2,28% 

Sumber: Diolah dari hasil kuesioner penuh Tschannen-Moran & Hoy (1998) 

 

Dari table 3 diatas, secara keseluruhan tingkat teacher’s self-efficacy dari 

mahasiswa PGSD yang berkaitan dengan strategi instruksional dapat dikatakan 

memiliki tingkat teachers’ self-efficacy yang tergolong tinggi. Hal ini dapat dilhat 

dari banyaknya mahasiswa yang memilih di bagian cukup banyak sampai banyak 

yang dapat mereka lakukan berdasarkan pernyataan item-item yang berkaitan 

dengan strategi instruksional. Jawaban mahasiswa PGSD paling banyak yang 

menunjukkan tingkat self-efficacy tertinggi ada pada mengolah pertanyaan yang 

baik. Hal ini dapat dilihat karena Para mahasiswa PGSD mengggunakan 

pertanyaan untuk mengorganisasikan materi satu ke materi yang lain.  

 

Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar tingkat self-

efficacyimplementasi microteachingpembelajaran tematik untuk mengetahui 

seberapa besar teachers’ self-efficacy mahasiswa PGSD. Dari hasil pengamatan 

kelas, dapat diketahui bahwa mahasiswa PGSD melakukan praktek mengajar 

dengan pembelajaran tematik. Dalam hal microteaching sendiri, mahasiswa 

PGSD sudah melakukan sesuai dengan panduan dalam kelas microteaching yang 

diberikan oleh dosen pengampu pada awal perkuliahan. Preaktik mengajar yang 

dilaksanakan juga disesuaikan dengan RPP yang sudah mereka konsultasikan 

dengan dosen pengampu.Aspek utama dalam pembelajaran tematik yang dapat 

dilihat pada pengamatan kelas adalah bagaimana para mahasiswa PGSD 

mengorganisasikan materi-materi pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang 

lain. Pada umumnya mahasiswa PGSD menorganisasikan beberapa mata 

pelajaran tersebut dengan menggunakan pertanyaan; kurang lebih 80% 

menggunakan pertanyaan, sedangakan sisanya ada yang menggunakan gambar 

yang langsung dilanjutkan ke materi berikut dengan halus dan ada beberapa 

mahasiswa yang kurang bisa mengorganisasikannya dengan baik. Dalam hal ini, 

mahasiswa PGSD akan mendapatkan feedback dari teman peserta microteaching 
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dan dosen pengampu agar semua peserta microteaching belajar dari penampilan 

temannya selain belajar untuk menampilkan praktek mengajar mereka sendiri.  

Dari pengamatan kelas dan hasil kuesioner yang telah dipaparkan dalam 

bagian hasil, yaitu mahasiswa PGSD rata-rata memiliki tingkat self-effiacay yang 

tinggi pada pengelolaan kelas dan strategi instruksional serta memilliki tingkat 

self-efficacy sedang pada melibatkan siswa dalam pembelajaran, menunjukkan 

bahwa dengan microteaching pembelajaran tematik dengan mengikutkan 

feedback dari teman peserta microteaching dan dosen pengampu mampu 

menunjukkan tingkat teachers’ self-efficacy mahasiswa PGSD yang rata-rata 

tergolong sedang sampai tinggi untuk keseluruhan aspek teachers’ self-efficacy 

(melibatkan siswa, pengelolaan kelas dan strategi instruksional). Mengingat 

bahwa kuesioner teachers’ self efficacy ini diberikan setelah microteaching 

pembelajaran tematik, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi 

microteaching merupakan factor yang dapat menunjukkan seberapa besar tingkat 

teachers’ self-efficacy mahasiswa PGSD.  

Pada dasarnya hal ini sejalan dengan hasil dari peneliti yang terdahulu Arsal 

(2014) yang dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa calon guru dalam 

kelas experiment yang menunjukkan adanya kemajuan yang besar dalam teachers’ 

self efficacy setelah mendapatkan kelas microteaching. Selanjutnya penelitian ini 

juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oh (2014) mengenai 

sumber-sumber yang mempengaruhi self-efficacy, menyebutkan bahwa dalam 

bentuk tutoring, observasi dan penempatan dan preaktik mengajar merupakan 

sumber self-efficacy bagi calon guru. Microteaching pembelajaran tematik 

merupakan sumber dalam bentuk untuk memantapkan penguasaan dari 

pengalaman. Kelebihan dari penelitian ini adalah bahwa microteaching yang 

dilakukan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku yaitu kuirkulum 2013 yang 

menggunakan pembelajaran tematik, dimana pada akhirnya mahasiswa PGSD 

akan menjadi guru SD, sehingga pembelajaran tematik melalui microteaching ini 

akan memberi pengalaman sebelum mereka terjun ke dunia kerja sebagai guru SD 

yang menerapkan pembelajaran tematik dalm kesehariannya di sekolah. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian pada bagian sebelumnya, dapat diambil 

kesimpulan bahwa implementasi microteaching pembelajaran tematik dapat untuk 

melihat tingkat teachers’ self efficacy dari mahasiswa PGSD. Hal ini dapat terjadi 

karena microteaching, terutama dalam pembelajaran tematik yang merupakan 

pembelajaran yang diterapkan di Indonesia dengan Kurikulum 2103, mampu 

memberi pengalaman dan masukan yang merupakan sumber dari self-efficacy bagi 

mahasiswa PGSD.  
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebanyakan dari pernyataan para pendidik bahwa 

dalam membaca itu perlu sebuah keterampilan, sebab dalam membaca kita tidak hanya membaca 

melainkan ada sebuah kegiatan yang memerlukan sebuah keterampilan, dalam penelitian ini akan 

diberikan salah satu ketampilan yang harus dimiliki ketika membaca yaitu sebuah strategi yang 

dinamakan strategi membaca teliti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

”Bagaimanakah Penerapan Strategi Membaca Teliti (A Meticolos Reading Strategy) pada Tema 3 

Makanan sehat subtema 3 Pentingnya menjaga asupan makanan sehat pembelajaran 3 kelas V SD 

dapat membantu kesulitan siswa dalam meyelesaikan soal yang berbentuk teks bacaan yang 

panjang?. Tujuan dalam penelitian ini adalah “apakah penggunaan Strategi membaca teliti dapat 

membantu siswa dalam mengerjakan soal-soal yang terkhususkan soal Bahasa Indonesia yang 

biasanya di awal soal terdapat bacaan yang begitu panjang?”. Dalam penelitian ini untuk 

membantu pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi dengan respon siswa, 

wawancara terhadap kondisi sebelumnya, dokumentasi yang dikerjakan peneliti dan siswa. Subjek 

dalam penelitian ini terdiri dari satu kelas siswa yang berjumlah 26 orang, setelah diterapkannya 

strategi membaca teliti siswa dimintai respon untuk melengkapi data observasi dan untuk melihat 

apakah penerapan strategi ini berjalan dengan baik.  

 

Kata kunci: pembelajaran, strategi membaca teliti 

 

PENDAHULUAN 

Di jaman modern sekarang ini, masalah pendidikan merupakan 

suatunhalmyang sangat penting. Abad-abad mendatang adalah suatu tantangan 

bagi generasi yang akan datang, khususnya bagi bangsa Indonesia yang ingin 

mencapai tujuan nasional dan sumber daya manusia yang berkualitas serta mampu 

bersaing dengan bangsa lain.  

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta beradaban bangsa dan martabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik akan 

menjadi manusia yang beriman dan percaya kepada Tuhan yang Maha Esa 

Dalam usaha mencapai usaha tersebut, seorang pendidik yang berkualitas 

sangat dibutuhkan sehingga pola pembelajaran yang diajarkan dalam proses 

ngajar pengajar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses belajar 

mengajar, dibutuhkan seorang pendidik yang berkualitas mampu mengarahkan 

anak didik menjadi generasi yang kita harapkan sesuai dengan tuijuan dan cita-

cita bangsa. 

Kegiatan siswa sangat dipengaruhi oleh kegiatan mengajar guru karna 

dalam proses pembelajaran, guru tetap mempunyai suatu peran yang penting 

dalam memberikan suatu ilmu kepada anak didiknya. Salah satu masalah yang 

dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah bagaimana menimbulkan 

aktifitas dan keaktifan dalam diri siswa untuk belajar secara efektif. Salah satu 

mailto:umrotunsholikah222@gmail.com
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cara untuk menimbulkan aktifitas belajar siswa adalah dengan mengubah 

kegiatan-kegiatan belajar yang monoton (Hamiah dan Jauhar.2014:1).  

Membuat suasana yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar dikelas itu 

membutuhkan keahlian bagi seorang guru, seorang guru harus lebih kreatif dalam 

membuat scenario pembelajaran sehingga membuat siswa dapat aktif dan senang 

dalam mengikuti pembelajaran. Sebab jika dikondisi sekarang, sesungguhnya 

tingkat imajinasi siswa itu bisa diluar pikiran seorang guru, jika itu tidak diketahui 

oleh seorang guru maka kemampuan anak yang berpotensi baik itu tidak dapat 

dimanfaatkan dengan baik dan pembentukan karakter anak yang berpotensi baik 

akan terhambat.  

Tidak sayangkah seorang pendidik yang melihat anak yang berpotensi baik 

itu tidak dapat mendapatkan jalan yang benar untuk mengembangkan potensinya, 

yang seharusnya dia bisa mengaharumkan nama bangsa malah menjadi 

boomerang bagi bangsa nya sendiri.  

Salah satu masalah yang kita hadapi dalam dunia pendidikan adalah 

masalah lemahnya pembelajaran. Dalam proses pembelajaran didalam kelas 

khususnya sering terjadi kurang dorong pada siswa untuk mengembangkan 

potensi yang ada didalam diri peserta didik, dalam kegiatan belajar mengajar 

peserta didik selalu di paksa untuk menghafalkan informasi yang diberikan oleh 

pendidik, akibatnya ketika peserta didik sudah tidak mendapatkan pelajaran yang 

berhubungan dengan informasi yang didapatkan sebelumnya mereka akan lupa., 

karena informasi yang didapatkan dengan kondisi otak yag dipaksa.  

Berbeda jika suatu informasi diterima dengan kondisi otak yang tanpa 

tekanan atau paksaan atau juga bisa dikatakan peserta didik mendapatkan 

informasi dengan melalui peristiwa yang dialami, informasi itu akan lebih mudah 

teringat dan terkenang dimemori peserta didik.  

Guru yang ada di setiap Negara pasti mempunyai harapan pendidikan di 

Negaranya bisa berkembang dengan baik, dan dapat menghasilkan generasi 

bangsa yang mampu meneruskan perjuangan para pahlawan yang sudah 

terdahulu. Pendidikan adalah usaha yang disengaja dan terencana untuk 

membantu perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi 

kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga masyarakat.  

Upaya untuk mewujudkan harapan tersebut sangatlah banyak, baik dari 

pengembangan kurikulum, penginovasian cara pengajaran, strategi-strategi 

pengajaran, penelitian media, dan upaya-upaya untuk penanaman karakter yang 

baik untuk para pendidik di Negara, yang mana selalu diadakan evaluasi-evaluasi 

untuk memajukan pendidikan yang sudah ada, dengan tujuan pendidikan yang 

sudah ada tetap memumpuni dan tidak tertinggal dengan perkembangan 

pendidikan yang ada di Negara-negara luar.  

Hasil lapangan yang sudah terjadi, pendidikan yang ada di Negara Indonesia 

dilihat dari kesiapan tenaga dan kurikulum pendidikan sudah sangat baik bila 

semuanya berjalan sesuai dengan panduan yang sudah ditentukan, akan tetapi para 

peserta didik yang sudah tercetak atau bahkan yang masih dalam masa pendidikan 

masih terbilang kurang maksimal bila dilihat dari bagaimana persiapan kurikulum 

yang sudah dibentuk. Terbukti masih banyaknya siswa yang masih lemah dalam 

pelajaran, khususnya dalam bidang membaca.  

Kata membaca sangatlah tidak asing di dengar, bahkan kegiatan membaca 

hampir setiap hari di lakukan, karena membaca dapat disebut juga sebagai alat 
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komunikasih dimasyarakat, dengan membaca seseorang dapat mengetahui 

informasi atau dapat memberikan informasi, dan kegiatan membaca itu juga dapat 

mempengarui tingkat keberhasilan belajar siswa, karena kegiatan membaca itu 

hampir tercantum dalam setiap mata pelajaran, dalam kegiatan membaca tidak 

hanya keterampilan membacanya yang diperlukan, akan tetapi tinggkat kefokusan 

dan ketelitian juga diperlukan dalam penyelesaian masalah yang terdapat pada 

soal-soal yang ada di setiap mata pelajaran.  

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masih ditemukannya pendidik 

yang kesulitan dalam mencari strategi pembelajaran yang harus dipadukan pada 

pembelajaran di Sekolah Dasar, terutama strategi mengajarkan siswa untuk 

membaca dengan teliti. Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Strategi Membaca Teliti (A 

Meticolos Reading Strategy) pada Tema 3 Makanan sehat subtema 3 Pentingnya 

menjaga asupan makanan sehat pembelajaran 3 kelas V SD.”.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatifpeneliti kualitatif dituntut mampu mengorganisasikan semua teori yang 

dibaca. Landasan teori yang dituliskan dalam penelitian lebih berfungsi untuk 

menunjukan seberapa jauh penelititi memiliki teori dan memiliki permasalahan 

yang diteliti walaupun masih permasahan tersebut bersifat sementara. Oleh karna 

itu landasan teori yang dikemukakan tidak merupakan harga mati tetapi bersifat 

sementara (Sugiyono.2016:214).   

Tujuan dari penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah untuk 

mengumpulkan data tentang “Penerapan Strategi Membaca Teliti (A Meticolos 

Reading Strategy) pada Tema 3 Makanan sehat subtema 3 Pentingnya menjaga 

asupan makanan sehat pembelajaran 3 peserta didik kelas V SD. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Data Hasil Observasi Aktivitas Peneliti 

Aktivitas peneliti pada penerapan Strategi Membaca Teliti (A Meticolos 

Reading Strategy) pada Tema 3 Makanan sehat subtema 3 Pentingnya menjaga 

asupan makanan sehat pembelajaran 3 peserta didik kelas V SD sebagai pengajar 

kelas, untuk pendidik sebagai pengamat pada saat proses pemebelajran 

berlangsung, karena oleh guru kelas V peneliti disuruh menyampaikan langsung 

bagaimana maksud dari strategi yang akan diterapkan.  

Dari aktivitas peneliti diperoleh data dari setiap penghitungan indikator yang 

diamati disaat pembelajaran dengan memberi skala baik atau tidak baik jika 

peneliti melaksanakan kegiatan pada indikator, yang dimulai dari pembuka 

kegiatan, inti, dan penutup kegiatan.  

 
Tabel 4.1 

Hasil observasi peneliti dalam menerapkan Strategi Membaca Teliti  

Kegiatan Kegiatan pendidik 
Pelaksanaan 

Terlaksana Tidak terlaksana 

Pembuka 

1. Guru melakukan 

pembukaan dengan 

salam. 
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Kegiatan Kegiatan pendidik 
Pelaksanaan 

Terlaksana Tidak terlaksana 

2. Guru dan siswa 

berdoa dan membaca 

surat-surat pendek 

dengan bersama-sama. 

   

3. Guru dan siswa 

bersama-sama 

menyanyikan lagu 

Indonesia Raya. 

   

4. Siswa melakukan 

kegiatan GLS. 
   

5. Guru melakukan 

presensi kelas. 
   

6. Guru mengecek 

kerapian kelas. 
   

Inti 

1. Siswa mengamai 

permainan peran yang 

diperagakan oleh guru, 

tentang cinta produk 

lokal. 

   

2. Siswa melakukan 

diskusi tentang manfaat 

P3A. 

   

3. Siswa 

mempresentasikan 

kedepan hasil diskusi 

kelompok tentang 

manfaat P3A. 

   

4. Siswa membuat 

gambar tentang lokasi 

P3A. 

   

5. Siswa mengamati 

miniatur media P3A. 
   

6. siswa berdiskusi 

tentang siapa saja yang 

berperan dalam 

organisasi P3A. 

   

7. Siswa 

mempresentasikan 

kedepan hasil diskusi 

kelompok tentang siapa 

saja yang berperan 

dalam organisasi P3A. 

   

8. Siswa membuat jejak 

kaki di kertas berwan 

untuk menggambarkan 

keragaman. 

   

9. Siswa mengamati 

media contoh iklan 

gambar yang sudah 
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Kegiatan Kegiatan pendidik 
Pelaksanaan 

Terlaksana Tidak terlaksana 

disediakan guru. 

10. Siswa dengan 

berkelompok membuat 

contoh iklan tentang 

pentingnya 

keanekaragaman dalam 

bentuk gambar. 

   

11. Siswa 

mempresentasikan 

kedepan hasil 

pembuatan contoh iklan 

keanekaragaman. 

   

12. Siswa memberikan 

alasan tentang iklan 

keanekaragaman. 

   

Penutup 

1. Guru mengevaluasi 

pem-belajaran dengan 

memberi- 

kan pertanyaan 

berbentuk soal yang 

diselesaikan dengan cara 

menggunakan 

Startegi Membaca Teliti 

   

2. Guru memberikan 

motivasi siswa untuk 

selalu menjadikan 

lingkungan sekitarnya 

sebagai sumber ilmu dan 

saling menghargai setiap 

keragaman yang ada 

disekitarnya. 

   

3. Sebelum pulang siswa 

berdoa sesuai dengan 

kepercayaan masing-

masing. 

   

 

b. Data Hasil Respon Peserta Didik 

Data yang diperoleh dari hasil observasi kegiatan pendidik yang dimaksdu 

disini guru kelas V setelah dilakukan penerapan strategi tersebut dikelas V 

menunjukan bahwa beliau sangat senang dengan adanya Penerapan Strategi 

Membaca Teliti (A Meticolos Reading Strategy) pada Tema 3 Makanan sehat 

subtema 3 Pentingnya menjaga asupan makanan sehat pembelajaran 3 peserta 

didik kelas V SD dideskrisikan dari hasil wawancara dan observasi yang 

mendapatkan kategori berhasil.  

Dari hasil angket respon sisiwa yang sudah terkumpul, langkah selanjunya 

adalah menganalisis data dengan mengunakan rumus presentase sebagai berikut:  
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 Dengan rumus tersebut hasil prosentase hasil respon siswa dalam  

Penerapan Strategi Membaca Teliti (A Meticolos Reading Strategy) pada Tema 3 

Makanan sehat subtema 3 Pentingnya menjaga asupan makanan sehat 

pembelajaran 3 peserta didik kelas V adalah: berikut penjeabaranya:  

N = 25/26 X 100 = 96 %  

 Dari hasil salah satu respon siswa dapat dirata-rata menjadi dan 

memperoleh kategori sangat baik. Jadi peserta didik sangat senang diterapkannya 

Membaca Teliti (A Meticolos Reading Strategy) pada Tema 3 Makanan sehat 

subtema 3 Pentingnya menjaga asupan makanan sehat pembelajaran 3 peserta 

didik kelas V SD. Data yang diperoleh dari hasil respon siswa yang diisi dan 

dihitung bahwa prosentase yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.3  

ANALISIS DATA ANGKET RESPON PESERTA DIDIK  

No  Aspek yang akan diteliti Iya  Tidak  

1. 
Senangkah mengunakan stratetgi 

membaca  
80% 19% 

2. 

lebih mudahkan menyelesaikan 

soal dengan menggunakan 

strategi membaca teliti  

92.3% 7.69% 

3. 

Efektifkah menggunakan strategi 

membaca teliti dalam 

menyelesaikan permasalahan  

84.6% 15.3% 

4. 
Mudahkah startegi membaca teliti 

diterapkan 
76.9% 23.07% 

 
Berdasarkan hasil temuan penelitian dan penyajian data dari hasil, maka 

dapat dideskripsikan bahwa selain sudah menjalankan Kurikulum 2013 pada 

setiap kelas yang didukung oleh metode lain yaitu PAKEM, juga sudah menjalan 

GLS (Gerakan Literasi Sekolah) yang mana bisa membantu guru untuk membuat 

strategi-strategi dalam kendala membaca, guru kelas V sendiri menuturkan bahwa 

Kegiatan Membaca Teliti itu sangatlah penting jika para guru tidak berhasil dalam 

mengajarkan siswa untuk teliti maka siswa akan kesulitan dalam mengikuti 

kegiatan belajar mengajar, sedangkan kegiatan membaca adalah salah satu syarat 

untuk berhasilnya siswa menerima meteri, sehingga sudah bisa dikatakan dengan 

sehubungan dengan penelitian ini peneliti melaksanakan Penerapan Strategi 

Membaca Teliti (A Meticolos Reading Strategy) pada Tema 3 Makanan sehat 

subtema 3 Pentingnya menjaga asupan makanan sehat pembelajaran 3 peserta 

didik kelas V SD, sesuai hasil penelitian dan penyajian data dapat di 

interpresentasikan sebagai berikut: 

Dalam pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti menggunakan Penerapan 

Strategi Membaca Teliti (A Meticolos Reading Strategy) pada Tema 3 Makanan 

sehat subtema 3 Pentingnya menjaga asupan makanan sehat pembelajaran 3 

peserta didik kelas V 80% peserta didik senang menggunakan strategi membaca 

teliti 19% peserta didik tidak senang menggunakan strategi membaca teliti karena 

belum terbiasa dengan strategi baru, 92.3% peseera didik lebih muda dalam 

menyelesaikan soal dengan menggnakan strategi membaca teliti 7.69% peserta 

didik masih kesulitan dalam menggunakan strategi membaca teliti, 84.6% peserta 
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didik merasa lebih efektif dengan menggunakan strategi membaca teliti dalam 

menyelesaikan soal 15.3% peserta didik masih kurang efektif dalam 

mengguankan strategi membaca teliti dalam menyelesaikan soal karena masih 

belum terbiasanya membaca soal terlebih dahulu sebelum membaca teks bacaan, 

76.9% peserta didik merasa mudah menerapkan strategi membaca teliti 23.07% 

peserta didik merasa kesulitan dalam menerapkan strategi membaca teliti sebab 

baru kenal dengan strategi membaca teliti yang ini.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan beberapa bab sebelumnya 

dapat disimpulakan bahwa:  

Penerapan Strategi Membaca Teliti (A Meticolos Reading Strategy) pada 

Tema 3 Makanan sehat subtema 3 Pentingnya menjaga asupan makanan sehat 

pem belajaran 3 peserta didik kelas V SD mendapatkan kategori berhasil, hal ini 

terlihat dari prosentase respon siswa setelah diterapkannya strategi membaca teliti. 

Penerapan Strategi Membaca Teliti (A Meticolos Reading Strategy) pada Tema 3 

Makanan sehat subtema 3 Pentingnya menjaga asupan makanan sehat 

pembelajaran 3 peserta didik kelas V SD sudah di observasi oleh guru disaat 

peneliti mengajarkan pembelajaran tersebut hamper semua kegiatan dapat 

terlaksana sehingga mendapat niali baik dari guru kelas.  
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ABSTRAK 

 

Karakter adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap manusia. Pendidikan karakter 

merupakan upaya dalam mendidik peserta didik agar dapat memiliki pemahaman yang baik 

sehingga mampu berkelakuan baik sesuai dengan norma yang berlaku. Guru sebagai orang tua di 

sekolah memiliki andil besar dalam karakter peserta didik. Hambatan penerapan pendidikan 

karakter sebagai permasalahan dalam menerapkan  pendidikan karakter, secara umum 

dipengaruh beberpa faktor eksternal dan faktor internal. Pendidikan karakter mengambil peranan 

penting yaitu sebagai penyeimbang dari kecakapan kognitif dari peserta didik. Oleh karena itu 

perlu ditanamkan pendidikan karakter pada peserta didik karena mereka kelak akan menjadi 

generasi penerus bangsa yang memiliki karakter baik yang berdedikasi tinggi, serta jujur dan 

amanah. Kemajuan suatu bangsa tidak akan tercapai hanya dengan tersedianya sumber daya 

alam yang melimpah dan orang - orang cerdas tanpa didukung dengan kepribadian yang positif. 

Diperlukan pelatihan untuk guru, pelatihan karakter guru ini memberikan wawasan dan pelatihan 

kepada guru untuk memahami peserta didiknya dari segi psikologis yang kemudian dapat 

mempermudah dalam menentukan metode yang paling tepat untuk mendidik para siswanya melaui 

pendekatan psikologis sehingga para anak didik dapat menyerap materi yang disampaikan tanpa 

adanya beban ataupun rasa takut karena perbedaan status antara guru dan siswa namun tentunya 

tanpa mengurangi kode etik dan norma etika dan sopan santun. 

 

Kata kunci: karakter, profesi, guru, pelatihan 

 

PENDAHULUAN  

Dari waktu ke waktu perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan 

semakin pesat. Perkembangan teknologi ini menyebabkan perubahan besar di 

dunia salah satunya dibidang pendidikan. akan tetapi perubahan ini tidak sejalan 

dengan pengembangan karakter sumber daya manusia yang ada. Sumber daya 

yang dimaksud dalam pendidikan ini adalah guru dan peserta didik. Di era 

milenial ini banyak sekali peserta didik yang kurang berkarakter, yang dimaksud 

adalah banyaknya peserta didik yang berani melawan guru misalnya ketika guru 

sedang menerangkan di depan kelas peserta didik tidak mendengarkan dan sedang 

asik berbicara dengan temannya. Ada juga video yang beredar memperlihatkan 

siswa(SD) menonton video porno, bahkan penganiayaan siswa terhadap gurunya 

karena teguran untuk tidak tidur dikelas menyebabkan kematian sang 

guru.Kurangnya karakter peserta didik ini tak lepas dari peran orang tua di rumah 

dan peran guru di sekolah. Guru sebagai orang tua di sekolah memiliki andil besar 

dalam karakter peserta didik. Guru juga tidak lepas dari kesalahan, contohnya 

guru yang menampar keras siswanya karena tidak bisa menjawab pertanyaan,  

guru yang sering memanipulasi data. Kesalahan ini karena kurangnya penanaman 

karakter pada guru dan peserta didik. Dari permasalahan itu diperlukan 

penanaman karakter kepada guru melalui pelatihan dan pembiasaan. Guru yang 

berkarakter akan menumbuhkan karakter pada peserta didik mereka. Profesi guru 

sangat diharapkan oleh banyak pihak dalam mengatasi perubahan di masyarakat. 

mailto:Fitria.elementarysc@gmail.com
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Diperlukan penanaman karakter melalui pendidikan untuk mengembalikan dan 

memantapkan kembali karakter bangsa Indonesia. Dengan demikian penanaman 

karakter pada peserta didik tidak begitu saja terjadi guru harus memantapkan 

kompetensi kepribadian sebagai seorang guru profesional melalui pelatihan-

pelatihan karakter.  

 

KAJIAN PUSTAKA  

Pendidikan Karakter  

Karakter adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap manusia. Karakter 

akan terbentuk dari apa yang kita lihat dan rasakan, dan dari sebuah aktifitas yang 

sering kita lakukan yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang pada akhirnya 

menjadi sebuah kepribadian yang juga disebut dengan karakter. Karakter sendiri 

merupakan  moralitas, kebenaran, kebaikan, kekuatan dan sikap seseorang yang 

ditunjukkan pada orang lain melalui tindakan. (Yaumi, 2016: 7-8) 

Pendidikan karakter merupakan upaya dalam mendidik peserta didik agar 

dapat memilikipemahaman yang baik sehingga mampu berkelakuan baik sesuai 

dengan norma yang berlaku. Pendidikankarakter  menghasilkan individu yang 

dapat membuat keputusan dan dapat mempertanggung jawabkan setiap keputusan  

yang  diambil.(Azzet, 2011: 15-16) 

Pendidikan karakter diperlukan untuk menanamkan dan mengembangkan 

nilai-nilai karakter. Pendidikan karakter menurut Amri, dkk.(2011: 5)., berpijak 

pada karakter dasar manusia yang mencakup  nilai  moral universal dan 

bersumber pada nilai-nilai agama. Nilai-nilai karakter dasar manusia meliputi nilai 

cinta kepada Tuhan, tanggung jawab, jujur, hormat, santun, kasih sayang, peduli, 

kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, keadilan, kepemimpinan, rendah hati, 

toleransi, dan cinta persatuan. Nilai-nilai dasar karakter manusia tersebut dapat 

dikembangkan menjadi lebih banyak atau lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan, 

kondisi, dan lingkungan sekolah yang dihadapi. 

Hambatan Penerapan Pendidikan Karakter di sekolah 

Hambatan penerapan pendidikan karakter sebagai permasalahan dalam 

menerapkan  pendidikan karakter, secara umum dipengaruh beberpa faktor 

ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern merupakan faktor dariluaryang tidak 

secara rutin dekat dengan siswa, namun merpengaruh tingkah laku siswa, berikut 

beberapa sarana yang dapat memberi pengaruh negatipterhadap perilaku siswa: a) 

Dampak buruk internet, internet sebagai sarana media informasi. Kaum pelajar 

dalam mengakses data dan informasi lebih cepat dan mudah melalui internet. 

Namun juga menyediakan akses pornografi dan dapat berdampak terhadap 

perilaku remaja yang negatif, serba instan informasi. b) Pergeseran pergaulan, 

pergeseran pergaulan menuju pergaulan bebas, tanpa ada rasa  beban moral tak 

berdosa, menurunnya etika sopan santun pada orang tua. c) pengaruh negatif 

televisi, secara nyata televisi bermanfaat sebagai media teknologi tinggi dalam 

penyampaian banyak informasi, namun jumlah televisi pendidikan yang  

jumlahnya mendidik terbatas. Namun banyak siaran televise banyak menyajikan 

kekerasan dan akirnya dicontoh oleh anak usiadini yang masihberfaseimitasi 

sesuai dengan tingkatan usia. Akhirnya berdampak pada perilakuan individualis, 

kurang  pekasosial, berkurangnya cinta sesame. d) Dampak tempat karaoke dan 

tempat rekreasi, secara ekonomi tempat rekreasi memberikan sumbangan 

pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja setempat.  Namun tempat sarana 
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rekreasi tersebut disalahgunakan sebagai sarana rekreasi negatif yang mendekati 

pornografi.( Jamal Ma’mur Asmani, 2011: 99-111).  

Sedangkan faktor eksternal secara langsung merupakan faktor luar yang 

frekuensinya secara rutin dekan dengan siswa sehingga mempengaruhi perilaku, 

berikut beberapa faktor yang mempengaruhinya: a) Teman dekat/sahabat, teman 

dekat merupakan awal proses belajar sosialisasi dengan teman sebayadan dengan 

dunia luar selain keluarga. Dalam awal bersosialisasi tersebut, teman dekat sangat 

mempengaruhi tingkah laku kelompok.  b) Keluarga, keluarga merupakan 

pendidikan perilaku yang pertama dikenal oleh siswa. Keluarga terdiri dari 

orangtua dan saudara kandung sangat berpengaruh membentuk kepribadian siswa 

yang diekspresikan dalam perilaku sehari-hari. Ketikaseorang guru mengadakan 

“home visit” seorang guru mengadakankunjungankerumah orang tuamurid yang 

dinilaiberperilakutidakbaik di sekolah, menunjukkanditemukanbotol-botol 

minuman keras sebagai hiasan rumah, hal itu menciptakan sikap dan perilaku 

siswa yang menganggah sudah biasa dengan kehidupan minuman keras, 

minumankerasbukansuatupelanggaranhukum. c) Lingkungan masyarakat terdekat, 

kondisi lingkungan masyarakat terdekat dengan tempat tinggal anak sangat 

mempengaruhi tingkah laku. Budaya, perilakumasyarakat terdekat dengan tempat 

tinggal anak merupakan awal belajar bermasyarakat yang frekuensi komunikasi 

lebih sering sangat mempengaruhi sikap dan perilaku anak.Contoh budaya 

hiburan kesenian tari yang disertai minuman keras dan menyentuh barang sensitip 

penari kesenian mendekati pornografi, budaya yang kurang baik tersebut secara 

tidak sadar mempengaruhi perilaku anak yang menjadi melecehkan perempuan 

dan biasa minuman keras. d) Kondisi alam, Kondisi alam tempat tinggal anak 

secara tidak langsung mempengaruhi tingkah laku anak. Kondisi alam yang 

kering mengakibatkan anak untuk dapat mandiri, berhati-hati dan berhemat. 

Sedangkan faktor intern merupakan faktor motivasi yang tumbuh dari dalam diri 

anak untuk melakukan tindakan yang positip maupun negatip serta motivasi 

memperbaiki diri menuju lebih baik. Sedangkan hambatan dalam kemampuan 

guru, diantaranya: a) Jumlah peserta didik sangat banyak dengan jumlah guru 

yang terbatas, waktu guru sangat terbatas mempengaruhi berkurangnya frekuensi 

penanaman pendidikan karakter.  b) Tugas guru begitu kompleks melaksanakan 

dan pengevaluasi perangkat pembelajaran (silabus, RPP, promes, prota, dll), 

sehingga mengurangi kedekatan emosional guru dengan peserta didik dalam 

menanamkan pendidikan karakter. 

Peran Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter mengambil peranan penting yaitu sebagai penyeimbang 

dari kecakapan kognitif dari peserta didik. Contoh nyata dari tidak seimbangnya 

pendidikan kognitif dengan pendidikan karakter adalah sering kita jumpai pejabat, 

atau pemerintah yang melakukan kkn. Oleh karena itu perlu ditanamkan 

pendidikan karakter pada peserta didik karena mereka kelak akan menjadi 

generasi penerus bangsa yang memiliki karakter baik yang berdedikasi tinggi, 

serta jujur dan amanah. (nita, 2017) 

Kemajuan suatu bangsa tidak akan tercapai hanya dengan tersedianya 

sumber daya alam yang melimpah dan orang - orang cerdas tanpa didukung 

dengan kepribadian yang positif. Di sinilah peran pendidikan karakter menjadi 

sangat penting untuk menciptakan manusia yang cerdas, kreatif dan 

berpepribadian yang luhur agar mampu mengelola sumber kekayaan alam sesuai 
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dengan semestinya yaitu untuk membangun sebuah bangsa yang tidak hanya maju 

secara ekonomi atau tangguh dalam militer akan tetapi tidak mencerminkan 

bangsa yang bermartabat melainkan menjadi bangsa yang besar, mandiri dalam 

segala aspek dan bangsa yang berbudaya luhur dan bermartabat. 

Pelatihan Karakter Guru  

Dunia pendidikan adalah sebagai instrumen penting sekaligus sebagai 

penentu maju mundurnya sebuah bangsa dan lembaga pendidikan adalah sebagai 

motor penggerak untuk memfasilitasi perkembangan pendidikan karakter. 

Keduanya merupakan satu kesatuan yang seharusnya berjalan seiring dan 

berimbang karena seperti yang sudah diungkapkan pada bab pendahuluan bahwa 

kesuksesan seseorang 80% ditentukan dari karakteristik seseorang apakah mampu 

mengelola potensi yang dimiliki serta mampu mengelola orang lain. Makna dari 

mengelola tentunya bersifat psoitif yaitu mampu bekerjasama dan 

mengimplementasikan potensi yang dimiliki dalam sebuah tindakan yang kreatif 

Guru adalah manusia biasa yang juga tidak lepas dari kekurangan, maka 

pihak sekolah secara kontinue perlu melakukan kegiatan pertemuan rutin dengan 

guru dalammemotivasisiswa, carapembelajaran, evaluasi, penyempurnaan dan 

memotivasi terhadap sikap dan perilaku guru sesuai dengan nilai karakter, dan 

penguasaaan materi  pelajaran. 

Pelatihan karakter guru ini memberikan wawasan dan pelatihan kepada guru 

untuk memahami peserta didiknya dari segi psikologis yang kemudian dapat 

mempermudah dalam menentukan metode yang paling tepat untuk mendidik para 

siswanya melaui pendekatan psikologis sehingga para anak didik dapat menyerap 

materi yang disampaikan tanpa adanya beban ataupun rasa takut karena perbedaan 

status antara guru dan siswa namun tentunya tanpa mengurangi kode etik dan 

norma etika dan sopan santun.  

 

PENUTUP 

Pendidikan karakter merupakan proses penanaman nilai-nilai 

karatersecaraterusmenerusuntuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian 

seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang lain.Pendidikan 

karakter bermanfaat untuk bersikap dan bertindak dalam hidup bermasyarakat, 

bernegara dan berbangsa.Guru memiliki kemampuan komunikasi yang sistematis, 

bertindak obyektif, tidak diskriminatif, berkomunikatif efektif. Maka guru juga 

mampu berperan menanamkan  pendidikan karakter di kelompok belajar 

masyarakat sebagai aktualisasi kompetensi sosial. Dengan meningkatkan peran 

guru dalam menanamkan pendidikan karakter di masyarakat, maka dapat 

mengurangi kerusuhan sosial, dapat meningkatkan semangat pembangunan. Guru 

perlu mendapatkan pelatihan karakter agar semakin kuat dalam menamkan 

karakter pada peserta didik.  
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ABSTRAK 

 
 Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) proses penerapan model PBL dengan 

media materi flashcard menyusun tema kosakata 3 subtema 1 pembelajaran 1 kelas I, (2) untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik setelah penerapan model PBL dengan materi media kartu flash 

menyusun tema kosakata 3 Subtema 1 Pelajaran 1 Kelas I Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kuantitatif dengan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IB berjumlah 

25 siswa. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi aktivitas guru dan aktivitas 

peserta didik, Test Results Learning dan Questionnaire. Berdasarkan aktivitas pendidik yang 

mendapat hasil sangat memuaskan sedangkan aktivitas peserta didik juga mendapatkan hasil yang 

sangat gerah. Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa kelengkapan atau hasil belajar 

peserta didik secara klasik dikatakan tuntas. Sedangkan respon peserta didik dalam belajar sangat 

positif. Dengan demikian, Aplikasi Problem Based Learning Model (PBL) dengan media kartu flash 

pada pembelajaran terprogram Membuat kata kelas 1 Tema 3 Kegiatan Subtema 1 Kegiatan Hari 1 

SDN Sedati Gede II Sidoarjo efektif karena dapat membuat pembelajaran menarik sehingga peserta 

didik berpartisipasi dan aktif . 

 

Kata kunci: problem based learning (PBL) dan media flash card 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah salah satu faktor kemajuan bagi manusia, idealnya 

pendididkan tidak hanya berorientasi pada masa lalu, tapi seharusnya merupakan 

proses yang mengantisipasi dan mempersiapkan masa depan. Oleh karena itu 

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis 

dan menjadi syarat perkembangan suatu Negara dan masyarakat. 

Seperti yang dikemukakan Musfiqon (dalam Fanani dkk, 2015:94) 

pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang membawa anak didik pada 

pemahaman. Pendidik dituntut mampu memilih model pembelajaran yang tepat, 

mampu menggunakan media menarik yang dapat mengaktifkan siswa, menguasai 

materi dengan baik dan dapat memahami karakter peserta didik. 

Model pembelajaran yang digunakan oleh guru juga berpengaruh terhadap 

proses pembelajaran. Rusman (2012:155) mengungkapkan bahwa Model 

pembelajaran merupakan suatu cara yang  sistematis dalam mengidentifikasi, 

mengembangkan, dan mengevaluasi seperangkat materi dan strategi yang diarahkan 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Salah satu Model Pembelajaran adalah 

mailto:riamayalestari04@gmail.com
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model Problem Based Learning (PBL). Menurut Fanani dkk (2015: 95), 

Pembelajaran Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah yaitu 

pembelajaran yang menyodorkan masalah kepada peserta didik untuk dipecahkan 

secara individu atau kelompok. Maka dari itu dengan adanya penggunaan media 

dalam proses pembelajaran akan berpengaruh positif terhadap hasil belajar peserta 

didik. Sadiman, dkk (2008:17) mengungkapkan bahwa: secara umum media 

pendidikan mempunyai kegunaan sebagai berikut : (1) memperjelas penyajian pesan 

agar tidak terlalu bersifat verbalistis dalam bentuk kata tertulis atau lisan belaka; (2) 

mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indra; (3) penggunakaan media 

pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. 

Menurut Joyce dan Weil (dalam Rusman, 2013:133), model pembelajaran 

adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum 

(rencana pembelajaran jangka panjang), rancangan bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

Rusman (2013:133) Model pembelajaran merupakan suatu cara yang sistematis 

dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengevaluasi seperangkat materi dan 

strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

 Menurut Gerlach dan Ely (dalam Arsyad 2014:3) mengatakan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap.  

 

METOE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Deskriptif 

merupakan metode yang memaparkan atau menggambarkan fakta–fakta dari variabel 

yang teliti. Menurut Sugiyono (2016:14) mengatakan metode penelitian kuantitatif 

deskriptif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat positivisme.Digunakan untuk 

meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data kuantitatif/statisti, dengan tujuan untuk menguji hipotesis 

yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini mendeskripsikan tentang penerapan model problem based 

learning (PBL) berbantuan dengan flashcard.Desain penelitian ini menggunakan 

pendekatan kombinasi kualitatif-kuantitatif model sequential exploratory. Menurut 

Sugiyono (2016:473) desain sequential exploratoryadalah  metode penelitian 

kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara 

berurutan, dimana tahap pertama peneliti menggunakan metode kualitatif untuk 

mengungkap atau meneliti proses penerapan media flashcard dan model PBL melalui 

hasil observasi dan tahap kedua menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui 

hasil penerapan media flashcard dan model PBL melalui hasil belajar dan respons 

peserta didik. 

Pada penelitian ini digunakan langkah-langkah atau urutan penemuan sesuai 

dengan model sequential exploratory  untuk menganalisis masalah pendidikan 

khususnya dalam rangka untuk mengetahui penerapan media flashcard melalui model 

Problem Based Leaning Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 1 Kelas II SDN Sedati 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 67 

Gede II Sidoarjo. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan dan menilai 

beberapa aspek diantaranya adalah: 

1. Aktivitas Pendidik 

2. Aktivitas Peserta Didik 

3. Hasil Belajar Peserta Didik 

4. Respon Peserta Didik 

 

1. Data Aktivitas  

a. Data Aktifitas Pendidik 

Analisi terhadap data aktivitas pendidikdihitung dengan cara menentukan 

persentase aktivitas pendidik secara keseluruhan. Presentase dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

Nilai  = × 100% 

 

Purwanto (dalam Jainab, 2015:108) kriteria penilaian hasil observasi tersebut 

dikelompokkan ke dalam interval sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Kriteria Penilaian Observasi 

Presentase  Kriteria  

100% - 86% Sangat Baik 

85% - 76% Baik 

75% - 60% Cukup 

59% - 55% Kurang 

54% - 0% Kurang Baik 

 

b. Data Aktivitas Peserta Didik 

Untuk mengetahui seberapa besar keaktifan peserta didik dalam mengikuti 

proses belajar menyusun kosa kata, maka analisis dilakukan pada instrumen 

lembarpengamatan dengan menggunakan rumus-rumus melalui persentase 

Nilai  = × 100% 

 

Purwanto (dalam Jainab, 2015:108) kriteria penilaian hasil observasi tersebut 

dikelompokkan ke dalam interval sebagai berikut: 

2. Data Hasil Belajar  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2013:193). 
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a. Ketuntasan Individu 

Tektik penilaian hasil belajar peserta didik dalam penilaian ini hanya dalam 

ranah pengetahuan saja karena di SDN Sedati Gede II Sidoarjo menetapkan KKM 

dengan nilai 75. 

Seorang peserta didikdikatakan berhasil (mencapai ketuntasan) belajar bila 

telah mencapai taraf penguasaan minimal 75% atau dengan nilai 75. Bagi siswa yang 

taraf penguasaannya kurang dari 75% diberikan remidi pada pokok bahasan yang 

belum dikuasai, sedangkan bagi peserta didik yang telah mencapai penguasaan 75% 

atau lebih dapat melanjutkan ke pokok bahasan berikutnya dan dikatakan tuntas. 

b. Ketuntasan Klasikal  

Untuk menentukan presentase dari pencapain ketuntasan peserta didik maupun 

kelompok atau kelas adalah sebagai berikut. 

 

P = × 100% 

Aqib dkk (dalam Indrawati, 2013:17) 

 

Keterangan: 

P =  Presentase ketuntasan belajar 

Nt = Jumlah peserta didik yang tuntas belajar 

N = jumalah peserta didik keseluruhan 

Jika dalam suatu kelas ketuntasan peserta didik lebih atau sama dengan 75% 

maka pembelajaran yang dilaksanakan pendidik dapat dikatakan berhasil. Tetapi jika 

ketuntasan peserta didik kurang dari 75% maka pembelajaran yang dilaksanakan 

pendidik belum berhasil dan perlu diperhatikan mengetahui metode dalam 

pembelajaran. 

3. Data Respon Peserta Didik 

Menurut Sugiyono (2016:199)Angket merupakan teknik pengumpulan 

datayang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya . 

Arikunto (2013:194) kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.  

Dalam menganalisis respon siswa peneliti menggunakan angket. Untuk 

menghitung jawaban angket diperlukan rumus persentase. Berikurt ini adalah rumus 

mencari presentase yaitu: 

P= ×100% 

Keterangan:  

P  = Presentase 

f   = Jumlah siswa yang termotivasi 

N = Jumlah seluruh siswa 

 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 69 

Hasil skor diperoleh pada tiap – tiap aspek dipresentase dan dikualifikasikan 

untuk membuat kesimpulan mengenai respon peserta didik setelah diterapkan model 

Problem Based Learning dengan media flashcard dengan kriteria sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 Bobot Nilai Angket 

Bobot nilai  Skor total  Keterangan  

4 90-100 Sangat setuju 

3 60-89 Setuju 

2 30-59 Kurang setuju 

1 1-29 Tidak setuju 

Dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara 

tertulis kepada responden untuk dijawab. Tujuan penyebaran angket ialah mencari 

informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan responden tanpa merasa 

khawatir bila responden memberi jawaban yang tidak sesuai kenyataan dalam 

pengisisan daftar pertanyaan. 

Arikunto (2013:194) kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.  

Angket yang digunakan dalam penelitian ini berupa tertutup karena sudah 

disediakan jawabannya dan responden tinggal memilih. Penelitian ini menggunakan 

angket untuk mengetahui respon peserta didik dalam penerapan model problem based 

learning berbantuan media flash card. 

 

PEMBAHASAN 

Aktivitas Pendidik dan Peserta Didik 

Penelitian ini menggunakan Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

berbantuan media Flashcard dalam pembelajaran tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 

kelas I. Adapun yang menjadi populasidalam penelitian ini yaitu kelas I-B SDN 

Sedati Gede II dengan jumlah 25 siswa Observer, yang bertugas untuk mengamati 

serta memberikan penilaian pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Bentuk penilaian yang dilakukan oleh wali kelas I-B adalah dengan cara memberi 

centang atau check list (√)        Pada salah satu jawaban yang ada pada salah satu 

pilihan jawaban, sesuai kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yaitu 

peneliti sendiri. Observer dapat menilai sesuai pertanyaan yang ada dilembar 

observasi kegiatan pembelajaran. Lembar observasi kegiatan pembelajaran yang telah 

dinilai oleh observer akan disajikan pada tabel berikut ini: 
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Penelitian penerapan model Problem Based Learning (PBL) dengan media Flash 

card pada siswa SDN Sedati gede II Surabaya Kelas I Tema 3 Subtema 1 

Pembelajaran 1 dilaksanakan pada tanggal 2 November 2017.Penelitian dilakukan 

Problem Based Learning (PBL) dengan media Flash card.Problem Based Learning 

(PBL) adalah suatu model pembelajaran yang mana peserta didik sejak awal 

dihadapkan pada suatu masalah. 

1. Aktivitas pendidik dan peserta didik dengan menerapkan model 

pembelajaran (PBL) dengan media flash card pada siswa kelas 1 

Pada penelitian penerapan model Problem Based Learning (PBL) dengan 

media Flash card pada siswa SDN Sedati Gede II Sidoarjo Kelas 1 Tema 3 Subtema 

1 Pembelajaran 1 ditemukan berupa hasil observasiaktivitas pendidik dan peserta 

didik. Data hasil temuan penelian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Aktivitas Pendidik 

Data pengamatan hasil observasi aktivitas guru pada penerapan model Problem 

Based Learning (PBL) dengan media Flashcard pada siswa SDN Sedati Gede II 

Sidoarjo Kelas 1 Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 1 telah didapat hasil dengan 

kriteria “Sangat Baik”. Hal ini terbukti dengan adanya hasil presentase aktivitas guru 

sebayak 93,75%. 

Hasil yang sangat baik ini didukung dengan kajian teori dan terdahulu yang 

relevan, yaitu: 

Secara teoritik, hasil observasi aktivitas pendidik dikuatkan oleh teori yang 

diungkapkan Fathurrohman (2015:115) bahwa pada Problem Based Learning (PBL) 

pendidik berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk secara aktif 

menyelesaikan masalah dan membangun pengetahuannya secara berpasangan 

maupun individu. Sedangkan Flash card Menurut  

Hasil penelitian terdahulu yang relevan pada Problem Based Learning (PBL) 

yang ditulis Gunantara, dkk (2014), mengungkapkan bahwa penerapan pembelajaran 

Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan kemampuan pemecahan maslah 

siswa kelas V di SDN 2 Sepang. Sedangkan pada Flash card  yang di tulis Umi 

Azizah (2014) bahwa penerapan  pembelajaran dengan memanfaatkan media flash 

card dapat meningkatkan hasil belajar IPS. 

b. Aktivitas Peserta Didik 

Data pengamatan hasil observasi aktivitas peserta didik pada penerapan model 

problem based learning (PBL) dengan media flash card pada peserta didik SDN 

Sedati Gede II Sidoarjo Kelas I 1 Tema 3 Kegiatanku Subtema 1 Kegiatan Pagi Hari 

Pembelajaran 1 telah didapat hasil dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini terbukti 

dengan adanya hasil presentase sebanyak 92,5%. 

Hasil yang sangat baik ini didukung demgan kajian teori dan hasil penelitian 

terdahulu yang relevan, yaitu: 

Secara teoritik, hasil observasi aktivitas peserta didik dikuatkan oleh teori yang 

diungkapkan Abbas (dalam Fanani, dkk, 2015:98) model pembelajaran problem 
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based learning (PBL) adalah model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran 

peserta didik pada masalah autentik sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya 

sendiri Hasil penelitian terdahulu yang relevan pada problem based learning (PBL) 

yang ditulis oleh Wulandari dan Surjono (2013), menggungkapkan bahwa 

peningkatan hasil belajar siswa yang diajar dengan model  problem based learning 

(PBL) lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan hasil belajar siswa yang diajar 

dengan metode pembelajaran demonstrasi. 

2. Hasil belajar peserta didik setelah menggunakan model pembelajaran PBL 

terhadap media flash card ? 

Dari data Tabel 4.5 , dapat dinyatakan peserta didik secara keseluruhan telah 

tercapai. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil ketuntasan Tes Peserta didik yang telah 

dicapai adalah sebesar : 92%. Dengan demikian hasil belajar peserta didik selama 

penerapan model problem based learning (PBL) dengan media flash card pada tema 

3 subtema 1 pembelajaran 1 materi menyusun kosa kata kelas I dikatakan “Tuntas”. 

Penerapan model problem based learning (PBL) dengan media flash card pada 

tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 materi menyusun kosa kata kelas I dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini sesuai dengan pendapat Sanjaya 

(dalam Fanani, dkk 2015:102) bahwa salah satu kelebihan model problem based 

learning (PBL) adalah salah satu teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi 

pembelajaran. Selain itu, media flashcard juga sangat berperan dalam peningkatan 

hasil belajar muata Bahasa Indonesia materi menyusun kosa kata dengan media flash 

card mendorong peserta didik untuk mencoba dan menemukan kosa kata baru. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran 

dengan memanfaatkan media flash card dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada 

tema lingkungan. 

3. Respon peserta didik setelah menggunakan model pembelajaran PBL 

terhadap media flash card 

Dari data ketercapaian Tabel 4.6, dapat dinyatakan bahwa respon peserta didik 

secara klasikal telah tercapai.Hal tersebut dibuktikan dengan hasil ketercapaian 

klasikal respon peserta didik yang telah dicapai adalah 92%. Dengan demikian respon 

peserta didik selama penerapan model problem based learning (PBL) dengan media 

flash card pada Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 1 materi menyusun kosa kata kelas I 

dapat dikatan “Positif” respon peserta didik selama pembelajaran. 

Respon peserta didik selama penerapan model problem based learning (PBL) 

dengan media flash card pada Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 1 materi menyusun 

kosa kata kelas I sangat baik karena selama pembelajaran, peserta didik sangat 

gembira dan antusias hal ini dikarenakan pendidik menggunakan media yang 

menarik. Seperti yang dikemukakan oleh Sudjana & Rivai (dalam Arsyad, 2014:28) 

bahwa pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik dalam penerapan 

media flash card sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. 
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SIMPULAN 

Simpulan  

Berdasarkan dari keseluruhan hasil analisis data pada bab IV tentang penelitian 

yang telah dilaksanakan di SDN SEDATI GEDE II Sidoarjo, peneliti menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

1 Proses penerapan model Problem Based Learning PBL dengan media Flash card 

a. Aktivitas pendidik dalam proses penerapan pembelajaran  menggunakan 

Model Problem Based Learning PBL Kelas 1 Tema 3 Kegiatanku Subtema 1 

Kegiatan Pagi Hari Pembelajaran 1dikatakan masuk dalam kriteria sangat 

baik. 

b. Aktivitas peserta didik dalam proses penerapan pembelajaran  menggunakan 

Model Problem Based Learning PBL Kelas 1 Tema 3 Kegiatanku Subtema 1 

Kegiatan Pagi Hari Pembelajaran 1dikatakan masuk dalam kriteria sangat 

baik. 

2 Proses penerapan model PBL dengan media Flash card 

a. Hasil belajar peserta didik pada Tema 3 Kegiatanku Subtema 1 Kegiatan Pagi 

Hari Pembelajaran 1kelas I dengan menggunakan model Problem Based 

Learning PBL berbantu media flash card dikatakan berhasil atau tuntas secara 

individu maupun secara kelompok. 

b. Respon peserta didik pada model Problem Based Learning PBL dengan 

media flash card Tema 3 Kegiatanku Subtema 1 Kegiatan Pagi Hari 

Pembelajaran 1 kelas I mendapat respon positif oleh peserta didik. 

 

Saran  

Berdasarkan simpulan yang diuraikan tersebut, maka saran yang dapat diberikan 

terkait dengan hasil penelitian penerapan model Problem Based Learning PBL 

dengan media flash card pada Tema 3 Kegiatanku Subtema 1 Kegiatan Pagi Hari 

Pembelajaran 1kelas I SDN Sedati Gede II pada tahun ajaran 2017-2018 adalah 

sebagai berikut : 

1 Model pembelajaran Problem Based Learning dengan media flash card perlu terus 

diimplementasikan dan dikembangkan pada materi yang lain agar dapat 

mengembangkan proses berfikir peserta didik yang berpengaruh pada hasil belajar 

opeserta didik. 

2 Dalam proses pembelajaran diperlukan persiapan dan rancangan yang benar. 

Penggunaan model pembelajaran menggunakan salah satu cara yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan 

dan aktif serta tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

3 Dalam pelaksanaan pembelajaran, hendaknya guru memperhatikan respon peserta 

didik terhadap pelaksanaan pembelajaran yang akan dicapai sehingga bisa 

dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abiding, Yusuf  Zainal. 2015. Manajemen Komunikasi: Filosofi, Konsep Dan 

Aplikasi. Bandung: pustaka Setia 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 73 

 

Abuddin, Nata. 2009. Prespektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran.Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup. 

 

Amir, Taufiq. 2009. Inovasi Pendidikan Melalui Problem Based Learning. Jakarta: 

Kencana 

 

Arifin, Zaenal. 2009. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya. 

 

Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

 

Aryad, Azhar. 2014. Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

 

pelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar.Skripsi. Universitas Negeri 

Surabaya. 

 

Djamarah, Syaiful Bahri., Aswan Zain. 2010. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Pt. 

Rineka Cipta. 

 

Fanani, Achmad. 2015. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Sekolah Dasar. 

Surabaya: Adi Buana Univercity Press 

 

Fathurrohman, Muhammad. 2015. Model-Model Pembelajaran Inovatif. Yogyakarta: 

Ar-ruzz Media 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 74 

PENGARUH MEDIA TEGAPAT (TEBAK GAMBAR CEPAT) 

TERHADAP KEMAMPUAN MENYUSUN PERTANYAAN SISWA 

KELAS 4 TEMA 4 BERBAGAI PEKERJAAN SUBTEMA 1 JENIS-

JENIS PEKERJAAN PEMBELAJARAN 1 SDN BELAHAN 

TENGAH MOJOSARI 
 

Dwi Amalia Bil Qisti1, Khusnul Khotimah2 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

amelqisti@yahoo.com 

khusnulkhotimah@yahoo.com 

 

ABSTRAK  

 
Perubahan waktu yang signifikan dapat membuat perubahan besar terutama di bidang 

pendidikan. Dengan teknologi super canggih dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan zaman 

dapat menyebabkan minat anak-anak dalam belajar turun drastis. Guru melakukan banyak cara untuk 

meningkatkan minat, minat, motivasi, dan hasil belajar siswa. Diantaranya adalah menggunakan 

komponen media pembelajaran. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui secara langsung apakah 

penggunaan media pembelajaran dapat mempengaruhi minat dan hasil belajar siswa. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan media Tegapat (Tebak gambar cepat) untuk mengetahui pengaruh 

media tegapat terhadap kemampuan siswa dalam menyusun pertanyaan. Penelitian ini termasuk 

dalam jenis penelitian kuantitatif. Populasi diambil dari satu kelas 4 di SDN Belahantengah. 

Sedangkan sampel diambil dari jumlah populasi yang ada di SDN Belahantengah Mojosari. 

Sedangkan analisis data menggunakan T-test satu kelas dengan membandingkan dengan nilai kkm. 

Sebelum menghitung T-test para peneliti menghitung normalitas tanpa homogenitas, karena penelitian 

ini termasuk dalam quasi experiment yang berarti hanya menggunakan 1 kelas saja. 

 

Kata kunci: menyusun pertanyaan menggunakan media 

 

PENDAHULUAN  

Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa 

atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah 

pembelajaran, pengetahuan keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang 

diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan 

dan penelitian. Menurut saya pendidikan adalah dimana ada ilmu pengetahuan dan 

aksi di dalamnya untuk dipelajari, dipikirkan, di gali dan diterapkan untuk 

mendapatkan sebuah gagasan, kecerdasan, keahlian dll. 

Dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional menyatakan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama 

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 

Salah satu masalah yang di hadapi dunia pendidikan kita adalah masalah 

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang di dorong 
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untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Padahal tujuan proses pendidikan 

membentuk manusia yang kreatif dan inovatif. Proses pembelajaran di dalam kelas di 

arahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi. Otak anak dipaksa 

untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami 

informasi yang di ingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-

hari. Akibatnya? ketika anak didik kita lulus dari sekolah, mereka pintar secara 

teoritis, tetapi mereka miskin aplikasi. Aplikasi yang dimaksud yaitu 

mengaplikasikan atau cara menerapkan dalam kehidupan sehari hari. 

Tingkat pengetahuan siswa dapat menentukan pencapaian hasil tujuan 

pembelajaran sebab menurut Sudjana dan Rivai (2013:1) tujuan pembelajaran adalah 

rumusan kemampuan yang di harapkan dimiliki para siswa setelah ia menempuh 

berbagai pengalaman belajarnya (pada akhir pembelajaran). Guna mencapai tujuan 

pembelajaran yang optimal, semua komponen di dalam proses pembelajaran tersebut 

tidak boleh diabaikan. Komponen komponen dalam belajar (1) Tujuan Pendidikan (2) 

Peserta didik (3) Pendidik (4) Bahan atau materi pelajaran (5) Pendekatan dan 

Metode (6) Media atau alat (7) Sumber belajar (8) Evaluasi.  

Pada dasarnya proses pengajaran dapat terselenggara seacara lancar, efisien dan 

efektif berkat adanya interaksi yang positif, konstruktif, dan produktif antara berbagai 

komponen yang terkandung di dalam sistem pengajaran tersebut. Salah satu 

komponen yang penting adalah media atau alat pembelajaran, yang saling terkait 

dengan komponen lainnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dalam buku Model-

model dan media pembelajaran (Widya, 2013 :50) Media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan merangsang terjadinya 

proses belajar pada si pembelajar (siswa).  

Manfaat umum media pembelajaran yaitu Meningkatkan kualitas hasil belajar, 

proses pembelajaran lebih interaksi dan menarik. Menurut filosofi China mengenai 

media pembelajaran : (1) Saya mendengar, saya dapat lupa; (2) Saya melihat, saya 

akan ingat (3); Saya melakukan, saya lebih paham. Oleh sebab itu dibuatlah media 

berupa grafis (Gambar) yang termasuk visual dengan cara siswa memperagakan 

langsung sehingga siswa dapat ingat dan lebih paham pada materi yang akan 

diajarkan guru. Sedangkan media pembelajaran saat ini harus sesuai dengan 

pendekatan pembelajaran pada Kurikulum 2013 yaitu pendekatan saintifik. 

Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa 

agar siswa secara aktif mengkontruk konsep, hukum atau prinsip.  

Salah satu Tahapan kegiatan dalam pendekatan saintifik yakni menanya .kegiatan 

menanya termasuk langkah kedua pada pendekatan saintifik. Siswa mengajukan 

menggali informasi melalui kegiatan bertanya berdasarkan kemampuannya. Namun 

tingkat kemampuan bertanya siswa berbeda yang dapat dilihat dari jenis pertanyaan 

berdasarkan pemberian umpan oleh guru untuk memicu pertanyaan siswa. Aktivitas 

bertanya perlu ditingkatkan karena dengan pertanyaan, dapat memicu rasa ingin tahu 

siswa untuk mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Hal ini sesuai dengan 

salah satu kompetensi yang dikembangkan pada kurikulum 2013 yaitu “rasa ingin 

tahu”.  

Siswa cenderung merasa ingin tahu mengenai objek disekitarnya. Mulai dari 

menanyakan nama benda, proses pembuatan, dimana benda tersebut dibuat, hingga 
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pembuatan benda tersebut. Dalam mengetahui proses awal hingga akhir suatu produk 

perlu diketahui juga pembuat produk tersebut. Sehingga siswa harus mempelajari 

berbagai jenis pekerjaan yang menghasilkan produk atau benda tertentu. Hal tersebut 

dapat dijadikan dasar pembelajaran kurikulum 2013 pada materi jenis-jenis 

pekerjaan.  

Selain penghasil barang, jenis pekerjaan yang lain adalah penghasil jasa. Materi 

ini dapat menjadi pilihan alternatif dalam menentukan cita-cita para siswa karena 

menyuguhkan berbagai jenis pekerjaan. Sehingga siswa termotivasi untuk menggapai 

cita-cita dengan semakin tekun belajar dan mengikuti proses pembelajaran dengan 

baik  

Berdasarkan latar belakang di atas maka, peneliti tertarik untuk membuat 

penelitian yang berjudul “Pengaruh penggunaan media Tegapat terhadap kemampuan 

menyusun pertanyaan siswa kelas IV tema 4 berbagai pekerjaan subtema 1 jenis jenis 

pekerjaan pb 1”  

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya 

melalui pengumpulan data (Sugiono, 2016: 35) Setiap rumusan masalah penelitian 

harus di dasarkan pada masalah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan 

masalah:“Adakah pengaruh media Tegapat terhadap kemampuan menyusun 

pertanyaan siswa kelas 4 tema berbagai pekerjaan subtema jenis jenis pekerjaan siswa 

pb 1”   

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut : Untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan media Tegapat 

terhadap kemampuan menyusun pertanyaan siswa kelas 4 tema 1 berbagai pekerjaan 

subtema 1 jenis jenis pekerjaan di SDN BELAHAN TENGAH Mojosari.  

Salah satu alasan pembelajaran demokratis menurut Mulyoto, (2013: 2) bahwa 

guru bukan satu-satunya sumber belajar. Sehingga, untuk mencapai tujuan 

pembelajaran sesuai perencanaan, perlu sarana yang digunakan sebagai perantara 

dalam mempertinggi efektivitas dan efisiensi yakni media pembelajaran. 

Keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada umumnya 

guru dalam pengajarannya selalu melibatkan/ menggunakan tanya jawab (Supriyadi, 

2013: 158). Media Tegapat merupakan media tebak gambar pekerjaan yang tidak 

lepas dari kegiatan tanya jawab untuk mengetahui gambar yang dirahasiakan pada 

sistem penggunaannya. Kegiatan tanya jawab termasuk kegiatan bertanya. Namun 

dalam mengemukakan pertanyaan perlu kemampuan terentu agar penggunaan media 

Tegapat dapat dioperasionalkan dengan maksimal dan mencapai tujuan pembelajaran 

yang diinginkan. Kemampuan tersebut yakni kemampuan menyusun pertanyaan. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode ini disebut 

sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu 

konkrit/empiris, objektif, rasional, dan sistematis (Sugiyono, 2013:13). 

Rancangan penelitian ini digunakan peneliti untuk menganalisis masalah 

pendidikan, khususnya dalam hal mengetahui pengaruh media Tegapat terhadap 

kemampuan menyusun pertanyaan siswa tema 4 berbagai pekerjaan subtema 1jenis-
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jenis pekerjaan pb 1kelas 4 SDN Belahan Tengah Mojosari.  

 Bedasarkan pernyataan Sugiyono (2016: 23) bila ingin diketahui pengaruh 

perlakuan/ treatment tertentu terhadap yang lain. Untuk kepentingan ini metode 

eksperimen paling cocok digunakan. Maka, rancangan penelitian atau model 

penelitian kuantitatif yang dipilih adalah Quasi- Experimental Designs dengan tipe 

One Group Pretest-Posttest Design. Dalam rancangan ini hampir sama dengan 

pretest-posttest control group design, hanya pada desain ini kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol  tidak di pilih secara random ( Sugiyono, 2016 : 79).  

Desain ini digunakan karena di dalam desain tersebut bisa menggunakan satu 

kelompok yang kemudian diberikan pre-test dan post-test menggunakan media 

tegapat. 

Dalam penelitian ini, pengaruh treatment di analisis dengan uji beda yaitu 

mengunakan statistik t-test (uji T). Dengan asumsi jika terdapat perbedaan yang 

signifikan antara setengah bagian kelompok yang diberi media (Posttest) dan 

kelompok yang tidak diberikan berpengaruh secara sigifikan (posttest)  (Sugiyono, 

2010: 112). 

 Dalam pembelajarannya siswa  tidak diberi media tegapat kemudian siswa diberi 

soal pretest. Kemudian yang kedua siswa diberi pembelajaran dengan menggunakan 

media tegapat yang langsung diberi postest.  

Populasi adalah totalitas objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, 

tumbuhan, dan benda yang mempunyai kesamaan sifat. Populasi merupakan 

kelompok besar yang menjadi objek penelitian (Musfiqon, 2012: 89). Sedangkan 

Sugiyono (2016: 117) mengungkapkan populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek 

dan benda-benda alam yang lain dan bukan sekedar jumlah yang ada pada 

objek/subjek yang dipelajari, tetapi karakterisik/sifat pada objek/subjek itu. 

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi adalah 

keseluruhan objek atau subjek yang mempunyai kesamaan sifat untuk dijadikan 

penelitian.Peneliti menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa 

kelas IV SDN Belahan Tengah Mojosari. 

Menurut Sugiyono (2016: 118) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakterisik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Hal yang sama diungkapkan oleh 

Riyanto (2011: 52) sampel adalah bagian dari populasi. Keberadaan sampel mewakili 

populasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa sampel merupakan perwakilan jumlah dan 

karakterisik dari populasi. 

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah  purposive 

sample atau sampel bertujuan, yaitu dengan cara mengambil subjek atas adanya 

tujuan tertentu. Teknik ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, misalnya alasan 

keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang 

besar dan jauh (Arikunto, 2013: 183). Sehingga setiap individu dalam populasi 

memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Dalam penelitian ini, sampel yang 

diambil sebanyak satu kelas. Yaitu kelas VI dengan jumlah 30 anak yang kemudian 

30 anak tersebut juga menjadi sampel.  

Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya oleh karena itu, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes. Untuk mengukur ada atau 

tidaknya serta besarnya kemampuan objek objek yang diteliti, digunakan tes 
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(Arikunto, 2013: 266). Berdasarkan pernyataan tersebut maka, peneliti menggunakan 

tes untuk mengetahui kemampuan menyusun pertanyaan siswa. 

Metode tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes prestasi yaitu tes yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian siswa setelah pelaksanaan pembelajaran. Hal 

ini dilakukan sebagai upaya mengetahui kemampuan menyusun pertanyaan tema 

berbagai pekerjaan sub tema 1 jenis-jenis pekerjaan. 

Teknis analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain (Sugiyono, 2013:335). 

 Teknik analisis data digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul 

setelah dilakukan proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua 

analisis data, yakni analisis statistik. Analisis statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji-t. 

 

HASIL PENELITIAN  

Pengaruh media Tegapat terhadap kemampuan menyusun pertanyaan siswa pada 

pembelajaran tema berbagai pekerjaan sub tema jenis-jenis pekerjaan siswa kelas 4 

SDN Belahantengah Mojosari. 

Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilakukan, peneliti 

menggunakan observasi sistematis dan Tes Kemampuan Menyusun Pertanyaan 

(TKMP) untuk menganalisis hasil pengaruh penggunaan media Tegapat terhadap 

kemampuan menyusun pertanyaan siswa pada pembelajaran tema berbagai pekerjaan 

sub tema jenis-jenis pekerjaan siswa kelas 4 SDN Belahantengah Mojosari. 

Aspek yang diamati dalam instrumen observasi penggunaan media Tegapat 

adalah perhatian, keaktifan, dan kerjasama oleh siswa terhadap media yang telah 

dipersiapkan. Dari penilaian observasi penggunaan media Tegapat yang dinyatakan 

oleh pengamat (Emi Rusdiana S.Pd dan M. Najib Wahisualam) diperoleh persentase 

sebesar 91,5 %. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata hasil pengamatan kedua 

pengamat. Berdasarkan rubrik penilaian aktivitas guru dan siswa, dijelaskan bahwa 

persentase tersebut mewakili kriteria penilaian sangat baik. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa observasi penggunaan media Tegapat sangat kuat untuk digunakan sebagai 

pendukung tes kemampuan menyusun pertanyaan. 

Pengaruh penggunaan media Tegapat dalam membelajarkan tema berbagai 

pekerjaan sub tema jenis-jenis pekerjaan terhadap kemampuan menyusun pertanyaan 

siswa melalui tes dapat diketahui melalui uji-t menggunakan program perhitungan 

manual melalui rumus uji T .Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji 

T , dijelaskan bahwa penggunaan media Tegapat tema berbagai pekerjaan sub tema 

jenis-jenis pekerjaan siswa kelas 4 SDN Belahantengah Mojosari berpengaruh 

terhadap kemampuan menyusun pertanyaan siswa. Hal tersebut dapat dilihat pada uji 

T sehingga dapat disimpulkan penggunaan media Tegapat berpengaruh secara positif 

terhadap kemampuan menyusun pertanyaan siswa melalui tema berbagai pekerjaan 

sub tema jenis-jenis pekerjaan siswa kelas 4 SDN Belahantengah Mojosari.. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan pencapaian pada hasil pretest yang dibandingkan dengan posttest 

melalui uji t satu sampel.maka dapat di simpulkan bahwa penggunaan media tegapat 

(Tebak gambar cepat) berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan menyusun 

pertanyaan siswa kelas IV SDN Belahan Tengah Mojosari  

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini dikemukakan 

saran sebagai berikut : 

• Bagi pendidik 

Guru kelas dapat menerapkan media pembelajaran tegapat. Untuk mencapai 

keberhasilan dalam proses mengajar di kelas Selain itu, pendidik harus lebih kreatif 

dan inovatif dalam memilih media pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan 

ataupun keterampilan peserta didik sesuai dengan materi yang dipelajari terutama saat 

peserta didik merasa bosan dan jenuh dalam belajar. 

• Bagi peserta didik 

Peneliti berharap kepada peserta didik untuk lebih memperhatikan pendidik pada 

saat mengajar di kelas dan aktif selama proses pembelajaran. Apabila peserta didik 

tidak mendukung selama proses pembelajaran maka tujuan pembelajaran tidak akan 

dapat tercapai secara maksimal. 

• Bagi sekolah 

Sekolah harusnya lebih meningkatkan penggunaan media pembelajaran yang 

menarik agar dapat membantu peserta didik lebih aktif dalam belajar. 
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ABSTRAK 

 
Belajar matematika sering mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Rendahnya minat 

belajar peserta didik menyebabkan hasil studinya tidak maksimal, selain itu hasil belajar peserta 

juga dipengaruhi oleh cara penyampaian materi yang disampaikan oleh pendidik. Tujuan 

penelitian ini (1) untuk mengetahui aplikasi media bermain playdough dengan tusuk gigi pada 

proses pembelajaran keterampilan menghitung bangun. (2) ada atau tidaknya pengaruh model 

Problem Based Learning dalam pembelajaran untuk hidup di rumah yang bersih dan sehat 

dengan bantuan media playdough dengan tusuk gigi pada keterampilan menghitung bangun datar 

kelas II SDN Wonokusumo Mojosari. Jenis penelitian ini adalah desain penelitian dengan desain 

true eksperimen kuanitatif dalam bentuk Postestest Only Control. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan t-test dan pengujian hipotesis dengan persentase dan uji rekayasa-t. Hasil dari 

penelitian ini adalah: (1) proses penerapan model Problem Based Learning dalam pembelajaran 

untuk hidup di rumah yang bersih dan sehat dibantu dengan media playdough dengan tusuk gigi 

pada proses pembelajaran keterampilan menghitung bangun dikategorikan sangat baik. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil observasi pendidik mendapatkan skor 86 persen sebesar 98% dan dengan 

hasil persentase siswa mendapatkan 86% (2) pengaruh model Problem Based Learning dalam 

pembelajaran untuk hidup di rumah yang bersih dan sehat. Membantu bermain media adonan 

dengan tusuk gigi pada proses belajar keterampilan menghitung bangun datar ini dibuktikan 

dengan nilai signifikan 2.0318˃-2.0017. 

 

Kata kunci: pembelajaran berbasis masalah, keterampilan menghitung 

 

PENDAHULUAN  

Pembelajaran adalah upaya membelajarkan pesertadidik untuk belajar. 

Kegiatan pembelajaran akan melibatkan peserta didik mempelajari sesuatu dengan 

caraefektif dan efisien. Matematika adalah salah satu pembelajaran yang banyak 

menggunakan logika dan memerlukan ketajaman otak. Dalam matematika 

terdapat banyak kegiatan berhitung. Berhitung adalah kemampuan yang dimiliki 

oleh setiap anak dalam hal matematika seperti kegiatan mengurutkan bilangan 

atau membilang dan mengenai jumlah untuk menumbuh kembangkan 

keterampilan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, yang 

merupakan juga dasar bagi pengembangan kemampuan matematika maupun 

kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar bagi anak. 

Pembelajaran matematika merupakan materi pelajaran yang dianggap sulit 

oleh sebagin besar peserta didik di Sekolah Dasar, khususnya pada materi bangun 

datar. Banyak peserta didik yang tidak menyukai matematika karena melibatkan 

banyak hafalan rumus, materinya terlalu rumit sehingga peserta didik kesulitan 

dalam mengerjakan soal matematika. Peserta didik harus dikenalkan konsep dasar 

tentang matematika sejak usia dasar. Pembelajaran matematika sering 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Rendahnya minat belajar peserta didik 
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menyebabkan hasil belajarnya tidak maksimal, selain itu hasil belajar peserta 

didik juga dipengaruhi oleh cara penyampaian materi yang dilakukan oleh 

pendidik. Banyak pendidik yang masih menggunakan sistem pengajaran 

konvensional yaitu ceramah, padahal pada saat ini terdapat banyak pengembangan 

model pembelajaran yang telah dilakukan oleh para ahli. 

melihat kondisi tersebut, peneliti mengupayakan solusi yang dapat membantu 

mengurangi permasalahan yang terdapat dikelas dan selanjutnya yang di harapkan 

dapat meningkatkan keterampilan menghitung. Penggunaan model Problem Based 

Learning dibuat untuk membuat peserta didik terampil dalam keterampilan 

berhitung dan peran pendidik terhadap peserta didik untuk memperhatikan peserta 

didik dalam  mengatur pekerjaan dan membantu jika peserta didik menemukan 

kesulitan dalam menghiung. 

Model problem based learning yaitu model pembelajarn yang 

menyodorkanmasalahkepadapesertadidikuntukdipecahkansecaraindividumaupunk

elompok (Fanani, 2015:95). Pembelajaran matematika di Sekolah Dasar menjadi 

lebih mudah apabilamenggunakanalat bantu yaitu media pembelajaran. Media 

pembelajaranadalah alat bantu pembelajaran yang secara sengaja atau 

terencanadan disiapkan untuk mempresentasikan atau menjelaskan bahan 

pelajaran, serta dapatmembuatpeserta didik terlibat langsung dalam pembelajaran 

matematika.Untukmemudahkanpesertadidikdalammempelajarimateritersebutdan

membangkitkanminatbelajarpesertadidikdiperlukan sebuah media pembelajaran 

yang menarik perhatian pesertadidik. Banyak media pembelajaran yang dapat 

digunakan oleh pendidik untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya dengan 

media plastisindengantusukgigi. Melalui media tersebutdapatdigambarkan dengan 

jelas bentuk bangunruangsehingga minat belajar peserta didik akan meningkat 

yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti melakukan sebuah penelitian yang 

bertujuan untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan 

yang sedang dihadapi dengan mengangkat judul “pengaruh  model problem based 

learning dalam pembelajaran hidup bersih dan sehat di rumahberbantu media 

plastisin dengan tusuk gigi terhadap keterampilan menghitung bangun datar”  

Dalam artikel ini, model pembelajaran Problem Based Learning adalah model 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik melalui proses mengerakan soal 

dalam pemelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berfikir 

serta keterampilannya untuk menghasilkan pengetahuan dan pengalaman yang 

baru. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen yaitu akan menguji 

pengaruh model pembelajaran x model Problem Based Learning terhadap 

ketrampilan berhitung kelas II. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini termasuk true eksperimen design yaitu dengan bentuk Posstest 

Only Control. Karena penulis memilih dua kelompok yang masig-masing dipilih 

secara random (R) kelompok yang pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok 

yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen 

dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Pengaruh 

adanya perlakuan  (treatment) adalah (O2 : O4). Dalam penelitian penelitian yang 
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sesungguhnya pengaruh treatment dianalisis dengan uji beda, pakai saintifik t-test. 

Rancangan Posttest-Only Control design  dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 3.1 Rancangan Posttest-Only Control Design 

(Sumber: Sugiyono, 2016: 112) 

Keterangan: 

R : Kelas 

X : Treatment (Perlakuan) 

O2 : Hasil posttest setelah diberi perlakuan  

O4 : Hasil posttest setelah  tanpa diberi perlakuan 

Dalam design ini, R adalah dua kelas dari populasi yang dipilih secara 

random. Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh peserta didik kelas II SDN 

Wonokusumo Mojosari. Kelas pertama diberi perlakuan disebut dengan kelas 

treatment dan kelas kedua tidak diberi perlakuan disebut kelas kontrol. Pengaruh 

adanya perlakuan adalah (02:04). 

Sampel yang digunakan sebanyak 60 peserta didik yang terbagi menjadi dua 

kelas yaitu kelas II-A dan II-B. Pengambilan sampel menggunakan teknik Non 

Probability Sampling mengambil salah satu variabel macam teknik tersebut yaitu 

Probability Sampling.  

HASIL PENELITIAN  

1. Hasil Observasi Pendidik Dan Peserta Didik 

Observasi pada akivias pendidik dan peserta didik oleh dua observasi yaitu 

Yani Eka Budiarti, A.Ma.Pd dan mahapeserta didik Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya Prodi PGSD Angkatan 2014-A yaitu Sinda Fiskiyatur Rochmah 

bertindak sebagai kuantitatif eksperimen adalah sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendali. 

Berikut adalah perhitungan persentase observasi aktivitas pendidik.  

P = 
 

 
×100% 

P = 
  

  
×100% 

P = 98% 

Pada perhitungan tersebut dapat dilihat hasil presentase sebesar 98% yang 

dikategorikan sagat baik. 

Berikut adala perhiungan presntase observasi aktivitas peserta didik  

P = 
 

 
×100% 

P = 
  

  
×100% 

P = 86% 

Pada perhitungan tersebut dapat dilihat hasil persentase sebesar 95% yang 

dikatagorikan sangat baik. Dapat dilihat dari kedua  

persentastersebut semua langkah-langkah telah terlaksana dengan baik. 

 

2. Data Hasil Keterampilan Berhitung 

R1              X             O2 

R2                            O4 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data diperoleh diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak.penormalan data tersebut diketahui melalui kaidah 

keputusan, yaitu: jika           
 ≥         

 , maka distribusi data tidak normal, jika 

         
 ≤         

 , maka distribusi data normal. Hasil perhitungan uji normalitas 

yang dilakukan pada dua kelas dapat disajikan pada tabel 1.  

Tabel 1. Uji Normalitas Tes Hasil Belajar Peserta Didik 
Kelas          

           
  Keterangan 

kelas eksperimen II- B - 42,115 11,070 Normal 

kelas kontrol II-A  -3,602 11,070  Normal  

 

b. Uji Homoginitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah data yang disajikan 

tersebut homogen atau tidak. Dengan kata lain, uji homogenitas digunakan untuk 

menguji homogen tidaknya data yang diambil dari suatu populasi. Salah satu 

syarat agar pengujian homogenitas dapat dilakukan ialah apabila datanya telah 

terbukti berdistribusi normal. Dapat diketahui kriteria pengujian, yaitu: jika 

               dikatakan homogen, jika                dikatakan tidak 

homogeny. Hasil perhitungan uji homogen yang dilakukan pada dua kelas dapat 

disajikan pada tabel 2 

Tabel 2. Uji Homogen Tes Hasil Belajar Peserta Didik. 
kelas Varian           

          
  Keterangan 

kelas eksperimen II-B 8,40 
1,0452 1,860 

homogenitas 

Kelas kontrol II-A 8,78 homogenitas  

 

c. Uji T 

Uji T dilakukan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Model Problem 

Based Learning berbantuan media plastisin dengan tusuk gigi terhadap 

keterampilan menghitung bangun siswa kelas II SDN Wonokusumo Mojosari. 

adapun data untuk melakuakn perhitungan uji-t dapat disajikan pada tabel 3. 

Tabel 3. Uji-T Hasil Belajar Peserta Didik 
kelas Rata-rata (x) (  ) Jumlah Sampel 

Kelas Eksperimen II-B 80 8,40 30 

Kelas control II-A 70 8,78 30 

Berikut adalah hasil perhitungn uji T: 

t =  
-  

 

√
  

 

n 
 
  

 

n 

 

 = 
     

√       

  
 

       

  

 

      = 
  

√        

  
 

       

  

 

   = 
  

√            
 

   = 
  

√      
 

     = 5,35 

x x
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d. Uji hipotesis  

Uji Hipotesi digunakan untuk mengtahui ada pengaruh model pembelajaran model 

problem based learning berbantuan media plastisin dengan tusuk gigi terhadap 

keterampilan menghitung bangun siswa kelas II SDN Wonokusumo Mojosari. 

(H0 ≠ 0). thitung  ,03 8 ˃ dan ttabel sebesar 2,0017 thiung ˃ ttabel atau  ,03 8 ˃ -2,0017 

maka H0 ditolak 

 
Gambar 1. Penentukan daerah penolakan 

Berdasarkan nilai perhitungan dengan menggunakan rumus Uji-t diperoleh nilai 

sebesar 2,0318. Kemudian ditentukan t tabel, didapatkan nilai t tabel 2,0017. 

Karena thitung>ttabel atau 2,0318> -2,0017 maka Ho ditolak. 

PEMBAHASAN 

1. Penerapan model Problem Based Learning berbantuan media plastisin 

dengan tusuk gigi pada proses pembelajaran keterampilan menghitung 

bangun datar kelas II SD Negri Wonokusumo 

Penerapan model model Problem Based Learning berbantuan media plastisin 

dengan tusuk gigi mudah di terima, dengan menggunakan media proses 

pembelajaran peserta didik lebih aktif dan lebih menyenangkan di bandingkan 

tanpa menggunakan media. Dengan menggunakan media peserta didik 

mendapatkan informasi yang lebih mudah, tidak hanya itu juga pendidik merasa 

terbantu dengan adanya media sehingga menyampaikan materi menjadi lebih 

mudah dengan menggunakan media plastisin dengan tusuk gigi.Hal ini di dukung  

dari pendapat media adalah perantara atau penggantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. 

Secara teoritis Gerlach & Ely (dalam Arsyad 2013 :3) mengatakan bahwa 

media apabila di pahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian 

yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan 

sekolah merupakan media. Menurut Briggs (dalam Bachtiar 2014 :6) berpendapat 

bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta 

merangsang siswa untuk belajar.  

Hasil penelitian yang terdahulu menyatakan bahwa aktivitas pendidik dan 

peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan faktor penting guna 

tercapainya pembelajaran yang menyenangkan. Hal ini didukung oleh penelitian 

terdahulu yang relevan yaitu dari Reni Puspita Sari 2015), Kartini (2015),  

Bedasarkan fakta-fakta yang didapatkan, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa aktivitas pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan keterampilan 

menghitung dengan model pembelajaran problem based learning sangat baik. 

Keberhasilan keterampilan menghitung ini terjadi kerena banyak faktor yang 

mempengaruhi dalam penerapan model pembelajaran problem based learning 

sehingga dapat meningkatkan keterampilan menghitung peserta didik. 
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2. Pengaruh model Problem Based Learning berbantuan media plastisin dengan 

tusuk gigi pada proses pembelajaran keterampilan menghitung bangun datar 

kelas II SD Negri Wonokusumo 

Berdasarkan hasil penelitan yang telah dilakukan penulis pada kelas 

eksperimen memberikan pengaruh keterampilan menghitung yang lebih baik pada 

kelas eksperimen dibandingkan pada kelas kontrol.  Menggunakan model 

pembelajaran problem based learning dibuktikan menggunakan perhitungan uji-t 

yang menunjukkan ha diterima dan Ho ditolak. 

Secara teoritis menurut Nurhasanh (2007:243), berhitung adalah mengerjakan 

hitungan (menjumlahkan, megurangi, dan lainsebagainya). Menurut David Glover 

(2007:30), In Aritmetic you add, subtract, multiply and divide numbers. 

Aritmatika berhubungan dengan menjumlahkan, mengurangi, mengali dan 

membagi bilangan. Menurut Dali S. Naga (dalam Mulyono Abdurrahman 

2003:253), Aritmatika atau berhitung adalah cabang matematika yang berkenaan 

dengan sifat hubungan-hubungan nyata dengan perhitungan mereka terutama 

menyangkut penjumlahan pengurangan perkalian dan pembagian.  

Secara empiris penelitian ini juga dipengaruhi dari hal lain seperti peranan 

sekolah. Hasil penelitian yang terdahulu yang relevan juga mendukung hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Hal ini didukung oleh penelitian 

terdahulu yang relevan  menurut dari Reni Puspita Sari 2015), Kartini (2015), 

Sehingga memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran hidup bersih dan sehat 

di rumah berbantuan media plastisin dengan tusuk gigi pada proses pembelajaran 

keterampilan menghitung bangun datar kelas II SD Negri Wonokusumo tahun 

ajaran 2017/2018. 

 

SIMPULAN 

 Proses penerapan teknik pembelajaran model pembelajaran problem based 

learning pada peserta didik kelas II-B sebagai kelas eksperimen pada 

pembelajaran hidup bersih dan sehat dirumah 4 yang meliputi aktivitas pendidik 

dan peserta didik termasuk dalam kategori ketercapaian sangat baik. 

 Ada pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap 

keterampilan berhitung peserta didik kelas II SDN Wookusumo Mojosari. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai tes unjuk kerja yang lebih menunjang dengan 

menggunakan model pembelajaran problem based learning dibandingkan dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

 

SARAN 

1. Bagi peneliti  

Untuk memberikan pengalaman dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi, dan menindak lanjut penerapan media pembelajaran dengan 

mengembangkan sikap profesionalisme bagi calon pendidik sekolah dasar. 

Peneliti mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan 

penerapan model pembelajaran problem based learning yang diterapkan langsung 

pada proses pembelajaran di kelas II SDN Wonokusumo. 

2. Bagi peserta didik 
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Dengan menggunakan media yang telah di teliti keefektifan di harapkan 

dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Dengan diadakan 

penelitian ini diharapkan menumbuhkan motivasi dalam belajar serta mampu 

meningkatkan keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sehingga 

proses pembelajaran dikelas dapat berlangsung efektif dan efisien. 

3. Bagi guru 

Hasil penelitian dapat membantu dalam mengambil tindakan memilih 

mengajar yang akan di gunakan dengan tepat dan bervariasi dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar peserta didik secara maksimal. 

4. Bagi sekolah 

Hasil penelitian dapat memberikan masukan untuk membantu 

meningkatkan pembinaan profesional kepada para pendidik secara lebih efektif 

dan efisien. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini di latar belakangi oleh sulitnya pemilihan model pembelajaran yang cocok 

untuk kurikulum 2013. Model PjBL (Project Based Learning) adalah suatu strategi pembelajaran 

yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana belajar agar mencapai kompetensi baik 

kompetensi pengetahuan, sikap dan ketrampilan, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

Rumusan Masalah penelitian ini, Adakah pengaruh Model Pembelajaran PjBL(Project Based 

Learning) terhadap hasil belajar peserta didik pada tema 4 subtema 1 pb 2 kelas 4 SD Hangtuah 

10 Juanda Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh setelah 

diterapkan Model Pembelajaran PjBL(Project Based Learning) Terhadap hasil belajar peserta 

didik pada tema 4 subtema 1 pb 2 kelas 4 SD Hangtuah 10 Juanda Sidoarjo. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Desain penelitian menggunakan true eksperimen desain. 

Rancangan penelitian ini menggunakan posttest-only control design. Teknik pengumpulan data 

berupa Tes. Data penelitian ini berupa hasil belajar dan dianalisis menggunakan Uji Normalitas, 

Uji Homogenitas dan Uji Hipotesis. Data diambil dari kelas IV E sebagai Kelas Eksperimen Dan 

IV C sebagai Kelas Kontrol Di SD Hangtuah 10 Juanda Sidoarjo. Kesimpulan dari rumusan 

masalah adalah ada pengaruh penggunaan Model Pembelajaran PjBL (Project Based Learning) 

terhadap hasil belajar peserta didik yang lebih baik kelas IV E yang menggunakan model Project 

Based Learning dibandingkan kelas IV C yang menggunakan Model konvensional. Dibuktikan 

dengan hasil perhitungan Uji T menggunakan SPSS dengan taraf Sig. 0,000 > 0,05 yang berarti 

ada pengaruh. 

 

Kata kunci: model pembelajaran, PjBL, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 

Setiap individu manusia memerlukan pendidikan yang harus dipenuhi 

karena pendidikan bisa merubah pola pikir manusia, sikap manusia, ketrampilan 

manusia itu sendiri jika pendidikan yang diberikan dapat diterima oleh setiap 

individu tersebut. Oleh sebab itu di indonesia pendidikan selalu diubah atau 

diperbaharui dari tahun ke tahun misalnya dalam kurikulum selalu diperbaharui 

menuju yang lebih baik agar berpengaruh dalam kehidupan manusia tersebut, 

pengaruh yang dimaksud adalah tentang perubahan yang terjadi kepada setiap 

individu setelah menjalani pendidikan tersebut. 

Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan masih saja ditemukan kesulitan-

kesulitan yang dihadapi. Masalah yang dialami dalam pelaksanaan yang terjadi 

dilapangan salah satunya pemilihan model pembelajaran yang cocok untuk 

pembelajaran. Banyak model-model, strategi, metode yang bisa membantu 

pendidik untuk penyampaian materi supaya tujuan pembelajaran yang diinginkan 

tercapai tetapi pemilihan model yang cocok tidaklah mudah dilakukan karena 

berbagai pertimbangan. Maka dari itu pemilihan model pembelajaran harus selalu 

dipelajari oleh pendidik karena bisa berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan 

oleh siswa.  

mailto:yusufpgsd28@gmail.com
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PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 90 

 
 

Keberhasilan suatu pembelajaran dapat diukur dari kemampuan peserta 

didik dalam memahami materi yang diberikan oleh pendidik dan tercapainya 

kompetensi yang diinginkan. Oleh sebab itu pendidik merupakan faktor penting 

dalam keberhasilan pembelajaran, berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya 

usaha untuk merubah hasil belajar peserta didik lebik baik dengan menggunakan 

model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Model pembelajaran 

Project Based Learning adalah salah satu model pembelajaran yang 

direkomendasikan untuk kurikulum 2013 karena sesuai dengan kompetensi yang 

ingin dicapai oleh kurikulum 2013 yang bukan hanya pengetahuan tetapi juga 

sikap dan ketrampilan yang dimiliki peserta didik dan model Project Based 

Learning cocok dengan kurikulum 2013 karena berbasis proyek yang bisa 

menambah pengetahuan sikap serta keterampilan peserta didik. 

Model Project Based Learning adalah suatu strategi pembelajaran yang 

menggunakan proyek kegiatan sebagai sarana belajar agar mencapai kompetensi 

baik kompetensi pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Titik fokus dari strategi 

pembelajaran ini yaitu aktifitas peserta didik untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan dengan menerapkan ketrampilan meneliti, menganalisis, membuat, 

sampai dengan mempresentasikan produk-produk pembelajaran menurut 

pengalaman nyata. Jadi Project Based Learning sangat cocok untuk mendukung 

pembelajaran agar mencapai hasil yang maksimal dan menutupi kekurangan-

kekurangan yang ada pada pendidik saat menyampaikan pembelajaran yang 

monoton itu-itu saja, peserta didik juga lebih banyak mendapatkan pengalaman 

yang berbeda-beda karna model yang digunakan oleh guru saat mengajar 

bervariasi. 

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan sebuah 

penelitian. Penelitian tersebut diberi judul “Pengaruh Model Pembelajaran PjBL 

(project based learning) Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Pada Tema 4 

Subtema 1 Pb 2 kelas 4 SD Hangtuah 10 Juanda Sidoarjo”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Desain penelitian 

ini menggunakan QuasiExperimental Design. Dengan rancangan penelitian yang 

berbentuk “PosttestOnly ControlDesign” (Sugiyono, 2016:76). Dalam design ini 

terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara purposive. Kelompok 

pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang kedua diberi perlakuan tanpa 

menggunakan model. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok 

eksperimen dan kelompok tanpa diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

(Sugiyono, 2016:76) 

Keterangan: 

R1 =Kelas Eksperimen 

R2 = Kelas Kontrol 

X = Perlakuan Yang Diberikan 

R1 X O2 

R2  O4 
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O2 =Hasil Post Test 

O4 =Hasil Post Test 

 Populasi penelitian iniadalah pesertadidik kelas IV SD Hangtuah 10 

Juanda Sidoarjo yang berjumlah 137, sebanyak 5 kelas. Dengan sampel yaitu 

kelas IV-Esebagai kelas eksperimen dan kelas IV-Csebagai kelas kontrol. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan tes. Tes digunakan 

untuk mengetahui hasil pembelajaran peserta didik. Statistika yang digunakan 

untuk analisa data dalam penelitian ini yaitu Statistik Deskriptif Dan 

Inferensialkarena kesimpulan dalam penelitian ini berlaku untuk semua populasi 

bukan hanya sampel (Sugiyono, 2016:148). Dan teknik analisis yang digunakan 

dalam mengolah data hasil uji coba adalah menggunakan Uji-T. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan kepada 2 kelas di SD Hangtuah 10 juanda yaitu kelas 

IV C sebagai Kelas Kontrol dan kelas IV E sebagai kelas Eksperimen, pemilihan 

kelas dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang sudah tercantum pada metode 

penelitian pada bab 3 yaitu menggunakan random sample dan didapatkan kelas 

tersebut. Pada kelas IV E berjumlah 30 siswa dan IV C berjumlah 26 siswa. 

1. Nilai UTS Siswa 

Sebelum melakukan penelitian masing-masing kelas diujikan dulu apakah 

kedua kelas sudah homogeny dan normal karena merupakan syarat untuk 

melakukan penelitian, menguji dengan cara menggunkan nilai UTS masing-

masing kelas dan berikut pembahasannya. 

a. Uji Normalitas 
Uji normalitas merupakan pengujian kenormalan distribusi data. Untuk 

mempermudah mengetahui hasil uji normalitas. Adapun kriteria pengambilan 

keputusan untuk mengetahui hasil analisis uji normalitas melalui aplikasi IBM 

SPSS meliputi: 

1) Jika nilai signifikasi/Pvalue/Sig. < 0,05 maka tidak normal. 

2) Jika nilai signifikasi/Pvalue/Sig. > 0,05 maka normal. 

Berikut adalah hasil analisis uji normalitas terhadap nilai UTS kelas IV E 

dan IV C: 

 
Berdasarkan tabel 4.3 nilai signifikansi (Sig.) yaitu 0,115 pada kelas 

eksperimen dan 0,200 pada kelas kontrol. Sehingga kedua kelas dikatakan normal 

dikarenakan keduanya Sig. > 0,05. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang disajikan 

tersebut homogeny atau tidak. Dengan kata lain, uji homogenitas digunakan untuk 

menguji homogeny tidaknya data yang diambil berdasarkan suatu sample. Salah 

satu syarat agar pengujian homogenitas dapat dilakukan ialah apabila datanya 

telah terbukti normal, adapun criteria pengambilan keputusan untuk mengetahui 

hasil analisis uji normalitas melalui aplikasi IBM SPSS meliputi: 
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1) Jika nilai signifikasi/Pvalue/Sig. < 0,05maka tidak Homogen . 

2) Jika nilai signifikasi/Pvalue/Sig. > 0,05maka Homogen. 

Berikut adalah hasil analisis uji Homogenitas terhadap nilai UTS kelas IV E 

dan IV C: 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 uji homogenitas pada nilai UTS > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwasanya kelas IV E dan IV C tersebut telah memenuhi syarat 

apabila kelas tersebut homogen. 

2. Nilai Hasil Penelitian 

Setelah mendapatkan kelas normal dan homogeny dalam syarat 

dilakukannya penelitian, pada kelas IV E sebagai kelas eksperimen dan IV C  

sebagai kelas control maka peneliti melakukan proses penelitian dan mendapatkan 

hasil sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan pengujian kenormalan distribusi data. Untuk 

mempermudah mengetahui hasil uji normalitas. Adapun kriteria pengambilan 

keputusan untuk mengetahui hasilanalisis uji normalitas melalui aplikasi IBM 

SPSS meliputi: 

1) Jika nilai signifikasi/Pvalue/Sig. < 0,05 maka tidak normal. 

2) Jika nilai signifikasi/Pvalue/Sig. > 0,05 maka normal. 

Berikut adalah hasil analisis uji normalitas terhadap nilai hasil belajar kelas 

IV E dan IV C: 
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Berdasarkan tabel 4.14 nilai signifikansi (Sig.) yaitu 0,000 pada kelas 

eksperimen dan 0,006 pada kelas kontrol. Sehingga kedua kelas dikatakan tidak 

normal dikarenakan keduanya Sig. < 0,05. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang disajikan 

tersebut homogeny atau tidak. Dengan kata lain, uji homogenitas digunakan untuk 

menguji homogeny tidaknya data yang diambil berdasarkan suatu sample. Salah 

satu syarat agar pengujian homogenitas dapat dilakukan ialah apabila datanya 

telah terbukti normal, adapun criteria pengambilan keputusan untuk mengetahui 

hasil analisis uji normalitas melalui aplikasi IBM SPSS meliputi: 

a) Jika nilai signifikasi/Pvalue/Sig. < 0,05 maka tidak Homogen . 

b) Jika nilai signifikasi/Pvalue/Sig. > 0,05 maka Homogen. 

Berikut adalah hasil analisis uji Homogenitas terhadap nilai Hasil Belajar 

kelas IV E dan IV C: 

 

 
Berdasarkan tabel 4.10 uji homogenitas pada nilai hasil belajar > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kelas IV E dan IV C tersebut telah 

memenuhi syarat apabila kelas tersebut homogen. Tetapi data tidak normal 

sehingga tidak bisa dilanjutkan untuk pengujian menggunakan Uji T tetapi 

menggunakan Mann Whitney U Test berikut perhitungan analisis data 

menggunakan Mann Whitney U Test: 

c. Uji Mann Whitney U Test 

Dikarenakan nilai hasil belajar siswa yang didapat setelah melakukan 

penelitian tidak normal maka tidak bisa menggunakan uji T, maka dilakukan 
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dengan cara Mann Whitney U Test, pengambilan keputusan dengan cara sebagai 

berkut: 

1) Jika nilai Sig. (2 tailed) > 0,05 maka tidak ada Pengaruh . 

2) Jika nilai Sig. (2 tailed) < 0,05 maka ada Pengaruh. 

Berikut adalah hasil analisis Uji Mann Whitney U Test terhadap nilai Hasil 

Belajar kelas IV E dan IV C: 

 
Berdasarkan Tabel 4.12 hasil analisis yang didapat adalah 0,000. 

Berdasarkan pengambilan keputusan yang sudah ada maka 0,000 < 0,05 maka ada 

pengaruh antara Kelas Kontrol dan Eksperimen. Maka dikatakan implementasi 

Model Pembelajaran PjBL (Project Based Learning) terhadap Kelas Eksperimen 

berhasil yaitu ada pengaruh dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran konvensional , hal ini terlihat dari rata-rata nilai post test dengan 

perlakuan PjBL terlihat menunjukkan adanya perlakuan lebih baik kelas 

eksperimen yaitu dengan nilai 84,5 dan kelas kontrol dengan nilai 70,5. 

Hasil dari perhitungan diatas menyimpulkan bahwa adanya pengaruh 

penggunaaan model pembelajaran Project Based Learning  terhadap pembelajaran 

yang dilakukan di SD Hangtuah 10 Juanda Sidoarjo, model ini sesuai dengan 

kompetensi yang diinginkan atau tujuan pembelajaran yang diinginkan, model ini 

didukung oleh beberapa ahli yang beranggapan adanya pengaruh dalam penerapan 

model ini seperti yang diungkapkan oleh B. Barron Dalam Hosnan (2014:320) 

mengungkapkan bahwa Project Based Learning adalah pendekatan cara 

pembelajaran secara konstruktif untuk pendalaman pembelajaran dengan 

pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pernyataan yang berbobot, 

nyata, dan relevan bagi kehidupan. Thomas Mergendoller dalam Hosnan 

(2014:320) mengatakan bahwa Project Based Learning adalah metode pengajaran 

sistematik yang mengikutsertakan pelajaran ke dalam pembelajaran pengetahuan 

dan keahlian yang kompleks, pertanyaan autentik dan perancangan produk dan 

tugas. Dibuktikan dengan siswa yang melakukan pembelajaran langsung 

melakukan riset permasalahan dan menyelesaikan permasalahan dengan 

pengetahuan yang dimilikinya serta menghasilkan suatu karya. 

Dalam Project Based Learning  siswa harus menyelesaikan suatu masalah 

yang ada dengan caranya sendiri dan dibantu oleh guru sebagai fasilitator dan 

pembimbing, jadi siswa berperan aktif dalam pembelajaran akibatnya pengalaman 

nyata yang diperoleh siswa akan lebih banyak dan dampaknya hasil belajar siswa 

juga akan berpengaruh. Hal ini didukung oleh Hosnan (2014:319) menyatakan 

bahwa project based learning atau model pembelajaran berbasis proyek 
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merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai 

media. Guru menugaskan siswa untuk melakukan eksplorasi, penilaian, 

interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil 

belajar. Model pembelajaran ini menggunakan masalah sebagai langkah awal 

dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan 

pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. 

Berbeda dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional dalam penelitian ini terdapat perbedaan hasil belajar dalam kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Hasil penelitian dahulu yang relevan, menurut Sri 

Andini (2016) menyatakan terdapat perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang 

belajar dengan model pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning) 

dengan siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional. Edi Andana 

(2014) menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, hal ini dilihat dari perbedaan rata-rata skor 

siswa antara kelompok eksperimen (23,77) dengan kelompok kontrol (21,16). 

Bedasarkan analisis data thitung > t-tabel dengan db 45 dan t.s 5%, ini berarti Ha 

dalam penelitian ini diterima. Dengan demikian model pembelajaran Berbasis 

Proyek berpengaruh terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SD di Gugus V 

Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar pada Semester Ganjil Tahun 

Pelajaran 2013/2014.Berdasarkan penjelasan diatas pada penelitian terdahulu 

yang relevan dan beberapa teori yang mendukung dari beberapa ahli bahwa 

adanya pengaruh setelah penerapan Project Based Learning pada kelas 

eksperimen. sehingga peneliti dapat menginterpretasikan bahwa ada pengaruh 

hasil belajar setelah menerapkan model Project Based Learning pada siswa SD 

Hangtuah 10 Juanda Sidoarjo. 

 

KESIMPULAN  

Ada pengaruh dari penerapan model pembelajaran Project Based Learning 

terhadap hasil belajar peserta didik pada tema 4 subtema 1 PB 2 kelas 4 SD 

Hangtuah 10 Juanda Sidoarjo. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka 

dapat diberikan saran sebagai berikut: 

a. Untuk Pendidik 

Bagi pendidik yang menggunakan model pembelajaran Project Based 

Learning gunakan permasalahan yang sedang terjadi disekitar lingkungan belajar 

agar peserta didik bisa mengimprovisasi langsung dan menemukan proyek yang 

tepat dengan begitu hasil belajar dari penggunaan model Project Based Learning 

lebih besar karena langsung terasa manfaatnya bagi peserta didik.Pemilihan model 

pembelajaran yang tepat akan membuat siswa lebih senang mengikuti 

pembelajaran, dengan banyaknya model pembelajaran diharapkan pendidik 

menggunkan model pembelajaran yang beragam dengan begitu hasil yang 

diinginkan akan maksimal. 

b. Untuk Peserta Didik 

Peserta didik diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan sungguh-

sungguh dengan menggunakan model pembelajaran yang beragam peserta didik 

harusnya lebih memanfaatkan apa yang sudah disiapkan pendidik dengan susah 

payah dengan begitu hasil yang didapatkan akan sesuai dengan yang diharapkan. 
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c. Untuk Lembaga 

Dengan bantuan yang diberikan berupa fasilitas memadai untuk mendukung 

pendidik maka proses pembelajaran akan selalu terbantu karena fasilitas yang 

diberikan oleh sekolah, oleh karena itu dukungan yang diberikan sekolah 

sangatlah penting. 

d. Untuk Orang Tua Peserta Didik 

Peran orangtua sangatlah penting dengan bantuan orang tua yang selalu 

memonitor anak dengan baik maka pembelajaran yang dilakukan disekolah 

apabila ada kekurangan maka orangtua bisa menambahkannya saat dirumah 

dengan begitu hasil belajar yang didapatkan akan sesuai dengan  
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ABSTRAK 

 
 "Komponen 4K" adalah singkatan dari Kreatif, Kritis, Kolaboratif, dan Komnikatif. 

Dengan bantuan media audiovisual, Peserta didik akan dilatih untuk menjadi kreatif dalam 

pembelajaran seperti dalam menghasilkan ide-ide baru. Kritis, Peserta didik akan berusaha 

berpikir kritis dalam menghadapi masalah yang ada. Kolaboratif, peserta didik akan bekerja 

sama dengan kelompoknya dalam memecahkan masalah. Komunikatif, Peserta akan 

mempresentasikan hasil karyanya kepada anggota kelompok lain. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui aktivitas peserta didik saat melaksanakan pembelajaran menggunakan media 

audiovisual. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data 

dengan observasi, tes dan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis validasi 

data, analisis data observasi, analisis data uji dan analisis data kuesioner. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat dijelaskan bahwa (1) Hasil validasi perangkat pembelajaran dikategorikan 

“baik”. (2) Kegiatan peserta didik dikategorikan sebagai "baik" dengan rata-rata 83%. 

 

Kata kunci: kreatif, kritis, kolaborasi dan komunikatif, media audiovisual, hasil studi 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga 

mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. (Notoatmodjo, 

2003:16) 

Dalam rangka untuk menyukseskan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran nasional diperlukan seorang guru di dalamnya. Guru tidak hanya 

sebagai penyampai materi mengenai buku atau referensi lain kepada siswa namun 

guru harus dapat merancang pembelajaran baik dan menyenangkan sehingga 

peserta didik ketika melakukan pembelajaran akan terasa senang dan tidak 

tertekan. Apabila peserta didik di dalamnya merasa senang maka materi yang 

disampaikan pun dapat diterima peserta didik dengan baik.Selain harus bisa 

membuat kondisi pembelajaran yang menyenangkan, metode pengajaran juga 

harus diperhatikan guru dalam menyampaikan materinya. Terdapat banyak sekali 

metode pembelajaran, strategi pembelajaran yang ada guru harus bisa menentukan 

strategi dan metode mana yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Selain 

metode dan strategi pembelajaran. Terdapat faktor lain untuk mendukung proses 

pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menyenangkan, yaitu adalah media 

pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam 

pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana 

pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar (siswa). (Noor, 

2010:5) 

mailto:nmq.arfian@gmail.com
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Media pembelajaran juga merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran 

karena sebuah media merupakan suatu perantara yang dapat membantu 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar baik untuk guru ataupun peserta didik. 

Dengan adanya media pembelajaran pembelajaran akan berlangsung menjadi 

lebih efektif dan efisien sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan pun dapat 

tercapai. Media pembelajaran dapat membantu guru dalam menyampaikan materi 

yang ingin diajarkan, dan peserta didik terbantu karena dengan adanya media 

pembelajaran mereka dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan 

oleh guru.jadi , media pembelajaran adalah alat yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan informasi dan pesan-pesan pengajaran/pembelajaran dari sumber 

belajar yaitu guru kepada peserta didik yaitu siswa agar proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien. (Noor,2010:4). Berdasarkan paparan di atas, 

maka rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana aktivitas belajar kreatif, 

kritis, kolaboratif dan komunikatif peserta didik dalam pembelajaran 

menggunakan media audiovisual pada tema 3 subtema 3 pembelajaran. Serta 

bagaimana hasil belajar siswa dalam menggunakan media audiovisual pada tema 

3 subtema 3 pembelajaran 2. 

Dalam artikel ini, konsep media audiovisual dan komponen kreatif, 

kolaboratif, komunikatif dan berpikir kritis adalah dasar teori dalam artikel 

ini.Media merupakan alat yang harus ada apabila kita ingin memudahkan sesuatu 

dalam pekerjaan. Media merupakan alat bantu yang dapat memudahkan 

pekerjaan. Setiap orang pasti ingin pekerjaan yang dibuatnya dapat diselesaikan 

dengan baik dan hasilnya memuaskan.Kata media berasal dari bahasa Latin 

Medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan 

dalam Bahasa Indonesia, kata “medium” dapat diartikan sebagai “antara” atau 

“sedang” sehingga pengertian media mengarah pada sesuatu yang mengantar atau 

meneruskan informasi (pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima 

pesan.Media juga dapat diartikan sebagai  segala sesuatu yang dapat dipergunakan 

untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan 

siswa, sehingga dapat terdorong terlibat dalam proses pembelajaran.Gagne (dalam 

Muhammad Noor  2010:2) mengartikan media sebagai berbagai jenis komponen 

dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.Media visual 

yang menggabungkan penggunaan suara memerlukan pekerjaan tambahan untuk 

memproduksinya. Salah satu pekerjaan penting yang diperlukan dalam media 

audiovisual adalah penulisan naskah dan storyboard  yang memerlukan persiapan 

yang banyak, rancangan, dan penelitian (Arsyad 2014:91). Dalam kata lain media 

audiovisual adalah media yang menggabungkan antara visual yang dapat berupa 

gambar, foto dan lain – lain yang di dalamnya berisikan suara (audio) yang 

membuat media tersebut semakin menarik. Kreatif merupakan kemampuan untuk 

menciptakan hal – hal baru atau cara – cara baru dari sesuatu yang sudah ada 

sebelumnya. Sifat kreatif ini muncul biasanya karena ada halangan atau rintangan 

yang membutuhkan solusi baru untuk menghadapinya.Kreatif dapat timbul 

didalam diri seseorang dengan sendiri atau dapat didukung oleh lingkungan 

sekitar.Hasil dari pemikiran kreatif adalah kreatifitas.Definisi kreativitas itu 

sendiri adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baik dalam 

karya baru ataupun kombinasi yang semuanya berbeda dari sebelumnya.Dalam 

kegiatan yang kooperatif setiap anak berusaha mencapai hasil yang 

menguntungkan untuk mereka sendiri dan semua anggota kelompok (David W. 
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Johson, 2010:3). Dalam kegiatan bekerjasama dalam pembelajaran (cooperative 

learning), proses pembelajaran yang dilakukan melibatkan penggunaan kelompok 

– kelompk kecil yang memungkinkan siswa untuk bekerjasama di dalamnya guna 

memaksimalkan pembelajaran mereka sendiri dan pembelajaran satu sama lain. 

Dalam pembelajaran sangat diperlukan komunikasi yang baik, komunikasi antara 

guru dengan siswa, komunikasi antara siswa dengan siswa dengan harapan agar 

tercapainya pembelajaran yang baik dan efektif. 

Mulyana Deddy (dalam Suryanto 2015:48) mendefinisikan bahwa 

komunikasi sebagai penyampaian pesan melalui media elektronik.Ia menguraikan 

bahwa komunikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih, sehingga 

para peserta komunikasi mungkin termasuk hewan, tanaman bahkan jin. Dalam 

definisi tersebut tersimpul tujuan yaitu memberi tahu atau mengubah sikap 

(attitude), pendapat (opinion), atau perilaku (behavior). Berfikir kritis secara 

esensial adalah sebuah proses „aktif‟ proses dimana anda memikirkan berbagai hal 

secara lebih mendalam untuk diri anda, mengajukan berbagai pertanyaan untuk 

diri anda, menemukan informasi yang relevan untuk diri anda, dan lain-lain, 

ketimbang menerima berbagai hal dari orang lain sebagian besarnya secara pasif ( 

Fisher, 2008:2 ). Dalam artian berfikir kritis adalah suatu tindakan berfikir yang 

lebih dalam menghadapai suatu permasalahan. Semisal dalam kegiatan 

pembelajaran siswa mendapatkan suatu tugas untuk menyelesaikan soal tentang 

bangun ruang, maka siswa akan berfikir tentang apa itu bangun ruang, bentuknya 

seperti apakah bangun ruang itu. Hasil belajar adalah bagian terpenting dalam 

pembelajaran. Nana   Sudjana (2009 : 3) mendefinisikan hasil belajar pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian 

yang lebih luas mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotorik. Dimyati dan 

Mudjiono (2006 : 3-4) juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari suatu 

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

jenis deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:8) Metode kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sempel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penilaian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.Penelitian ini memiliki 2 fokus, 

yang pertama fokus pada penerapan media audio visual yang mengintegrasikan 

komponen kreatif, komunikatif, kolaboratif dan berfikir kritis.Dan fokus yang 

kedua adalah mengenai hasil belajar peserta didik menggunakan media 

“audiovisual”.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif.Dan 

hanya menggunakan 1 kelas untuk diobservasi dan diambil datanya. 

Menurut Sugiyono (2016:80) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Pada penelitian ini populasinya adalah siswa kelas 4 SDN Gayungan 2 Surabaya. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu, 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu 
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(Sugiyono 2016:81). Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel siswa dari 

kelas IV-A di SDN Gayungan 2.Sampel yang digunakan peneliti adalah 

Purposive Sampling. 

Instrumen Penelitian, menurut Arikunto (2013:203) Instrumen penelitian 

adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data 

agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. 

1. Instrumen penilaian 1 : Lembar observasi 

Lembar obserrvasi ini digunakan  untuk melihat  bagaimana aktivitas 

siswa ketika diterapkannya media audio visual. 

2. Instrumen penilaian 2 : lembar tes 

Lembar penilaian ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa 

akan materi “cara menjaga lingkungan” kelas IV SDN Gayungan 2 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2016:224). Dalam hal ini 

untuk mengetahui hasil belajar siswa maka digunakan beberapa teknik dalam 

mengumpulkan data yaitu 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai cirri yang spesifik 

bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Kalau 

wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi 

tidak terbatas pada orang, tetapijuga obyek-obyek alam yang lain. (Sugiyono 

2016:142). Observasi berguna untuk melihat bagaima aktivitas, proses peserta 

didik ketika melakukan pembelajaran  dengan menggunakan media audio visual. 

2. Tes 

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang 

dimiliki individu atau kelompok (Riduwan 2013:57).  Tes diberikan setelah materi 

tersampaikan secara tuntas. Tes berfungsi untuk mengukur sejauh mana siswa 

dapat memahami materi yang telah diberikan guru. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan akan diuraikan 

sebagai berikut:  

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dalam 

melakukan penelitian dengan Pengintegrasian komponen Kreatif, Kolaboratif, 

Komunikatif dan Berpikir kritis melalui media audiovisual pada  tema 3 subtema 

3 pb 2 kelas IV-A SDN Gayungan II Surabaya. Data yang diperoleh dalam 

penelitian ini yaitu data tes hasil belajar dan data observasi.  

1. Hasil Analisis observasi peserta didik dalam pembelajaran menggunakan 

media audiovisual yang mengintegrasikan komponen kreatif, kolaboratif, 

komunikatif dan berpikir kritis.  

Observasi aktivitas peserta didik merupakan pengamatan yang dilakukan  

melalui  bantuan  observer  untuk  mengetahui  aktivitas peserta  didik  selama  

proses  pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media audio visual pada 

tema 3 subtema 3 pembelajaran 2 kelas IV-A SDN Gayungan II Surabaya tahun 
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2017/2018. hasil analisis bahwa pada aspek apresiasi observer memberikan rerata 

sebesar 85%, pada aspek media audio visual observer memberikan rerata sebesar 

80%, pada aspek kritis observer memberikan nilai rerata sebesar 83%, pada aspek 

kolaboratif observer memberikan nilai rerata sebesar 83%, pada aspek 

komunikatif observer memberikan rerata sebesar 83%, pada aspek kreatif 

observer memberikan nilai rerata sebesar 75% dan pada aspek penutup observer 

memberikan nilai sebesar 91%. 

2. Hasil analisis tes hasil belajar  

Dalam proses pembelajaran, setelah guru memberikan materi pada bagian 

akhir guru memberikan evaluasi kepada siswa berupa soal – soal. Soal tersebut 

berjumlah 10 soal yang terdiri dari 5 nomor pilihan ganda dan 5 nomor uraian. 

Berikut adalah data analisis hasil evaluasi siswa dengan menggunakan media 

audio visual siswa kelas IV-A di SDN Gayungan II Surabaya tema peduli 

terhadap makhluk hidup subtema  ayo cintai lingkungan pembelajaran 2. hasil 

penilaian kompetensi pengetahuan siswa dengan pengintegrasian komponen 4C 

melalui media audio visual pada kelas IV-A SDN Gayungan II Surabaya yang 

berjumlah 28 siswa dapat diuraikan bahwa sesuai dengan KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimum) yaitu 70, jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran 

yaitu 25 orang dengan persentase 89% dan jumlah siswa yang tidak tuntas dalam 

pembelajaran sebanyak 3 orang dengan persentase 11%. 

1. Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran menggunakan media audiovisual 

Untuk mengetahui aktivitas peserta didik, maka dilihat dari analisis data hasil 

observasi pada gambar 4.4 dan tabel 4.4 yang menjelaskan bahwa pada aspek 

apresiasi observer memberikan rerata sebesar 85%, pada aspek media audiovisual 

observer memberikan rerata sebesar 80%, pada aspek kritis observer memberikan 

nilai rerata sebesar 83%, pada aspek kolaboratif observer memberikan nilai rerata 

sebesar 83%, pada aspek komunikatif observer memberikan rerata sebesar 83%, 

pada aspek kreatif observer memberikan nilai rerata sebesar 75% dan pada aspek 

penutup observer memberikan nilai sebesar 91%. Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa selama proses pembelajaran dalam penerapan Kreatif, Kritis, Kolaboratif 

dan Komunikatif dianggap berhasil karena memliki persentase rerata sebesar 83% 

yang termasuk kedalam kategori “baik” 

2. Hasil belajar peserta didik dengan menggunakan media audiovisual 

Pada hasil belajar siswa ini terdiri dari kompetensi pengetahuan saja. Hasil 

kompetensi pengetahuan adalah siswa yang tuntas dalam pembelajaran yaitu 25 

orang dengan persentase 89% dan jumlah siswa yang tidak tuntas dalam 

pembelajaran sebanyak 3 orang dengan persentase 11%. Hal ini didukung oleh 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurul Hikmah dengan judul “ 

Pengembangan Multimedia (Audio Visual) Pembelajaran Matematika Pada 

Materi Bangun Ruang Bagi Siswa Kelas IV SD. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengembangan multimedia (audio visual) memiliki kualitas baik, hal ini 

dapat dilihat dari hasil validasi oleh ahli media sebesar 85,26%, ahli materi 

sebesar 87,37% masuk dalam kategori sangat layak.Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan media audio visual pada tema 3 

subtema 3 pembelajaran 2 memungkinkan dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran karena dalam proses pembelajaran respon siswa terhadap media ini 

dikategorikan sangat baik. Hasil belajar tingkat kompetensi pengetahuan  
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dikategorikan sangat baik  yaitu dari 25 siswa yang tuntas diatas nilai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimum) dengan persentase 89%. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengintegrasian komponen kreatif, kritis, 

kolaboratif, dan komunikatif melalui media Audiovisual pada Tema 3 Subtema 3 

Pembelajaran 2 kelas IV A di SDN Gayungan II Surabaya tahun ajaran 

2017/2018, maka peneliti dapat membuat simpulan sebagai berikut (1) Dari 

aktivitas siswa, peneliti melihat aktivitas siswa dari lembar observasi. Lembar 

observasi berisikan pengamatan aktivitas peserta didik dalam pengintegrasian 

menggunakan komponen Kreatif, Kritis, Kolaboratif, dan Komunikatif dan hasil 

pengamatan pada aktivitas peserta didik dikategorikan “baik” dengan rerata 

sebesar 83%. (2) Dari hasil belajar siswa, peneliti mengambil data melalui tes. Tes 

diikuti oleh 28 siswa dengan 5 soal pilihan ganda dan 5 soal  uraian. Hasil tes 

menunjukkan siswa yang tuntas dalam pembelajaran yaitu 25 orang dengan 

persentase 89% dan jumlah siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran sebanyak 

3 orang dengan persentase 11%. Dari hasil penelitian yang diperoleh  maka 

disampaikan saran sebagai berikut. (1) Sebagai seorang pendidik, hendaknya 

pendidik harus bisa memberikan materi semaksimal mungkin agar peserta didik 

dapat mengerti dengan mudah. Untuk bisa menyampaikan materi dengan baik ada 

berbagai cara salah satunya melalui bantuan media pembelajaran. (2) Bagi  

peneliti  yang  ingin  melakukan  penelitian  lebih  lanjut tentang  pembelajaran  

menggunakan  media  audiovisual  ini,  dapat  memberikan banyak motivasi, 

penghargaan dan lebih inovatif  kepada siswa agar pembelajaran tetap 

menyenangkan, tetap semangat, tidak kaku dan lebih efektif. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas pendidik dan aktivitas perserta 

didik selama proses penerapan metode permainan ayo belanja melalui Problem Based Learning, 

hasil belajar perserta didik, dan respon perserta didik setelah penerapan teknik permainan ayo 

belanja melalui Problem Based Learning. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu 

pendekatan kualitatif-kuantitatif deskriptif atau kombinasi (mix methods). Subjek penelitian ini 

adalah pendidik dan perserta didik kelas III. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui: 

observasi, tes, dan angket. teknik analisis data yang digunakan dilakukan melalui dua tahap: 

tahap pertama analisis secara kualitatif yaitu analisis aktivitas pendidik dan perserta didik, tahap 

kedua analisis secara kuantitatif yaitu hasil belajar dan respon perserta didik. Hasil penelitian 

menunjukan keberhasilan, hal ini terbukti pada hasil observasi aktivutas pendidik memperoleh 

kreteria “sangat baik”. Pada aktivitas perserta didik memperoleh kreteria “sangat baik”. Hasil 

belajar perserta didik dikatan berhasil dengan kreteria “sangat baik”. Hasil respon perserta didik 

didapatkan positf dengan hasil tiga puluh delapan persen menyatakan setuju dan enam puluh dua 

persen merespon sangat setuju. 

 

Kata kunci: game method, problem based learning 

 

PENDAHULUAN 

Matematika dianggap sebagai suatu mata pelajaran yang sulit oleh siswa. 

Banyak siswa yang kesulitan menyerap materi yang diajarkan oleh guru. Selain 

itu, aktivitas pembelajaran   matematika   di dalam kelas yang membuat siswa 

kurang bisa berkonsentrasi menyebabkan kurang maksimal dalam penyampaian  

hasil  belajar  siswa. Oleh  karena  itu, guru harus bisa menciptakan suasana 

pembelajaran yang efektif menyenangkan. Namun juga tak terlepas dari tujuan 

pembelajaran yang akan diasampaikan. 

Dunia anak adalah dunia bermain. Dari bermain anak-anak belajar 

berbagai banyak hal yang tentang dunia nyata dan anak juga bisa 

mengembangkan potensi dalam dirinya melalui bermain. Bagi anak, bermain 

adalah suatu kegiatan yang serius tapi mengasyikan. Melalui aktivitas bermain, 

berbagai perkerjaanya terwujud. Bemain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh 

anak, karena menyenangkan bukan karena memperoleh hadiah atas pujian. 

Oleh karena itu, salah satu metode yang tepat digunakan dalam 

pembelajaran matematika adalah teknik bermain. Karena teknik permainan adalah 

suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran dengan 

mensimulasikan suatu permainan yang berkaitan dengan pelajaran tersebut, 

sehingga menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat membangun 

motivasi untuk semangat dalam belajar. 

mailto:rosalia23008@gmail.com
mailto:dwisukmadianrini@gmail.com
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Permasalahan yang sedang muncul dalam proses pembelajaran yaitu 

bagaimana untuk menerapkan metode pembelajaran yang tepat agar siswa dapat 

memahami materi yang disampaikan dengan   baik.   Anak usia sekolah dasar   

masih cenderung suka bermain, maka dari itu guru menggabungkan belajar 

dengan bermain agar siswa tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. 

Dari paparan di atas, penulis ingin menjawab permasalahan, 

bagaimanakah aktivitas perserta didik dan pendidikan selama proses penerapan 

metode permainan ayo belanja melalui pbl, bagaimana tes hasil belajar setelah 

diterapkan metode permainan ayo belanja melalui pbl,dan bagaimanakah respon 

perserta didik setelah diterapkannya metode permainan ayo belanja melalui PBL. 

Dalam artikel ini, konsep metode permainan, model pembelajaran 

Problem Bassed Learning, dan hasil belajar dipilih sebagai dasar kajian karena 

ketiga konsep tersebut sesuai dengan gambaran umum pembelajaran matematika 

di sekolah dasar. Melalui tes hasil belajar dapat diketahui hasil tes dalam 

pembelajaran matematika. Hal ini berkaitan dengan konsep metode permainan 

dan model pembelajaran problem bassed learing sebagai dasar pemikiran untuk 

menggambarkan masalah pembelajaran matematika di sekolah dasar. 

Keberadaan istilah bermain dan permainan merupakan hal yang sangat 

dekat dengan dunia anak. Menurut Simanjuntak (2008: 6.2) bagi anak, belajar 

adalah bermain, bermain adalah belajar. Anak lebih suka suasana bebas tanpa ada 

tekanan, berinteraksi dengan teman, dan bermain. Pendapat tersebut ditambahkan 

oleh Zhafari (2012: http://zhafarishop.blogspot.com) bahwa permainan dalam 

pembelajaran merupakan suatu pemanasan atau penyegaran guna membangun 

suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan penuh dengan antusias. 

Rumpf (Ariqah, 2013: http://zaafarani-ariqah.blogspot.com) berpendapat 

bahwa bermain memungkinkan adanya hubungan yang aktif dengan materi 

pelajaran. Permainan dalam pembelajaran juga mempelajari tentang perasaan dan 

hal-hal abstrak seperti kemenangan dan menerima kekalahan. Selain itu, 

permainan juga menguji dan meningkatkan kemampuan dan prestasi. 

Pada bagaian ini kita akan lebih membahas model pembelajaran Problem 

bassed learning Arrends dalam Abbas (dalam Fanani dkk 2015:95) menyatakan 

bahwa model pembelajaran Problem Based Learning  (PBL) adalah model 

pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik 

sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuhkembangkan 

keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikian siswa dan 

meningkatkan kepercayaan diri. Problem Based Learning meliputi pengajuan 

pertanyaan atau masalah , memusatkan pada kerkaitkan antar disiplin, 

penyelidikan autentik, kerjasama menghasilkan karya serta penghargaan. PBL 

tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-

banyaknya pada siswa. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed 

methods). Menurut Sugiyono (2016:404) metode penelitian kombinasi adalah 

metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitaif deskriptif dan 

kualitatif deskriptif untuk dilakukan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan 

penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komperhensif, valid, reliabel, dan 

obyektif. Data komperhensif adalah data yang lengkap yang merupakan 

http://zhafarishop.blogspot.com/
http://zaafarani-ariqah.blogspot.com/
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kombinasi antara data kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian ini menggunakan 

strategi Sequential Exploratory Design, adalah metode penelitian kombinasi yang 

menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif secara berurutan, dimana pada 

tahap awal menggunakan metode kualitatif dan tahap berikutnya menggunakan 

metode kuantitatif (Sugiyono, 2016:409). Berikut ini langkah-langkah penelitian 

kombinasi dalam desain sequential exploratory: 1) Masalah atau potensi, 2) 

Kajian teori, 3) pengumpulan data, 4) analisis data (Kualitatif dan Kuantitatif). 

Subjek penelitian ini yaitu peneliti sebagai pendidik dan peserta didik 

kelas III. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: observasi, tes dan angket. 

Teknik analisis data yang dilakukan melalui 2 tahap: tahap 1 analisis secara 

kualitatif deskriptif yaitu analisis aktivitas pendidik dan peserta didik, tahap 2 

analisis secara kuantitatif deskriptif yaitu hasil belajar dan respon peserta didik. 

Analisis data kualitatif deskriptif diperoleh dari hasil observasi aktivitas 

pendidik dan peserta didik. Dari hasil penelitian tersebut peneliti mendeskripsikan 

secara detail tentang aktivitas peserta didik dan aktivitas peneliti sebagai pendidik 

dalam proses penerapan. Sedangkan analisis data kuantitatif deskriptif dalam 

penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Data tersebut diperoleh dari hasil 

pengumpulan data berupa hasil belajar dan respon peserta didik. 

 Hasil belajar peserta didik dikatakan mencapai ketuntasan belajar 

apabila nilai yang diperoleh telah memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

pada materi operasi hitung perkalian. Nilai KKM tersebut adalah 75. Kemampuan  

pemecahan  masalah Matematika  peserta didik yang  diperoleh  masih merupakan  

data  mentah  sehingga  perlu dianalisis. Nilai tes hasil belajar peserta didik secara 

individu setelah proses pembelajaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

 

                       Nilai  

(Purwanto, 2009:102) 

Hasil belajar perserta didik dalam bentuk persentase dapat dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut (ketuntasan klasikal): Jumlah perserta didik 

yang tuntas (T) atau memenuhi KKM. Jumlah perserta didik yang tidak tuntas 

(TT) atau tidak memenuhi KKM. 

 

 

Keterangan : 

P : Persentase    

N : Jmlah perserta didik keseluruhan 

n  : Jumah perserta didik yang tuntas 

(Kurniasari,2017:38)  
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Hasil perhitungan nilai tes peserta didik secara individu tentang materi 

mengurangi sejumlah uang , ditentukan rentan nilai yang berdasarkan pada nilai 

KKM. Rentan nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

Nilai tes hasil belajar yang diperoleh kemudian dihitung dengan rata-rata 

kelas dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan dalam satu kali pertemuan pembelajaran. 

Penelitian ini dilakukan pada pendidik dan peserta didik kelas III. Data yang akan 

diuraikan meliputi (1) hasil observasi aktivitas peneliti sebagai pendidik dan 

aktivitas peserta didik dalam proses penerapan metode permainan ayo belanja 

melalui model Problem Based Learning. 

1. Proses penerapan metode permainan ayo belanja melalui model Problem 

Based Learning terdiri dari 2 aktivitas, yaitu aktivitas pendidik dan peserta 

didik. 

a. Aktivitas pendidik dalam penerapan metode permainan ayo belanja  

melalui model problem based learning termasuk dalam kategori yang “sangat 

baik”. Hal ini terbukti dari perolehan observasi aktivitas pendidik dari langkah-

langkah kegiatan yang terlaksana sejumlah 28 kegiatan dari 28 kegiatan semua 

terlaksana. 

b. Aktivitas peserta didik dalam penerapan metode permainan ayo belanja 

melalui model Problem Based Learning dapat dikatakan “sangat baik”. Hal ini 

terbukti bahwa 97% peserta didik melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang 

telah direncanakan. 

Hal tersebut diduung oleh teori Yamin dalam Fanani dkk (2015:96) yang 

menyatakan bahwa tujuan pembelajaran berbasis masalah yaitu untuk membantu 

perserta didik mengembangkan pengetahuan fleksibel yang dapat diterapkan 

dibanyak situasi. 

2. Hasil belajar peserta didik didapatkan dengan menggunakan Tes Hasil Belajar 

(THB) yang diberikan di akhir pembelajaran setelah proses penerapan metode 

permainan ayo belanja melalui model Problem Based Learning.Hasil belajar 

peserta didik diperoleh nilai rata-rata klasikal 86 dan masuk dalam kategori 

sangat baik. Selain itu diperoleh ketuntasan hasil  belajar peserta didik pada 

materi mengurangi sejumlah uang  di bawah ini: 
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Ketuntasan hasil belajar pesera didik 

Ketuntasan hasil 

belajar 

Jumlah peserta 

didik 

Prosentase 

Tuntas 22 85% 

Tidak Tuntas 4 15% 

 

Berdasarkan tabel diatas, jumlah peserta didik yang dinyatakan tuntas 

secara individual pada muatan pelajaran matematika materi mengurangi 

sejumlah uang yaitu 22 peserta didik, dan yang dinyatakan dalam kategori 

tidak tuntas secara individual yaitu 4 peserta didik.  

Perolehan prosentase hasil belajar peserta didik akan disajikan ke 

dalam grafik berikut ini. 

 
 

Gambar 1. Ketuntasan Klasikal Tes Hasil Belajar Peserta Didik 

 

3 Hasil respon peserta didik menggunakan angket yang telah dibagikan kepada 

peserta didik setelah proses pembelajaran selesai. Tujuan dari pemberian 

angket yaitu untuk mendeskripsikan tingkat ketertarikan peserta didik saat 

pembelajaran menggunakan metode permainan  Ayo Belanja melalui model 

Problem Based Learning. Berikut ini hasil respon peserta didik: 

 

Angket Respon Peserta Didik 
 Nomer Butir Soal  

∑ 

Skor  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Jumlah  100 89 99 89 88 90 100 87 100 98 940 

 

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa respon dari seluruh 

peserta didik terhadap penerapan metode permainan  Ayo Belanja melalui model 

problem based learning yaitu positif, dengan perhitungan ketercapaian 62% 

menyatakan setuju dan 38% menyatakan sangat setuju dan masuk dalam kategori 

sangat baik. 

1. Proses penerapan metode permainan ayo belanja melalui model Problem 

Based Learning 

Proses penerapan dapat dilihat dari aktivitas pendidik (peneliti) dan 

aktivitas peserta didik pada penerapan metode permainan ayo belanja melalui 
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model problem based learning dengan menggunakan instrumen lembar observasi. 

Aspek yang diamati dalam observasi kegiatan pembelajaran adalah kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas pendidik dikategorikan sangat 

baik. Hal ini terbukti bahwa langkah kegiatan yang terdiri dari tiga aspek yaitu 

kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup sudah sesuai dengan 

langkah-langkah model Problem Based Learning. Dengan perolehan observasi 

aktivitas pendidik dari langkah-langkah kegiatan yang terlaksana sejumlah 28 

kegiatan dan telah terlaksana semuanya. 

Sedangkan data hasil observasi peserta didik dikategorikan sangat baik. 

Hal ini terbukti bahwa kegiatan yang direncanakan 96% telah terlaksana & 4% 

perserta didik belum melaksananya dan berjalan dengan lancar. Dalam 

pembelajaran, peserta didik juga telah mampu menerapkan metode  dan 

menunjukkan respon dan antusias yang baik. Di samping itu, kemampuan peserta 

didik dapat ditunjukkan dengan hasil belajar selama pembelajaran.  

2. Hasil Belajar Peserta Didik pada Penerapan Metode Permainan Ayo Belanja 

melalui Model Problem Based Learning 

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui  bahwa nilai rata-rata 

klasikal hasil belajar peserta didik adalah 86, dan masuk dalam kategori sangat 

baik. Dari 26 peserta didik, sebanyak 22 peserta didik dinyatakan tuntas dengan 

perolehan prosentase sebesar 85%, sedangkan 4 peserta didik dinyatakan tidak 

tuntas dengan perolehan prosentase  15%.  

Secara teoritis penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Sadiman (2008:7) bahwa media pembelajaran adalah “segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat serta perhatian siswa sehingga 

proses belajar terjadi”. Sehingga pada penerapan metode permainan  Ayo Belanja 

melalui model Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik pada materi operasi hitung perkalian. 

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu jurnal nasional dari 

penelitian I Wayan Sunjana (2014) yang berjudul pembelajaran permainan 

edukatif berpengaruh terhadap hasil belajar oprasional hitung bilangan bulat siswa 

kelas V SD Gugus srikandi Denpasar terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 

hasil belajar oprasi hitung bilangan bulat sisiwa yang diajarkan menggunakan 

model pembelajaran konvesional. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan hasil 

belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dapat ditarik 

kesimpulan model pembelajaran permainan edukatif berpengaruh terhadap hasil 

belajar oprasi hitung bilangan bulat pada kelas V SD Gugus srikandi Denpansar 

tahun ajaran 2013/2014. Sedangkan menurut Gunantra, Suarjana, dan Naci 

Riastini (2014) yang berjudul penerpan model pembelajaran Problem Baassed 

Learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

kelas V ini menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran Problem Bassed 

Learning dapat meningkatkan kemmapuan pemecahan masalah yakni dari siklus I 

ke siklus II sebesar 16,42%dari kreteria sedang menjadi tinggi. Hasil penelitian 

dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada mata pelajaran 

matematika. 
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3. Hasil Respon Peserta Didik setelah Penerapan Metode Pemainan Ayo Belanja 

Melalui Model Problem Based Learning 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil respon peserta didik, jumlah 

nilai hasil pengumpulan data respon peserta didik sebesar 940. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa respon peserta didik terhadap penerapan metode permainan 

ayo belanja melalui model problem based learning yang diikuti oleh 26 peserta 

didik adalah  positif dengan ketercapaian 62% menyatakan setuju dan 38% 

menayatakan sangat setuju  dan masuk dalam kategori sangat baik.  

Sesuai dengan teori yang telah dipaparkan bahwa metode permainan 

digunakan sebagai metode alternatif yang dapat membangkitkan aktivitas, 

motivasi, dan minat dalam belajar. 

Hal tersebut di dukung oleh Adjie (2006:83) mengungkapkan bahwa 

salah satu kelebihan dari metode permainan yaitu “sudah termuat sifat-sifat cara 

berfikir matematika, sehingga secara langsung atau tidak langsung kita telah 

menanamkan dasar matematika.  

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan keberhasilan, hal ini terbukti pada hasil 

observasi aktivitas pendidik memperoleh kriteria “sangat baik” dengan terlaksana 

sejumlah 28 kegiatan dan terlaksana seluruhnya, dan. Pada aktivitas peserta didik 

memperoleh kriteria “sangat baik” dengan  96% peserta didik dapat melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dan 4% perserta didik belum 

melaksanakan. Hasil belajar peserta didik dikatakan berhasil dengan nilai rata-rata 

klasikal mencapai 86 dengan kriteria “sangat baik”, peserta didik dinyatakan 

tuntas dengan prosentase sebesar 85%, sedangkan dinyatakan tidak tuntas dengan 

prosentase 15%. Hasil Respon peserta didik didapatkan positif dengan 

ketercapaian 62% menyatakan setuju dan 38% menyatakan sngat setuju  dan  

masuk dalam kriteria “sangat baik”.  
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ABSTRAK 

 
Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru 

mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi kepada peningkatan 

intensitas keterlibatan siswa secara efektif di dalam proses pembelajaran. Rumusan maslah 

dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penerapan model pembelajaran Think-Talk-Write 

untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa Kelas V di SDN 3 

Sumberargo Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2017/2018, 

Apakah penerapan model pembelajaran Think-Talk-Write dapat meningkatkan hasil belajar 

Bahasa Indonesia pada siswa Kelas V di SDN 3 Sumberargo Kecamatan Sumbermalang 

Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan kelas. Desain penelitian yang digunakan yaitu rancangan penelitian yang terdiri 

dari empat fase meliputi perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, 

wawancara, tes, dokumentasi. Berdasarkan deskripsi data dan analisis penelitian tentang 

Penerapan model pembelajaran Think-Talk-Write untuk meningkatkan hasil belajar Bahasa 

Indonesia pada siswa Kelas V di SDN 3 Sumberargo Kecamatan Sumbermalang Kabupaten 

Situbondo Tahun Pelajaran 2017/2018 yaitu penerapan model pembelajaran Think-Talk-

Write dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa Kelas V di SDN 3 

Sumberargo Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2017/2018 

dari hasil prasiklus/sebelum tindakan sebesar 72,5% yaitu ada 3 peserta didik yang tidak 

tuntas sedangkan yang tuntas ada 7peserta didik. Lalu pada siklus I hasil belajar peserta 

didik baik secara individu maupun klasikal ada peningkatan walaupun masih dibawah 

standar ketuntasan. Perolehan nilai > 70 pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 78% 

yaitu dari 7 peserta didik menjadi 8peserta didik yang mendapatkan nilai > 70. Kemudian 

pada siklus II peserta didik yang mendapatkan nilai > 75 meningkat menjadi 10 orang, hal 

ini terbukti dengan hasil belajar peserta didik memenuhi ketuntasan hasil belajar secara 

klasikal mencapai 90,5%. Jadi sebagian besar peserta didik kelas V sudah memahami materi 

Bahsa Indonesia yang telah diajarkandan telah memenuhi standar ketuntasan belajar yaitu 

85% peserta didik yang mendapatkan nilai diatas 70, dengan kata lain ketuntasan peserta 

didik meningkat sebesar 12,5%. 

 

Kata kunci: think-talk-write, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 

Keberhasilan dunia pendidikan kita nampaknya masih terhambat oleh 

beberapa kendala. Salah satu diantaranya adalah masalah lemahnya proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang didorong 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru dituntut untuk mampu 

meningkatkan kualitas belajar siswa (peserta didik) dalam bentuk kegiatan 

belajar yang sedemikian rupa dapat menghasilkan pribadi yang mandiri, 
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pelajar yang efektif, pekerja yang produktif, dan anggota masyarakat yang 

baik (Surya, 2014:23). Ketepatan seorang guru dalam memilih metode 

pengajaran yang efektif dalam suatu pembelajaran akan dapat menghasilkan 

pembelajaran yang efektif yaitu tercapainya pembelajaran yang diinginkan. 

Sebaliknya ketidaktepatan seorang guru dalam memilih metode pelajaran 

yang efektif dalam suatu pembelajaran, maka dapat menimbulkan kegagalan 

dalam mencapai pembelajaran yang efektif yaitu tidak tercapainya 

pembelajaran yang diinginkan. 

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan 

guru mengembangkan model-model pembelajaran yang berorientasi kepada 

peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara efektif didalam proses 

pembelajaran (Aunurahman, 2010:56). Penerapan model pembelajaran dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa di kelas dengan adanya interaksi antara 

guru dengan siswa dan adanya timbal balik dari siswa dengan guru, sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar yang signifikan. Pada sisi lain, kemampuan 

berpikir dan pemahaman individu atau siswa sangat berbeda hal ini dapat 

dilihat dari proses kegiatan belajar, masih ada siswa yang kurang bisa 

memahami dan menangkap apa yang diajarkan oleh guru,  sehingga akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa di kelas. 

Pembelajaran di kelas masih diarahkan pada kemampuan anak untuk 

menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun 

berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya 

untuk dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ketika anak 

didik kita lulus dari sekolah, mereka pintar secara teoritis, tetapi mereka 

miskin akan aplikasi 

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di SDN 

3Sumberargo Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, diketahui 

bahwa sebagian besar hasil belajar siswa Bahasa Indonesia terutama kelas V 

masih rendah.Selain itu guru di dalam pembelajarannya masih menggunakan 

metode konvensional, guru lebih banyak berceramah dan langsung 

memberikan tugas kepada siswa. Disamping itu, guru tidak memanfaatkan 

media di dalam pembelajaran sehingga dapat terlihat ketika pelajaran 

berlangsung, siswa terlihat kurang tertarik, lesu, bosan, kurang 

memperhatikan dan saling berbicara dengan teman sebangku atau teman lain 

sehingga suasana kelas menjadi ramai. Hal itu menyebabkan motivasi dan 

prestasi belajar menulis karangan siswa menjadi rendah. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru 

kelas V di SDN 3Sumberargo diperoleh informasi tentang kondisi 

kemampuan membaca siswa di beberapa tingkatan kelas. Berdasarkan 

informasi tersebut diketahui masih ada beberapa siswa di kelas V yang 

membacanya masih dengan cara mengeja. Padahal, pada tingkatan kelas 

tersebut seharusnya kemampuan membaca siswa tidak lagi hanya mengenali 

tulisan tapi mulai memaknai dan memahami arti tulisan. 

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar bahasa 

Indonesia pada siswa kelas V di SDN 3Sumberargo dikarenakan siswa 

kurang memahami ejaan-ejaan yang disempurnakan (EYD) dan penggunaan 

tanda baca. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan yang dilakukan, banyak 

terdapat kesalahan dalam penggunaan huruf kapital, tanda baca, pemenggalan 
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kata dan juga penggunaan kosakata yang tidak baku (campuran antara bahasa 

madura dan Bahasa Indonesia). Selain penjelasan di atas, rendahnya hasil 

belajar siswa kelas V di SDN 3Sumberargo juga terlihat dari nilai rata- rata 

pelajaran Bahasa Indonesia yang baru mencapai 61.Nilai tersebut sangat 

kurang dari nilai ketuntasan minimal (KKM) yang mencapai 70. 

Model pembelajaran memiliki peranan penting dalam proses 

pembelajaran, karena model pembelajaran merupakan sebuah cara untuk 

mencapai tujuan dalam pembelajaran, pemahaman dan peningkatan hasil 

belajarpun dipengaruhi oleh model pembelajaran. Penggunaan model 

pembelajaran secara tepat dapat mempengaruhi dan mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa.Kemampuan guru dalam pembelajaran sangatlah penting 

untuk menciptakan model-model pembelajaran yang kreatif, dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa yang di kelas, salah satunya dengan 

menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write(TTW).Model 

pembelajaran TTW dalam proses pembelajaran dapat membuat siswa  belajar 

lebih baik, hal ini dibuktikan dalam proses belajarnya yang aktif, lebih 

semangat dalam mengikuti pelajaran dan suasana kelas yang dinamis. Dalam 

penggunaannya model pembelajaran kooperatif mampu membuat siswa 

belajar lebih aktif, karena dalam pembelajaranya siswa dapat berinteraksi dan 

mengerjakan tugas bersama temanya sehingga, dalam proses ini siswa 

mampu mendalami ilmu secara mandiri oleh karena itu, guru hanya 

mempasilitasi dan memberikan arahan. Tujuan dalam pembelajaran 

merupakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkatkan 

hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran yang optimal, penggunaan 

model pembelajaran kooperatif mampu meningkatkan kreatifitas berpikir 

siswa dalam belajar dimana pembelajaran akan lebih dinamis dan 

menyenangkan sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

Dengan demikian penggunaan model pembelajaran Think-Talk-Write 

(TTW) pada pelajaran Bahasa Indonesia ini, diharapkan siswa akan lebih 

mudah memahami pelajaran khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hal 

ini karena dalam model pembelajaran ini arus komunikasi mengalir antar 

siswa dengan tidak terlepas dari bimbingan dan pengawasan guru.Peran guru 

dalam hal ini bukan lagi sebagai pemberian informasi belaka melainkan 

sebagai fasilitator dan motivator. 

Berdasarkan persoalan pada kejadian di atas, maka dipandang perlu 

dilakukan penelitian tentang “Penerapan Model Pembelajaran Think-Talk-

Write Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia Pada Siswa Kelas 

V di SDN 3 Sumberargo Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo 

Tahun Pelajaran 2017/2018”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (classroom 

Action Research). Penelitian ini akan dilakukan dengan 2 siklus yang nama 

tiap siklus ada 2 pertemuan dalam pembelajaran. Jika pada siklus I telah 

tercapai seperti yang diinginkan yaitu meningkatnya hasil belajar siswa, maka 

pelaksanaan siklus berikutnya dihentikan atau dibatalkan. Menurut Wijaya 

Kusuma (2009:9) jika hasil yang dicapai belum mencapai seperti yang 

diinginkan, maka dilakukan siklus II dengan mengoptimalkan kinerja tim 
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peneliti agar tujuan yang diharapkan tercapai. Dalam penelitian ini jika pada 

pelaksanaan siklus II belum juga tercapai ketuntasan belajar maka 

pelaksanaan siklus akan di hentikan berarti metode yang di gunakan dalam 

penelitian ini tidak sesuai diterapkan pada siswa kelas V di SDN 3 

Sumberargo Kecamatan Sumbermalang.  

Berdasarkan skema PTK Arikunto, (2006: 97) maka dikembangkan 

desain penelitian yang dikemukakan dalam  bentuk gambar 1 berikut ini :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa pertama, sebelum 

melaksanakan tindakan, terlebih dahulu peneliti merencanakan secara 

seksama jenis tindakan yang akan dilakukan. Kedua, setelah rencana disusun 

secara matang, barulah tindakan itu dilakukan. Ketiga, bersamaan dengan 

dilaksanakannya tindakan, peneliti mengamati proses pelaksanaan tindakan 

itu sendiri dan akibat yang ditimbulkannya. Keempat, berdasarkan hasil 

pengamatan tersebut, peneliti kemudian melakukan refleksi atas tindakan 

yang telah dilakukan.  

Prosedur penelitian ini terdiri dari 2 macam, yaitu : tindakan 

pendahuluan dan pelaksanaan penelitian. Hal ini akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

 

1. Tindakan Pendahuluan 

Selama pelaksanaan siklus pertama, dilakukan tindakan pendahuluan. 

Tindakan pendahuluan bertujuan agar penelitian yang dilakukan memperoleh 

hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Tindakan pendahuluan yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah meminta ijin kepada Kepala SDN 3 

Sumberargo Kecamatan Sumbermalang untuk mengadakan penelitian, 

kemudian melakukan observasi dan wawancara dengan guru bidang studi 

untuk : 

a. Mengetahui cara guru bidang studi mengajar dan metode mengajar  

yang digunakan selama ini; 

b. Mengetahui sampai dimana meteri yang diajarkan; 

c. Mengetahui tingkat kemampuan siswa yang akan digunakan sebagai 

subyek penelitian; 

d. Menentukan waktu penelitian; 

Gambar 3.1. Skema 

PTK(Arikunto,2006: 97) 
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e. Mengetahui jadwal mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas yang 

akan digunakan sebagai subyek penelitian.   

2. Pelaksanaan Siklus I 

a. Perencanaan 

Perencanaan yang dilaksanakan pada tahap ini meliputi : 

1) Menentukan tujuan pembelajaran; 

2) Menyusun Desain Pembelajaran atau rencana pembelajaran untuk 

menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) 

3) Menyusun lembar kerja; 

4) Mebuat pedoman observasi dan wawancara. 

b. Tindakan 

Secara operasional kegiatan dalam pelaksanaan tindakan sebagai  

dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran Think Talk 

Write (TTW). 

Setelah pelaksanaan pembelajaran selesai, maka dilakukan tes tulis, 

dan tes setelah dilaksanakan langkah selanjutnya dilakukan 

wawancara terhadapsiswa secara perorangan yang dipilih berdasarkan  

hasil tes akhir siswa untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

penerapan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) 

c. Observasi 

Kegiatan observasi dilaksanakan bersama–sama dengan pelaksanaan 

tindakan. Dalam tahapan ini bersama satu orang pengamat dan guru 

bidang studi Bahasa Indonesia melakukan observasi pada ada saat 

proses belajar mengajar berlangsung. Kegiatan guru (peneliti) dalam 

mengajar diamati oleh guru bidang studi untuk mengetahui bagaimana 

peneliti menerapkan Model pemebelajaran. Kegiatan siswa diamati 

untuk meraih data tentang hasil belajar siswa selama proses belajar 

mengajar.. 

d. Refleksi 

Refleksi dilaksanakan pada setiap selesai kegiatan 

pembelajaran.Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara 

menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang 

telah terkumpul.Data yang terkumpul dievaluasi untuk 

menyempurnakan tindakan berikutnya.Refleksi pada penelitian ini 

adalah menganalisis hasil–hasil yang diperoleh dari observasi dan 

hasil tes siswa yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan guru 

(peneliti) dalam proses belajar mengajar dengan model pembelajaran 

Think Talk Write (TTW). 

3. Pelaksanaan Siklus II 

Siklus II dilaksanakan apabila pada siklus 1 belum mencapai 

seperti yang diinginkan, maka dilakukan siklus II dengan 

mengoptimalkan kinerja tim peneliti agar tujuan yang diharapkan 

tercapai. Dalam penelitian ini jika pada pelaksanaan siklus II belum 

juga tercapai ketuntasan belajar maka pelaksanaan siklus akan di 

hentikan berarti metode yang di gunakan dalam penelitian ini tidak 

sesuai diterapkan pada siswa kelas VSDN 3 Sumberargo Kecamatan 

Sumbermalang Kabupaten Situbondo. berikut langkah-langkah 

pelaksanaan pada siklus II: 
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a. Perencanaan 

Perencanaan yang dilaksanakan pada tahap ini meliputi : 

1) Menentukan tujuan pembelajaran; 

2) Menyusun Desain Pembelajaran atau rencana pembelajaran untuk 

menggunakan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) 

3) Menyusun lembar kerja; 

4) Mebuat pedoman observasi dan wawancara. 

b. Tindakan 

Secara operasional kegiatan dalam pelaksanaan tindakan sebagai  

dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran Think Talk 

Write (TTW). 

Setelah pelaksanaan pembelajaran selesai, maka dilakukan tes tulis, 

dan tes setelah dilaksanakan langkah selanjutnya dilakukan 

wawancara terhadapsiswa secara perorangan yang dipilih berdasarkan  

hasil tes akhir siswa untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

penerapan model pembelajaran Think Talk Write (TTW) 

c. Observasi 

Kegiatan observasi dilaksanakan bersama–sama dengan pelaksanaan 

tindakan. Dalam tahapan ini bersama satu orang pengamat dan guru 

bidang studi Bahasa Indonesia melakukan observasi pada ada saat 

proses belajar mengajar berlangsung. Kegiatan guru (peneliti) dalam 

mengajar diamati oleh guru bidang studi untuk mengetahui bagaimana 

peneliti menerapkan Model pemebelajaran. Kegiatan siswa diamati 

untuk meraih data tentang hasil belajar siswa selama proses belajar 

mengajar.. 

d. Refleksi 

Refleksi dilaksanakan pada setiap selesai kegiatan 

pembelajaran.Tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara 

menyeluruh tindakan yang telah dilakukan, berdasarkan data yang 

telah terkumpul.Data yang terkumpul dievaluasi untuk 

menyempurnakan tindakan berikutnya. Refleksi pada penelitian ini 

adalah menganalisis hasil–hasil yang diperoleh dari observasi dan 

hasil tes siswa yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan guru 

(peneliti) dalam proses belajar mengajar dengan model pembelajaran 

Think Talk Write (TTW). 

 

Teknik Pengumpulan Data. 
Menurut Arikunto, (2006: 126)Metode pengumpulan data adalah 

cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode 

yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Acuan yang digunakan pada saat observasi nanti antara lain : 

panduan observasi (tata cara memberikan nilai yang tercakup dalam 

kriteria atau kategori penilaian), lembar observasi (hal-hal yang dijadikan 

fokus observasi). Dalam observasi ini untuk mendapatkan data sekolah, 

data siswa dalam pembelajaran. 

2. Wawancara  
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 Menurut Arikunto, (2006: 126) Wawancara adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara. Dalam wawancara selalu ada dua pihak yang masing-

masing mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu sebagai pengejar 

informasi dan sebagai pemberi informasi. 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara bebas terpimpin, dimana pewawancara membawa pedoman 

yang hanya berupa garis besarnya saja dan pengembangannya dilakukan 

disaat wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan kepada guru 

mata pelajaran bahasa Indonesia untuk mengetahui tanggapan dan 

pendapat guru mengenai proses pembelajaran yang dilakukan. 

Sedangkan wawancara kepada siswa dilakukan setelah siswa diberi tes 

hasil belajar dan dikenakan kepada siswa yang mendapatkan nilai tinggi, 

sedang dan rendah, untuk mengetahui tanggapan dan kesulitan-kesulitan 

yang ditanggapi siswa selama mengikuti proses pembelajaran. 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan pada guru Bahasa 

Indonesia dan perwakilan siswa yang mendapatkan nilai tes akhir terbaik 

dan terburuk dalam kelas yang bertujuan, untuk mengetahui tentang 

penerapan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Think Talk Write (TTW) 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu pengumpulan data yang diperoleh dari 

catatan transkip atau dokumen – dokumen yang memang sudah ada. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2014: 247) bahwa Metode 

dokumentasi mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah prasasti dan agenda.  

Berdasarkan kedua pendapat diatas penulis simpulkan bahwa metode 

dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh 

dan mendapatkan data dengan cara mempelajari dan mencari data yang 

sudah didokumentasikan. Data yang diperoleh melalui dokumen. 

4. Tes 

Tes adalah pertanyaan - pertanyaan atau latihan yang diberikan 

untuk mengetahui dan mengukur pengetahuan, keterampilan, intelegensi, 

bakat dan kemampuan siswa dalam memahami dan menguasai 

materi.Dalam penelitian ini jenis tes yang digunakan adalah tes tertulis 

bentuk uraian (essay), karena tes dalam bentuk ini dapat memunculkan 

kreativitas siswa dalam berpikir dan menyusun jawaban sesuai dengan 

pendapat dan pemikiran mereka sendiri.Sehingga hanya siswa yang telah 

menguasai materi dengan baik yang mampu memberikan jawaban yang 

benar. Hal ini sesuai dengan pendapat Arikunto (2006:163) bahwa tes 

uraian (essay) mempunyai keunggulan dibanding dengan tes objektif, 

karena akan mendorong siswa mendalami suatu masalah yang diteskan.  

 

3.1 Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah merupakan cara yang paling menentukan untuk 

menyusun dan mengelolah data yang terkumpul, sehingga dapat 

menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarnya. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 
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kualitatif. Data kualitatif digunakan untuk menentukan ketuntasan siswa dan 

hasil belajar siswa dalam model pembelajaran Think Talk Write (TTW)dan 

kegiatan guru (peneliti) selama proses pembelajaran berlangsung. 

Analisis data kualitatif adalah analisis data yang berwujud angka – 

angka terhadap data yang diperoleh dari hasil tes dan observasi.Pada 

penelitian ini analisis data kualitatif digunakan untuk menentukan 

ketuntasan belajar siswa dalam model pembelajaran Think Talk Write 

(TTW).Rumus yang digunakan dalam menganalisis ketuntasan belajar 

adalah : 

   
 

 
      

Keterangan  : 

P = Persentase ketuntasan belajar siswa 

n     = Jumlah siswa yang mencapai skor tes > 70 dari skor maksimal 100 

N = jumlah siswa keseluruhan 

Kriteria ketutasan belajar siswa dapat dinyatakan sebagai berikut : 

a.   Daya serap perorangan yaitu seorang siswa dikatakan tuntas belajar 

apabila telah mencapai skor > 70 dari skor tes maksimal 100. 

b.  Daya serap klasikal yaitu suatu kelas dikatakan tuntas belajar apabila  

minimal 85% siswa telah mencapai nilai > 70. 

 

PEMBAHASAN 

Peneliti melakukan observasi awal pada saat guru Bahasa Indonesia 

melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah dan 

tugas kelompok dan setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, guru bidang 

studi mengadakan ulangan harian. Adapaun hasil hasil belajar tersebut 

ditunjukkan pada tabel berikut:  

 

Tabel 4.1Hasil Belajar Siswa Sebelum Tindakan 

No Nilai Jumlah siswa Presentase 

1 

2 

< 70 

> 70 

3 

7 

30 % 

70 % 

Jumlah 10 100% 

Dari hasil perolehan nilai diatas maka dapat diketahui bahwa nilai 

ulangan harian siswa kelas V masih belum tindakan Bahasa Indonesia 

ketuntasan belajar dan masih perlu diadakan perbaikan – perbaikan sehingga 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal dapat tercapai. Data hasil belajar 

siswa diatas juga dapat dilihat pada diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram hasil belajar siswa Sebelum tindakan 

70% 

30% 

Hasil Belajar  

Tuntas

Tidak Tuntas



 

 

PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 121 
 

Tingkah laku siswa atau pola belajar siswa selama pembelajaran siswa 

di kelas V cukup beragam. Hal ini ditunjukkan oleh sebagian siswa yang aktif 

dan tidak sedikit siswa yang tidak memperhatikan guru pada saat 

menerangkan, tidak ada perhatian siswa ditunjukkan dengan tingkah laku 

seperti saling berbicara sendiri, melakukan aktivitas belajar pasif jika ada 

pertanyaan dari guru, kelesuan belajar dan pola duduk siswa yang tidak 

teratur.  

Tabel 4.2Hasil Belajar SiswaSiklus I 

 

No Nilai Jumlah Siswa Prosentase 

1 < 70 2 20 % 

2 > 70 8 80 % 

 Jumlah 10 100 % 

 

Dari hasil perolehan nilai diatas maka dapat diketahui bahwa nilai 

ulangan harian siswa kelas Vsudah menunjukkan ada peningkatan dari 3 

siswa pada prasiklus yang tidak tuntas menjadi 2 siswa setelah dilaksanakan 

siklus I dengan persentase 20% tetapi ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

belum tercapai yaitu masih 78% yang mana dalam penelitian ini daya serap 

klasikal (suatu kelas dapat dikatakan tuntas belajar apabila  minimal 85% 

siswa telah mencapai Bahasa Indonesia nilai > 70), oleh sebab itu butuh 

adanya perbaikan-perbaikan pada siklus II sehingga ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal dapat tercapai. Data hasil belajar siswa diatas juga dapat 

dilihat pada diagram berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Diagram hasil belajar siswa Siklus I 

 

 

Tabel 4.3Hasil Belajar SiswaSiklus II 
No Nilai Jumlah Siswa Prosentase 

⁴ < 70 0 0 % 

2 > 70 10 100 % 

 Jumlah 10 100 % 

 

Dari hasil perolehan nilai diatas maka dapat diketahui bahwa nilai 

ulangan harian siswa kelas Vsudah menunjukkan ada peningkatan dari 4 

siswa pada siklus I yang tidak tuntas menjadi I siswa setelah dilaksanakan 

siklus II dengan persentase 5% tetapi ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

80% 

20% 

Hasil Belajar 

Tuntas

Tidak Tuntas
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0

100

Prasiklus Siklus I Siklus II

Hasil Belajar 

Prasiklus

Siklus I

Siklus II

sudah tercapai yaitu 90,50% yang mana melebihi daya serap klasikal minimal 

85% siswa telah mencapai nilai > 70, oleh sebab itu penelitian ini 

diberhentikan di siklus II karena ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

sudah tercapai. Data hasil belajar siswa diatas juga dapat dilihat pada diagram 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Diagram hasil belajar siswa Siklus II 

 

Pembahasan  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah bentuk penelitian reflektif 

yang dilakukan oleh guru sendiri yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai 

alat untuk pengembangan kurikulum, pengembangan sekolah, pengembangan 

keahlian mengajar, dan sebagainya. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini 

dilaksanakan dari tanggal 10April  sampai dengan 14Mei2018 di SDN 3 

Sumberargo Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo. Penelitian ini 

dilaksanakan sebanyak II siklus yang terdiri dari 4 tahapan yaitu tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengamatan dan tahap refleksi. 

PTK ini dilaksanakan untuk meningkatkan hasil pembelajaran pada 

siswa di kelas VSDN 3 Sumberargo Kecamatan Sumbermalang Kabupaten 

Situbondo.Dalam pelaksanaannya peneliti menerapkan strategi model 

pembelajaran TTW dengan media gambar dimulai dari tahap berpikir (think), 

berbicara (talk), menulis (write). 

Adapun untuk mengetahui hasil belajar siswa, penulis melakukan tes 

pada akhir pembelajaran setiap pertemuan.Hasil dari tes terlihat pada tiap 

siklus, dijumlahkan kemudian dirata-rata dan digunakan sebagai nilai akhir 

tiap siklusnya.Setelah melakukan penelitian tindakan kelas ini, diketahui 

bahwa ada peningkatan rata-rata hasil belajar siswa. Hasil tes menunjukkan 

bahwa ada peningkatan rata-rata nilai dari prasiklus, siklus I ke siklus II yang 

tadinya 78% menjadi 90,5%. Adapun peningkatan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) ini mulai dari 

prasiklus, siklus I sampai siklus II dapat dijabarkan grafik berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Diagram Hasil Belajar Prasiklus, Siklus I, Siklus II 
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Hal ini dikarenakan model pembelajaran yang digunakan membuat 

siswa lebih aktif didalam proses pembelajaran, yang mana pada prakteknya 

menuntut siswa untuk lebih keras dalam memahami materi yang 

disampaikan. Hal ini tidak terlepas pada saat siswa mempresentasikan hasil 

diskusi di depan kelas, mereka tidak tahu siapa yang akan maju ke depan 

kelas. Dengan adanya hal tersebut, siswa seolah-olah mempunyai dorongan/ 

motivasi untuk memahami materi yang telah disamBahasa Indonesiakan. 

Berdasarkan data-data yang telah disajikan di atas, maka penerapan 

model pembelajaran Think-Talk-Write (TTW) pada mata pelajaran Bahasa 

Indonesia dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa di SDN 3 

Sumberargo Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tahun 

Pelajaran 2017/2018. 

 

KESIMPULAN 

 

Dengan penerapan model pembelajaran Think-Talk-Write dapat 

meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia pada siswa Kelas V di SDN 3 

Sumberargo Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo Tahun 

Pelajaran 2017/2018dari hasil prasiklus/sebelum tindakan sebesar 72,5% 

yaitu ada 3peserta didik yang tidak tuntas sedangkan yang tuntas ada 7peserta 

didik.Lalu pada siklus I hasil belajar peserta didik baik secara individu 

maupun klasikal ada peningkatan walaupun masih dibawah standar 

ketuntasan. Perolehan nilai > 70pada siklus I mengalami peningkatan menjadi 

78% yaitu dari 7peserta didik menjadi 8peserta didik yang mendapatkan nilai 

> 70. Kemudian pada siklus II peserta didik yang mendapatkan nilai > 75 

meningkat menjadi 10 orang, hal ini terbukti dengan hasil belajar peserta 

didik memenuhi ketuntasan hasil belajar secara klasikal mencapai 90,5%. Jadi 

sebagian besar peserta didik kelas V sudah memahami materi Bahsa 

Indonesiayang telah diajarkandan telah memenuhi standar ketuntasan belajar 

yaitu 85%peserta didik yang mendapatkan nilai diatas 70, dengan kata lain 

ketuntasan peserta didik meningkat sebesar 12,5% 
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ABSTRAK 

 
Teka-teki adalah permainan media untuk membongkar pasangan gambar atau mengatur 

potongan-potongan gambar yang akan menghasilkan gambar utuh. Teka-teki dapat meningkatkan 

keterampilan menulis deskripsi dalam pembelajaran karena siswa dengan mudah menulis esai 

dari objek yang diamati. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dan aktivitas 

penggunaan media puzzle pada keterampilan menulis dengan deskripsi. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan jenis penelitian Quasi 

Experimental Design yaitu Posttest-Only Control Design. Populasi dalam penelitian ini terdiri 

dari dua kelas, yaitu kelas II-A sebagai kelas kontrol dan kelas II-B sebagai kelas eksperimen 

dengan sampel masing-masing kelas terdiri dari 39 siswa. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah untuk mengetahui pengaruh menggunakan tes yang terdiri dari uji normalitas, uji 

homogenitas dan uji T serta untuk mengetahui aktivitas menggunakan observasi aktivitas pendidik 

dan observasi aktivitas peserta didik. Hasil kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda-beda. . 

Hal ini dapat dilihat dari hasil tes siswa di kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Dalam kegiatan observasi pendidik dan aktivitas peserta didik dalam pembelajaran dikategorikan 

sebagai "Unggul". Kesimpulan dan saran diberikan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca terutama bagi guru untuk menggunakan media teka-teki untuk menulis keterampilan 

menulis deskriptif. 

 

Kata kunci: puzzle, keterampilan menulis deskripsi 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia sebagai 

makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Masing-masing manusia 

dianugerahi kekurangan dan kelebihan sehingga satu sama lain senantiasa saling 

membutuhkan dan melengkapi. Perbedaan kemampuan dan kebutuhan tersebut 

mendorong manusia untuk saling mengenal, tolong-menolong dan berinteraksi. 

Bahasalah penyatu interaksi manusia tersebut dalam bentuk komunikasi. 

Ketrampilan berbahasa merupakan suatu ketrampilan yang meliputi 

menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Keempat aspek tersebut saling 

berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena dalam penelitian merupakan satu 

kesatuan. Setiap kemampuan berhubungan erat dengan cara yang beraneka ragam. 

Kemampuan hanya dapatdiperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan banyak 

latihan. Namun dari keempat keterampilan berbahasa yang ada, keterampilan 

menulis merupakan salah satu pemicu rendahnya bentuk keterampilan bahasa 

yang tingkat kesulitannya cukup tinggi. Akibatnya timbul kurangnya minat dan 

motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran khususnya keterampilan menulis. 

Dalam pembelajaran menulis, penyampaian materi pelajaran belum menggunakan 

cara yang tepat dan menarik yaitu sebagian besar masih didominasi metode 

ceramah. Siswa juga belum diajarkan tentang ejaan yang disempurnakan. 

Akibatnya siswa mengalami kesukaran dalam menggunakan penggunaan huruf 
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kapital (awal kalimat, nama orang, nama hari, nama tempat), tanda baca (titik, 

koma, tanda tanya), pemilihan kosakata, dan pengunaan kata baku. Siswa pun 

akhirnya tidak mampu dan tidak menyukai pelajaran menulis (mengarang). Hasil 

tulisan siswa SD dalam menulis karangan hanya satu atau dua paragraf dan masih 

sedikit tulisan atau karangan yang dinilai baik, yaitu gagasan yang diungkapkan 

secara jelas dengan urutan yang logis. Siswa juga sulit dapat mengekspresikan dan 

menyatakan kepada orang lain apa yang sedang diinginkan, dipikirkan, dirasakan, 

serta mampu untuk mengungkapkan suatu gagasan atau ide yang telah dimilikinya 

dengan menggunakan bahasa tulis. Sehingga pelajaran Bahasa Indonesia yang 

seharusnya menyenangkan dan mengasyikkan ternyata jauh dari harapan. Saat 

pembelajaran menulis karangan deskripsi, guru hanya memberikan tema tertentu 

saja. Guru belum menyadari bahwa tidak semua siswa mengerti akan tema yang 

diberikan ataupun tidak pernah mengalami hal-hal dalam tema tersebut sehingga 

siswa menjadi kebingungan dalam mengembangkan tema tersebut. Siswa menjadi 

bosan dan kurang tertarik untuk menulis karangan deskripsi karena siswa belum 

mampu untuk mengungkapkan suatu gagasan atau ide yang telah dimilikinya 

dengan menggunakan bahasa tulis. 

Karangan deskripsi merupakan sebuah tulisan yang isinya bertujuan 

memberi gambaran suatu objek kepada pembaca secara rinci dan jelas disertai 

pendapat penulis terhadap objek tersebut. Dengan kata lain karangan deskripsi 

adalah karangan yang menggambarkan sesuatu benda, tempat, suasana atau 

keadaan sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, mencium, dan 

merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. 

Pembelajaran menulis deskripsi sekarang ini masih menggunakan cara 

tradisional sehingga orientasi belajar masih berpusat pada guru dan bukan pada 

siswa. Permasalahan yang masih ada di sebagian sekolah adalah kurangnya 

keterlibatan siswa di kelas karena gurulah yang paling banyak berperan dalam 

pembelajaran menulis. Selain itu, guru kurang bervariasi dalam pembelajaran 

menulis deskripsi sehingga siswa mudah bosan dan berkesulitan belajar. Menarik 

minat siswa dalam mengarang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah 

satunya dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sifat pasif anak didik, dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran agar berjalan optimal. Sebab dengan adanya media dapat 

membantu siswa menuangkan gagasanya dalam bentuk tulisan dan dapat memicu 

kreativitasnya. 

Dalam hal diatas bahwa problematika mengenai efektivitas media 

pembelajaran menjadi salah satu isu penting di dalam dunia pendidikan saat ini. 

Disamping dua isu lainnya yaitu tentang pembaruan kurikulum dan peningkatan 

kualitas pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang efektif dan tepat 

akan sejalan dengan pembaruan di bidang kurikulum yang saat ini gencar 

dilakukan oleh pemerintah.  

Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan inovasi yang lebih tepat agar 

meningkatkan hasil belajar siswa yang diperoleh dalam materi tersebut 

memuaskan. Salah satunya yang dapat dilakukan adalah merancang media 

pembelajaran secara menarik. Media adalah salah satu alat pembelajaran yang 

dirancang untuk memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. Sebuah media 

yang menyenangkan memang mampu menunjang keberhasilan kegiatan belajar 
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mengajar. Seperti halnya peneliti menggagas sebuah media pembelajaran yang 

interaktif dan edukatif yaitu media puzzle.  

 Tarigan (2005:255) merinci permainan kata yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran, di antaranya anagram, polindron, awal akhir, dan puzzle. Di antara 

permainan kata yang dikemukakan Tarigan tersebut, puzzle yang paling banyak 

dikenal dan diketahui siswa. Hal ini membuat puzzle lebih mudah diaplikasikan di 

kelas. Puzzle berkaitan erat dengan permainan untuk mengasah otak. Tidak hanya 

bermain, tetapi puzzle juga berkaitan dengan strategi. Puzzle berupa menyusun 

teka-teki yang dimainkan secara bongkar pasang. Untuk dapat menata puzzle 

dengan benar dan tepat, siswa harus memiliki strategi yang tepat.  

 Salah satu upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis karangan 

deskripsi yaitu menggunakan media puzzle. Peran media puzzle dapat 

menterjemahkan sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang nyata. Dengan 

puzzle, siswa dapat menulis karangan deskripsi melalui gambar tersebut. Media 

puzzle dapat meningkatkan perhatian dan minat siswa sehingga aktivitas siswa 

meningkat. Alasan media puzzle dipilih karena dalam permainan ini siswa dapat 

berpikir kreatif dan berpikir kritis untuk menyusun potongan-potongan puzzle 

yang benar. Siswa dapat mudah menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat dan 

menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf sehingga terbentuklah sebuah tulisan 

atau karya yang utuh. 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode ini 

dilakukan dengan cara mengolah data menggunakan perhitungan berupa angka-

angka dan tabel. Desain penelitian ini adalah eksperimen. Eksperimen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Experimental Design. Dalam Quasi 

Experimental Design mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen tersebut. Rancangan penelitian eksperimen dengan jenis 

Posttest-Only Control Design. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

teknik tes dan observasi. Dalam pengumpulan data, peneliti memberikan lembar 

tes menulis karangan deskripsi setelah selesai menyusun media puzzle sedangkan 

Teknik observasi pada penelitian ini menggunakan observasi aktivitas pendidik 

dan peserta didik selama proses pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan 

menggunakan media puzzle. Analisis data penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik dan aktivitas pendidik dan peserta didik 

selama proses pembelajaran. Ada beberapa analisis data yaitu tes menggunakan 

uji normalitas, uji homogenitas dan uji-T sedangkan observasi menggunakan 

observasi pendidik dan observasi peserta didik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

 Pada bab ini akan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan di SDN 

Wonokusumo Mojosari pada Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian ini telah 

dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2017 di kelas II B sebagai kelas 

eksperimen dan tanggal 23 Oktober 2017 di kelas II A sebagai kelas kontrol. Ada 

2 langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tes dan observasi. 

1. Data Tes Ketrampilan Menulis Karangan Deskripsi 
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Dari nilai tes ketrampilan menulis karangan deksripsi siswa kelas eksperimen 

yaitu kelas II-B didapatkan nilai peserta didik yang tertinggi 94 dan nilai terendah 

56. Dengan perincian di bawah ini: 

Nilai  Jumlah Peserta Didik 

56 4 

63 2 

69 3 

75 7 

81 13 

88 5 

94 5 

Jumlah  39 

Sedangkan nilai tes ketrampilan menulis karangan deksripsi siswa kelas 

kontrol yaitu kelas II-A didapatkan nilai peserta didik yang tertinggi 88 dan nilai 

terendah 50. Dengan perincian di bawah ini: 

Nilai  Jumlah Peserta Didik 

50 4 

56 6 

63 8 

69 5 

75 7 

81 4 

88 5 

Jumlah  39 

 

2. Data Observasi 

a.  Observasi Pendidik 

Hasil observasi aktivitas pendidik tidak terdapat aspek yang terlewati. 

Observer pada aktivitas pendidik adalah Yani Eka Budiarti, A.Ma.Pd sebagai guru 

kelas II B SDN Wonokusumo Mojosari. Setiap pembelajaran mendapatkan point 

4 dan 3. Berdasarkan pedoman instrumen penilaian bahwa skor 4 dan 3 

dikategorikan sangat baik. Total skor seluruhnya dari awal pembelajaran sampai 

akhir pembelajaran sebanyak 35. Total skor ini akan dipersentasekan pada bab 

pembahasan untuk diketahui kategori hasil observasi aktivitas pendidik. 

b.  Observasi Peserta Didik 

Hasil observasi aktivitas peserta didik terlaksana dengan baik tanpa ada 

kegiatan pembelajaran yang terlewati. Peneliti sebagai guru melaksanakan seluruh 

pembelajaran dari awal hingga akhir sesuai dengan ketentuan pada lembar 

observasi. Observer pada aktivitas peserta didik adalah Sonya Ayubi Rebecca. 

Berdasarkan hasil observasi diatas bahwa setiap kegiatan pembelajaran dominan 

mendapatkan skor 4 dan 3. Total skor seluruhnya dari awal pembelajaran sampai 

akhir pembelajaran sebanyak 30. Total skor ini akan dipersentasekan pada bab 

pembahasan untuk diketahui kategori  hasil observasi aktivitas peserta didik. 

B. Pembahasan  

Berdasarkan penelitian yang diambil dari jurnal, menurut Hebbry Juliansyah, 

dkk (2014) JPGSD Vol 02 Nomor 03 melakukan penelitian yang berjudul 

“Penggunaan Media Gambar Puzzle untuk Meningkatkan Ketrampilan Menulis 

Karangan Deskripsi Siswa Kelas IV SDN II Krikilan” menyatakan bahwa 

pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis deskripsi dengan menggunakan 
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media gambar puzzle dapat meningkatkan keterampilan menulis deskripsi siswa 

kelas IV SDN II Krikilan Gresik. Sedangkan menurut Ni Kadek Diana Sari (2016) 

melakukan penelitian berjudul “Kemampuan Siswa Menulis Karangan Deskripsi 

Kelas IV SDN 1 Panarukan”. Rata-rata kemampuan menulis karangan deskripsi 

sebesar 56% (kurang). Persentase masing-masing kriteria  yaitu kesesuaian judul 

dengan isi yaitu 90,52% (sangat baik), penggunaan dan penulisan  ejaan yaitu 

68,97% (cukup), pilihan kata/diksi yaitu 73,28% (cukup), struktur kalimat yaitu  

65,52% (cukup), keterpaduan antar kalimat yaitu 41,38% (sangat kurang), isi 

keseluruhan yaitu 50% (sangat kurang), kerapian yaitu 61,21% (kurang). Kendala 

yang dihadapi siswa dalam menulis karangan deskripsi yaitu siswa merasa sulit 

dalam menuangkan ide yang dimilikinya menjadi bentuk kata/kalimat. Dari 

beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, menurut pendapat saya bahwa 

media pembelajaran puzzledapat meningkatkan keterampilan menulis karangan 

deskripsi siswa. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada aktivitas pendidik menunjukkan 

persentase 97% dengan kriteria “Sangat Baik”. Sedangkan hasil pengamatan pada 

aktivitas peserta didik menunjukkan persentase 94% dengan kriteria “Sangat 

Baik”. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis data pada bab IV yang dilakukan peneliti sebanyak 2 

kali pada “Pengaruh Media Puzzle Terhadap Ketrampilan Menulis Karangan 

Deskripsi Tema 4 Hidup Bersih dan Sehat Subtema 1 Hidup Bersih dan Sehat di 

Rumah Pembelajaran 1 Kelas 2 SDN Wonokusumo Mojosari”, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian analisis data diperoleh bahwa media puzzle 

berpengaruh terhadap ketrampilan menulis karangan deskripsi. Hasil observasi 

aktivitas pendidik dan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran 

menggunakan media puzzle yang dilakukan peneliti di kelas eksperimen dan kelas 

kontrol menunjukkan kriteria “Sangat Baik”. 
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ABSTRAK 

 
 Kurikulum 2013 mengharuskan siswa untuk memainkan peran aktif dalam proses 

pembelajaran, oleh karena itu guru harus menggunakan model pembelajaran yang menarik. 

Dengan menggunakan model pembelajaran yang menarik dapat membantu mencapai tujuan 

pembelajaran. Salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe STAD yaitu model 

pembelajaran yang membentuk kelompok pembelajar, membuat pembelajar aktif, dan membentuk 

karakter peserta didik. Rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah ada pengaruh antara 

penerapan model kooperatif tipe STAD dengan motivasi belajar kelas V SDN Kebondalem 

Mojosari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD terhadap motivasi belajar siswa kelas V SDN Kebondalem Mojosari. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Desain penelitian menggunakan 

desain quasi eksperimental menggunakan desain posttest hanya Control Design Teknik dari 

pengumpulan data menggunakan observasi dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan t-

test dengan program SPSS. Hasil penelitian ini adalah pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD Class V pada Tema 4 "Sehat Penting" Subtema 3 "Bagaimana Menjaga Kesehatan 

Organ Peredaran Darah Manusia" 3 di SDN KebondalemMojosari tahun akademik 2017/2018. 

 

Kata kunci: model pembelajaran tipe STAD, motivasi belajar 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan ujung tombak bagi pembangunan peradaban. 

Sumber daya manusia yang unggul akan mengantarkan sebuah bangsa menjadi 

bangsa yang maju dan kompetitif di tengah arus globalisasi. Pendidikan 

merupakan salah satu upaya untuk menciptakan manusia yang cendekia, mandiri, 

dan kepribadian. Sementara itu, bangsa Indonesia masih mengalami hambatan 

dalam menciptakan kualitas pendidikan yang baik. Salah satu masalah yang 

dihadapi dalam dunia pendidikan saat ini lemahnya proses pembelajaran. 

Model pembelajaran sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah. Banyak model pembelajaran yang digunakan pendidik saat ini, tetapi 

masih banyak yang belum sesuai dengan pembelajaran di Sekolah Dasar 

akibatnya peserta didik sulit menerima materi pelajaran dengan maksimal, 

sehingga peserta didik belum termotivasi untuk belajar. Sehubungan dengan hal 

tersebut, dibutuhkan suatu solusi untuk memecahkan permasalan tersebut. Salah 

satu solusi yang sesuai untuk mengatasinya, yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. STAD merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan kuis, penghargaan, dan pengelompokkan yang beranggotakan 4-5 

orang peserta didik secara campuran. Pada proses pembelajarannya dilakukan 

pembentukan kelompok kecil, setiap individu dalam kelompok bertanggung 

jawab untuk memahami materi pelajaran. Pemberian tes dalam kuis diberikan 

kepada masing-masing individu dalam kelompok yang dikerjakan secara mandiri. 
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Setelah itu, siswa yang telah mencapai kesuksesan atau mendapatkan peringkat 

tertinggi, mereka akan mendapatkan suatu penghargaan/reward. Pengelompokan, 

pemberian kuis, dan penghargaan/reward sangat berpengaruh besar terhadap 

pembelajaran untuk memotivasi peserta didik dalam hal belajar. 

Maka dari itu, pemilihan model pembelajaran yang tepat akan maksimal 

hasilnya apabila dalam proses pembelajaran peserta didik lebih berperan aktif 

dalam setiap pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini dapat 

memberikan insentif bagi peserta didik untuk saling membantu satu sama lain dan 

saling mendorong. Dalam arti kerjasama kelompok yang dilakukan peserta didik, 

peserta didik akan berusaha untuk melakukan usaha untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang maksimal. 

 

METODE PENELITIAN 

 Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eksperimen.  

Sugiyono (2016:114) mengatakan desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi 

tidak dapat berfungsi sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Kelompok yang diberi perlakuan disebut 

kelompok Eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut 

kelompok Kontrol.  Ekperimen yang digunakan dalam penelitain ini yaitu Quasi 

Eksperimental Design bentuk penelitian ini Posttest-Only Control Design. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan kelompok yang diberi perlakuan 

eksperimen yaitu pada kelas V-B sedangkan sebagai kelas kontrol yaitu kelas V-A 

di SDN Kebondalem Mojosari. Desain yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3.1 Rancangan Posstest Only Control Desain (Sugiyono 2016:116) 

Keterangan: 

R1 :Kelompok eksperimen 

X :Perlakuan yang diberikan 

O2:Hasil perlakuan dari kelompok eksperimen 

R3 :Kelompok kontrol 

O4  :Hasil dari kelompok kontrol 

Pengaruh perlakuan adalah treatment adalah (o1  : o2) dimana pengaruh 

Treatment dianalisis dengan uji beda menggunakan statistik uji t-test , jika 

terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok ekperimen dan kelompok 

kontrol, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan. 

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh peserta didik kelas 

V SDN Kebondalem Mojosari Tahun ajaran 2017-2018 dengan jumlah 48 siswa, 

kelas V A 24 siswa dan kelas V B berjumlah 24 siswa. Dalam penelitian ini 

sampel yang digunakan yaitu Sampling Jenuh. Sampling jenuh, yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 

(Sugiyono, 2016:85). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

R1     X     O2 

R3             O4 
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Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui dengan tingkat α = 0,05 diperoleh 

nilai signifikasn (Sig.) uji Kolmogorov-Smirnov pada kelas kontrol adalah 0,200, 

sedangkan pada kelas eksperimen adalah 0,184. Karena dikatakan normal apabila 

nilai signifikan > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa kelas kontrol dan kelas 

eksperimen berdistribusi normal, karena Sig. pada kelas kontrol 0,200 > 0,05 dan 

Sig. pada kelas eksperimen 0,184 > 0,05. 

 
Berdasarkan tabel 4.14 uji Homogenitas pada nilai hasil angket motivasi 

belajar < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya kelas V-B dan kelas V-

A tersebut dikatakan tidak homogen dikarenakan keduanya Sig. < 0,05. 

Berdasarkan pengujian normalitas dan pengujian homogenitas di atas, peneliti 

sudah memperoleh distribusi normal dan data tidak homogeny sehingga tidak bisa 

dilanjutkan untuk pengujian Uji T, tetapi menggunakan uju alternatif yaitu dengan 

menggunakan Uji Mann Whitney U Test berbantuan melalui SPSS versi 21 

menggunakan Independent Sample Test dengan menggunakan taraf sig. 0,05. 

 
Berdasarkantabel 4.17diatas, diperolehnilai sig. (2- tailed) 0,000 < 

0,05sehinggadapatdisimpulkanbahwaada pengaruh. Maka dapat dikatakan bahwa 

terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap motivasi 

belajar peserta didik kelas v tema 4 subtema 3 pembelajaran 3 SDN Kebondalem 

Mojosari. 

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti menghitung nilai UTS pada dua 

kelas untuk melihat apakah kelas normal dan homogeny denganSPSS. Dari 

perhitungan di atas didapat nilai kedua kelas normal dan homogen, dimana kelas 

control memperoleh nilai signifikansi = 0,196 sedangkan kelas eksperimen 

signifikansi= 0,062, n = 24, α = 0,05 sehingga taraf signifikansinya > 0,05 maka 

data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan homogenitas kedua kelas diperoleh 

signifikansinya 0,158. Artinya sig > 0,05 maka data dinyatakan homogen. Setelah 
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diperoleh hasil kedua kelas normal dan homogeny maka kedua kelas dapat 

dilanjutkan untuk penelitian. Peneliti menghitung terlebih dahulu normalitas 

postest kelas V-A dan V-B kemudian peneliti menghitung homogenitas kedua 

kelas karena kedua kelas diperoleh tidak homogen, maka peneliti tidak bias 

menghitung dengan menggunakan Uji-T tetapi menggunakan Mann Whitney U-

Test untuk melihat apakah ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

STAD tehadap motivasi belajar siswa.  

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS diatas, diperoleh 

perhitungan dengan Mann Whitney U-Test 0,000. Karena nilai signifikansi< 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh model pembelajaran kooperatif 

tipe STAD terhadap motivasi belajar peserta didik di SDN Kebondalem Mojosari. 

Menurut Slavin (dalamTrianto, 2007:52) menyatakan bahwa pada STAD 

peserta didik ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 5 orang yang 

merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. 

Sedangkan menurut Aris Shoimin (2014:189), mengemukakan bahwa 

pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) memotivasi siswa 

untuk mencapai keberhasilan bersama dalam belajar, dan meningkatkan 

kecakapan kelompok serta meningkatakn kecakapan individu. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa STAD adalah model pembelajaran yang cocok untuk dikuasai 

oleh guru ketika melakukan pendekatan dalam mengajar karena mudah untuk 

diterapkan. 

Keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran terlihat jelas pada 

saat diberikan kuis. Kuis diberikan secara individu pada akhir pembelajaran. 

Sebelum memberikan kuis kepada peserta didik, peserta didik yang memiliki 

kemampuan tinggi maupun rendah saling bekerjasama membantu satu sama lain 

memahami materi untuk mempertahankan skor kelompok dan individu. Adapun 

kelebihan dari pemberian kuis adalah peserta didik akan lebih termotivasi dan 

bertanggung jawab secara individu karena skor akhir kuis dipengaruhi skor 

kelompok yang dikerjakan secara individu. Dari pemberian kuis, didapat hasil 

yang cukup baik. Motivasi untuk belajar akan timbul ketika kelompok siswa yang 

memperoleh skor tertinggi diberikan penghargaan berupa hadiah. Pemberian 

penghargaan bagi siswa atau kelompok yang telah berhasil mencapai kesuksesan, 

siswa akan lebih terdorong dan termotivasi untuk belajar lebih giat. 

Berbeda dengan pembelajaran tanpa diberi perlakuan.Aktivitas peserta didik 

di dalam kelas lebih banyak dilakukan secara individu.Hal ini yang menyebabkan 

peserta didik merasabosan, tidak ada minat, motivasi dalam diri peserta didik, dan 

materi yang dijelaskan oleh guru tidak dapat dipahami oleh peserta didik karena 

kurangnya aktivitas yang dilakukan peserta didik, sehingga berpengaruh pada 

motivasi belajar peserta didik. 

Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya 

oleh Imtihan (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD terhadap Motivasi Belajar dan Prestasi 

Belajar IPA” menunjukkan bahwa Motivasi belajar siswa yang mengikuti model 

pembelajaran STAD berbeda secara signifikan dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran konvensional (F = 2962.34; p < 0,05).  

Pengalaman penulis selama melakukan penelitian di kelas V SDN 

Kebondalem Mojosari menunjukkan bahwa peserta didik lebih antusias mengikuti 

pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
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Peserta didik lebih berani bertanya, menyanggah, dan mengemukakan pendapat di 

depan kelas. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan terdapat pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap motivasi belajar peserta didik pada 

kelas V di SDN Kebondalem Mojosari. Sedangkan rata-rata nilai yang diperoleh 

kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai kelas kontrol. 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti dapat memberikan 

manfaat agar proses pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Adapun saran 

tersebut sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah, dapat memberikan masukan dan informasi sebagai bahan 

kebijakan dalam memotivasi peserta didik. 

2. Bagi Pendidik, agar dapat menggunakan ketepatan model pembelajaran 

dalam suatu proses pembelajaran. 

3. Bagi Peserta didik, peserta didik dapat lebih termotivasi dan lebih aktif lagi di 

setiap proses pembelajaran, sehingga nantinya materi yang diajarkan dapat 

lebih maksimal. 
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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Profesionalisme guru dalam proses belajar 

mengajar dan untuk mendiskripsikan Upaya Peningkatan Profesionalisme Guru dalam Proses 

Belajar Mengajar. Jenis penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

bersifat menggambarkan berupa kata-kata atau penalaran, sumber data dalam penelitian ini 

adalah kepala sekolah dan guru sertifikasi sejumlah 10 orang.Teknik Pengumpulan data, penulis 

menggunakan metode Observasi, Interview dan Dokumentasi. Sedangkan untuk analisisnya, 

penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu berupa penggambaran dengan 

kata-kata atau kalimat yang di pisah-pisahkan menurut kategori data penelitian guna 

mendapatkan suatu kesimpulan, gambaran dengan kata-kata atau kalimat dengan cara induktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: guru dapat dikatakan professional dan kompeten di 

bidangnya, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikannya berkualifikasi pada pendidikan S-1 

serta ada satu guru yang lulusan S-2. Dan ini sudah sesuai dengan kualifikasi untuk menjadi guru 

yang profesional, yaitu untuk jenjang SD tingkat pendidikannya adalah S-1, sehingga guru 

memiliki wewenang penuh dalam berjalannya proses belajar mengajar. Dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar, guru mempersiapkan terlebih dahulu rencana pengajaran, menyusun 

persipan pembelajaran, menggunakan media pembelajaran serta dalam memberikan materi 

pelajaran sudah sesuai dengan tujuan yang ada dalam kurikulum (K13). Sedangkan Upaya guru 

untuk meningkatkan profesionalisme dalam proses belajar mengajar diantaranya dengan 

mengikuti musyawarah guru bidang studi (MGBS), Mengikuti penataran, seminar, diskusi serta 

memanfaatkan media cetak atau media massa.Sedangkan upaya kepala untuk meningkatkan 

Profesionalisme guru adalah dengan melakukan supervisi (pengawasan), mendukung ide-ide baru 

dari guru, mengadakan rapat, membahas masalah proses belajar mengajar, mengawasi tugas 

guru dan mengadakan penilaian terhadap guru.  

 

Kata kunci: profesionalisme, belajar mengajar 

 

PENDAHULUAN  
Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang meliputi aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal tersebut sesuai dengan makna 

pendidikan pada UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, yaitu: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan dilakukan melalui proses terencana, sistematis dan berlangsung secara 

terus menerus untuk menuju pendewasaan pola pikir.  

Pendidikan adalah suatu usaha yang bersifat sadar dengan tujuan sistematis, 

terarah pada perubahan tingkah laku menuju kedewasaan anak didik (Sadiman, A. 

M., 2002 : 12). Pendidikan juga merupakan proses yang berfungsi untuk 

membimbing perkembangan diri sesuai dengan tugas perkembangan dengan tugas 

yang dijalankan siswa itu. Dalam dunia pendidikan, guru merupakan orang yang 

mailto:sitisholihah52@gmail.com
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sangat dominan dan paling penting, karena bagi siswa guru dijadikan tokoh 

tauladan (panutan), bahkan cenderung dijadikan tokoh identifikasi diri. Sebagai 

seorang guru yang memiliki perilaku dan kemampuan untuk mengembangkan 

siswa secara utuh, maka hendaknya guru menguasai berbagai hal sebagai 

kompetensi dasar keguruan.  

Keberhasilan pendidikan dapat diukur dengan penguasaan siswa terhadap 

materi yang telah disampaikan oleh guru di dalam kelas. Prosser dalam Musfiqon 

(dalam Fanani 2015:94) pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang 

membawa anak didik pada pemahaman. Namun, operasionalnya keberhasilan itu 

banyak pula ditentukan oleh manajemen pendidikan di samping dipengaruhi oleh 

beberapa faktor pendidikan yang harus ada dan juga terkait di dalamnya. Faktor 

tersebut adalah: (1) guru, (2) materi, dan (3) siswa.  

Ketiga komponen utama dalam pengajaran tersebut saling berkaitan. Akan 

tetapi, faktor guru merupakan faktor paling dominan dalam kegiatan belajar-

mengajar. Guru sebagai perencana sekaligus sebagai pelaksana pembelajaran serta 

pemberi balikan untuk memotivasi siswa dalam melaksanakan tugas belajar. Hal 

ini menunjukkan bahwa posisi guru dalam dunia pendidikan sangat penting. 

Berdasarkan fungsi dan perannya yang sangat besar itu, maka idealnya seorang 

guru harus memiliki keprofesionalan dalam menjalankan tugasnya.guru yang 

profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk 

melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki 

kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu 

melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru 

yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta 

memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya (Kunandar, 2007). 

Pembelajaran merupakan proses interaksi siswa dengan guru yang berisi 

kegiatan belajar mengajar dan mampu menentukan kualitas hasil belajar siswa. 

Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses kegiatan pendidikan yang bertujuan, 

terencana dan dengan materi yang jelas. Keberhasilan pendidikan merupakan 

tujuan dan cita-cita pembangunan bangsa, yang merupakan modal dasar untuk 

membangun dan membina kemajuan suatu bangsa dalam segala segi kehidupan 

dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk memprediksi masa suatu bangsa. Hal ini 

sesuai dengan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional bab II pasal 3 yang berbunyi :  

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, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.(Sisdiknas,2003: 7)  

Dalam proses belajar mengajar selalu ditekankan pada pengertian interaksi yaitu 

hubungan aktif dua orang (timbal balik) antara guru dengan murid (two way 

traffic/double way traffic) hubungan interaksi antara guru dengan murid harus 

diikuti oleh tujuan pendidikan. oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar 

guru dituntut mampu memilih model pembelajaran yang tepat, mampu 
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menggunakan media menarik yang dapat mengaktifkan siswa, menguasai materi 

dengan baik dan dapat memahami karakter peserta didik. 

Evaluasi merupakan tahapan setelah proses belajar-mengajar dilaksanakan, 

dengan demikian lengkaplah siklus belajar-mengajar sebagai suatu proses yang 

interaktif edukatif, mulai dari perumusan tujuan sampai kepada penyediaan sarana 

pedukung interaksi. Dari siklus proses belajar-mengajar tersebut dapat terlihat 

bahwa guru merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam 

menentukan proses belajar-mengajar. Untuk itu kualifikasi guru sangat penting 

diperhatikan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan dengan prestasi belajar 

murid sebagai salah satu indikatornya.  

Dengan demikian seorang guru dituntut menjadi seorang guru yang 

professional dan berkompeten, baik itu kompetensi personal, sosial maupun 

kompetensi profesional. Kompetensi personal adalah bahwa ia mampu 

menjalankan tugas terhadap dirinya sendiri. Sosial adalah hubungan dengan 

kehidupan bersama atau adanya kemampuan untuk berinteraksi dengan sesama, 

yang intinya mengajar dan mendidik merupakan tugas pemanusiaan manusia, dan 

kompetensi profesional bertugas memberikan ilmu pengetahuan, dan kecakapan 

yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek pribadinya.  

Dari paparan diatas, penulis ini ingin menjawab permasalahan, 

bagaimanakah strategi mebentuk professionalisme guru dalam proses belajar 

mengajar. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan strategi 

membentuk professionalisme guru dalam proses belajar mengajar. Hasil paparan 

ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan motivasi kepada guru untuk  

menjadi guru yang professional dalam menuangkan ide melakukan proses belajar 

mengajar. 

 

METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan 

pada data alamiah yang berupa kata-kata dalam mendeskripsikan obyek yang 

diteliti. Pendekatan deskriptif kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara 

holistik-kontekstual (secara utuh sesuai dengan konteks) melalui kegiatan 

pengumpulan data dari latar yang alami.  

Subjek penelitian ini yaitu guru SD sertifikasi sejumlah 10 orang. Teknik 

pengumpulan data dilakukan melalui Metode Observasi dan wawancara. 

sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif 

yaitu berupa penggambaran dengan kata-kata atau kalimat yang di pisah-pisahkan 

menurut kategori data penelitian guna mendapatkan suatu kesimpulan, gambaran 

dengan kata-kata atau kalimat dengan cara induktif. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SD dapat dikatakan profesional 

dan kompeten di bidangnya, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikannya 

berkualifikasi pada pendidikan S-1 serta ada satu guru yang lulusan S-2. Dan ini 

sudah sesuai dengan kualifikasi untuk menjadi guru yang profesional, yaitu untuk 

jenjang SD tingkat pendidikannya adalah S-1, sehingga guru memiliki wewenang 

penuh dalam berjalannya proses belajar mengajar. Begitu juga dari hasil 

penelitian dalam hal kompetensi, guru dalam mengajar sudah sesuai dengan 
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keahlian atau bidangnya masing-masing. Sehingga guru dapat mengelola proses 

belajar mengajar dengan baik yang tentunya dengan mengembangkan kemampuan 

sesuai dengan keahliannya, menggunakan metode pengajaran yang cocok serta 

menciptakan lingkungan belajar yang baik. 

Metode yang digunakan adalah Tanya jawab, diskusi, penugasan, unjuk 

kerja,demontrasi dan latihan, serta dalam menciptakan lingkungan belajar yang 

baik yaitu dengan menciptakan suasana yang nyaman, enak dan 

menyenagkan.Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, guru mempersiapkan 

terlebih dahulu rencana pengajaran, menyusun persiapan pembelajaran, 

menggunakan media pembelajaran serta dalam memberikan materi pelajaran 

sudah sesuai dengan tujuan yang ada dalam kurikulum K13. Hal ini dimaksudkan 

sebagai acuan guru untuk melaksanakan pembelajaran agar lebih terarah, efektif 

dan efisien.Pembelajaran yang mengarah pada pembelajaran aktif yang mengacu 

pada keselarasan antara tujuan, materi dan alat penilai.Perangkat pembelajaran 

dan materi yang disusun sesuai dengan K13 dengan melihat situasi dan 

kondisi.Hubungan yang harmonis juga diterapkan oleh guru sebagai sarana untuk 

mempermudah dalam komunikasi khususnya dengan peserta didik dengan 

bersikap luwes, bijakasana dan memberikan teladan yang baik. 

Media pembelajaran yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan media-

media yang sudah tersedia di lingkungan sekolah, seperti buku-buku pendidikan 

yang tersedia di ruang perpustakaan, dan alat-alat peraga yang bisa digunakan 

untuk melakukan praktik seperti praktik TIK, yang tentunya dibawah pengawasan 

dan bimbingan guru bidang studi, sehingga dapat meningkatkan guru dalam 

menjalankan profesinya.Kepala sekolah menyediakan fasilitas dan sarana belajar 

mengajar yang dikelola wakil kepala sekolah sarana dan prasarana.Dalam 

hubungannya dengan peserta didik guru selalu menerapkan kedisiplinan pada 

siswa. Kedisiplinan sangat perlu diterapkan pada siswa supaya dalam proses 

belajar mengajar berjalan dengan tertib, siswa dapat menerima pelajaran dengan 

baik dan guru bisa menyampaikan materi pelajaran dengan lancar. 

Guru kelas penerapan kedisiplinan pada siswa yang dilakukan antara lain 

Memotifasi dan Mendorong siswa agar mematuhi tata tertib,Memberikan sangsi 

kepada siswa yang melanggar tata tertib. Disamping kedisiplinan, guru juga 

mengamati perkembangan siswa selama kegiatan belajar mengajar dengan cara 

memberikan bimbingan pada siswa yang mempunyai karakter yang berbeda 

dalam menyerap materi pelajaran yang disampaikan guru.Upaya yang dilakukan 

yaitu Memberikan pelayanan bimbingan siswa baik yang menyangkut mata 

pelajaran serta bimbingan siswa yang mempunyai masalah khusus dan pribadi, 

Selain memberikan bimbingan, guru juga memberikan tugas pada siswa dan 

memberikan penilaian atau evaluasi dari setiap materi yang disampaikan. 

Penilaian digunakan dengan maksud untuk mengetahui sifat-sifat pencapaian 

tujuan, baik dari pihak siswa maupun dari pihak guru. Pemberian Nilai atau 

evaluasi pada siswa yang dilakukan sesuai Kriteria ketuntasan minimal dengan 

mengacu pada akhlaq,keaktifan, kedisiplinan, tugas, mid dan semester. 

Kemampuan (kompetensi) guru sudah cukup baik dan berkompeten, hal 

ini ditunjukkan dengan sifat professionalisme guru, disiplin, mempunyai 

kemampuan dalam proses pembelajaran secara optimal dan berinteraksi dengan 

baik, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis di lingkungan sekolah. 

Dengan demikian seorang guru yang memiliki kemampuan dan pemahaman yang 
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baik dalam hal rencana pengajaran, kemampuan pengajaran, mengajar materi 

yang sesuai dengan keahliannya, memberikan materi pelajaran yang sesuai 

dengan tujuan yang ada dalam kurikulum 13, memahami karakteristik peserta 

didik, membimbing dan mengamati perkembangan peserta didik, memberikan 

penilaian (evaluasi) menggunakan metode pengajaran yang cocok, menggunakan 

media pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang baik, menerapkan 

kedisiplinan pada peserta didik, serta ikut membantu pelaksanaan administrasi 

sekolah.  

Maka guru tersebut dapat menjalankan tugas secara efektif dan efisien, 

mereka tidak hanya memerankan fungsi sebagai subjek yang mentransfer 

pengetahuan kepada peserta didik, melainkan juga melakukan tugas-tugas sebagai 

fasilitator, motivator dan administrator dalam proses belajar mengajar. Berbagai 

hal tersebut dilaksanakan oleh sehingga tujuan pendidikan akan mudah tercapai. 

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan bangsa dan berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab. 

 

SIMPULAN  

Guru SD dapat dikatakan profesional dan kompeten di bidangnyadalam 

berjalannya proses belajar mengajar dalam hal kompetensi, guru dalam mengajar 

sudah sesuai dengan keahlian atau bidangnya masing-masing. Sehingga guru 

dapat mengelola proses belajar mengajar dengan baik yang tentunya dengan 

mengembangkan kemampuan sesuai dengan keahliannya menggunakan metode 

pengajaran yang cocok serta menciptakan lingkungan belajar yang baik.Guru 

kelas penerapan kedisiplinan pada siswa yang dilakukan yaitu Memotifasi dan 

Mendorong siswa agar mematuhi tata tertib, Memberikan sangsi kepada siswa 

yang melanggar tata tertib. Disamping kedisiplinan, guru juga mengamati 

perkembangan siswa selama kegiatan belajar mengajar dengan cara memberikan 

bimbingan pada siswa yang mempunyai karakter yang berbeda dalam menyerap 

materi pelajaran yang disampaikan guru.  Kompetensi  guru sudah cukup baik dan 

berkompeten, hal ini ditunjukkan dengan sifat professionalisme guru, disiplin, 

mempunyai kemampuan dalam proses pembelajaran secara optimal dan 

berinteraksi dengan baik, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis di 

lingkungan sekolah. Dengan demikian seorang guru yang memiliki kemampuan 

dan pemahaman yang baik dalam hal rencana pengajaran, kemampuan 

pengajaran, mengajar materi yang sesuai dengan keahliannya, memberikan materi 

pelajaran yang sesuai dengan tujuan yang ada dalam kurikulum 13, memahami 

karakteristik peserta didik, membimbing dan mengamati perkembangan peserta 

didik, menggunakan metode pengajaran yang cocok, menggunakan media 

pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang baik, menerapkan 

kedisiplinan pada peserta didik, serta ikut membantu pelaksanaan administrasi 

sekolah. Guru berfungsi sebagai subjek yang mentransfer pengetahuan kepada 

peserta didik, melainkan juga melakukan tugas-tugas sebagai fasilitator, motivator 

dan administrator dalam proses belajar mengajar.  
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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini didasarkan pada kesulitan siswa dalam memahami materi tentang 4 negara 

musim. Oleh karena itu, media pembelajaran buku dapat digunakan sebagai solusi untuk 

mengatasi masalah hasil belajar. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Media Buku Jinjing 

yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Media Pembelajaran Jinjing Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas III Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 3 dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

penggunaan Buku Jinjing Media Terhadap Hasil Siswa Kelas III Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 

3. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian desain kontrol 

posttest only. Data dikumpulkan melalui hasil belajar siswa. Statistik uji yang digunakan adalah 

statistik uji T-test. Subyek dalam penelitian ini terdiri dari 32 siswa kelas III C sebagai kelas 

eksperimen dan 32 siswa kelas III A sebagai kelas kontrol. Hasil penelitian ini memperoleh hasil 

yang menunjukkan bahwa Media BukuJinjingdalam penggunaannya dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa, serta memperoleh thitung> ttabel maka Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

ada Pengaruh Penggunaan Media BukuJinjing Terhadap Hasil Siswa Kelas III Tema 3 Subtema 3 

Pembelajaran 3. 

 

Kata kunci: media buku jinjing, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan pasal 19 ayat 1 (PP, 2005) dinyatakan bahwa proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, kreatif, menyenangkan, 

menantang, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif , serta memberikan 

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan 

bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. 

Proses pembelajaran di sekolah dasar telah mengalami perkembangan seiring 

dengan perkembangan jaman. Sejarah mencatat bahwa Kurikulum yang pernah 

berlaku di Indonesia yakni kurikulum 1947 sampai kurikulum 2013, kurikulum 

tersebut mengalami pembaharuan-pembaharuan yang mengikuti perkembangan 

dunia pendidikan yang semakin modern dan tentunya karena faktor 

perkembangan zaman. 

Kurikulum 2013 yang terbaru digunakan sekarang dengan revisi-revisi setiap 

tahunnya. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modivikasi dan 

pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 mewajibkan setiap 

tenaga dari pendidik untuk memotivasi peserta didik dari setiap tingkat satuan 

pendidikan untuk lebih aktif dan inovatif dalam proses belajar mengajar.  

Peran guru adalah menyediakan, menunjukkan, membimbing dan memotivasi 

siswa agar mereka dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar yang ada. 

Bukan hanya sumber belajar yang berupa orang , melainkan juga sumber sumber 

belajar yang lain. Bukan hanya sumber belajar yang sengaja dirancang untuk 

keperluan belajar, melainkan juga sumber belajar yang telah tersedia. Semua 

mailto:adeayud@yahoo.com
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sumber belajar itu dapat kita temukan, kita pilih dan kita manfaatkan sebagai 

sumber belajar bagi siswa kita. 

Wujud interaksi antara siswa dengan sumber belajar dapat bermacam macam. 

Cara belajar dengan mendengarkan ceramah dari guru memang merupakan salah 

satu wujud interaksi tersebut. Namun belajar hanya dengan mendengarkan saja, 

patut diragukan efektifitasnya. Belajar hanya akan efektif jika si belajar diberikan 

banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu, melalui multi metode dan multi 

media. Melalui berbagai metode dan media pembelajaran, siswa akan dapat 

banyak berinteraksi secara aktif dengan memanfaatkan segala potensi yang 

dimiliki siswa. 

Salah satunya adalah media Buku Jinjing. Pengertian dari media itu sendiri 

adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

atau pesan. Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi 

satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Setiap sisi dari 

sebuah lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Sedangkan arti kata 

jinjing adalah membawa sesuatu dengan posisi tangan ke bawah dan tidak terlalu 

erat memegangnya. Jadi, Buku Jinjing adalah kumpulan kertas yang dijilid rapi 

dan dibawa dengan tangan. Disisi lain Buku Jinjing ini bisa diartikan dengan 

inovasi dari bahan ajar pembelajaran. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan 

tidak tertulis. 

Buku Jinjing ini berisikan tentang materi pengetahuan, gambar pendukung, 

permainan, dan tugas sebagai pelengkap media ini. Buku jinjing ini bisa dibilang 

dengan buku bergambar karna didalam buku ini gambar-gambar pendukung 

sangatlah penting. Karena dengan adanya gambar pendukung ini maka siswa tidak 

mudah bosan untuk menggunakannya berulang-ulang pembelajaran pun menjadi 

lebih mengasyikkan. 

Jadi, dengan menggunakan Buku Jinjing ini merupakan media atau sebagai 

alat bantu peraga penjelas dari materi pembelajaran yang ada pada salah satu tema 

mata pelajaran. Buku Jinjing ini diharapkan bisa mempermudah siswa dalam 

memahami materi yang sedang diajarkan. Selain itu, pengembangan berbasis 

Buku Jinjing dirasa sangat cocok dengan siswa kelas III yang masih senang 

dengan pembelajaran berbasis permainan dan terdapat banyak gambar. 

Pengembangan ini dilakukan melalui penelitian yang berjudul “ Pengaruh Media 

Buku Jinjing Terhadap Hasil Belajar Pada Siswa Kelas III Tema 3 Subtema 3 

Pembelajaran 3”. 

METODE PENELITIAN 

Secara umum  pendekatan  penelitian dibagi menjadi dua yaitu pendekatan 

ekperimen dan non ekperimen. Pendekatan eksperimen adalah pendekatan yang 

mungkin paling tepat untuk menyelidiki hubungan kausal sebab-akibat. 

Sedangkan pendekatan non eksperimen masih banyak digunakan pada penelitian 

kuantitatif. Pendekatan ini paling banyak diterapkan dalam penelitian pendidikan, 

karena lingkup kegunaan penelitian sering digunakan penelitian terapan dan 

tindakan. Terdapat beberapa bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan 

dalam penelitian, yaitu pre-eksperimental design, true experimental design, 

factorial design, dan quast eskperimental design. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kertas
https://id.wikipedia.org/wiki/Tulisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gambar
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Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini adalah “Pengaruh Media 

Buku Jinjing Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas III Tema 3 Subtema 3 

Pembelajaran 3” maka menggunakan pendekatan penelitian true – experimental. 

Menurut Sugiyono (2016:112) dikatakan true experimental  atau ekperimen yang 

betul-betul, karna dalam design ini, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar 

yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan demikian validitas internal 

(kualitas pelaksanaan rancangan penelitian) dapat menjadi tinggi. Ciri utama dari 

true experimental adalah bahwa, sampel yang digunakan untuk eksperimen 

maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. 

Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. 

Desain penelitian true experiment di bagi menjadi dua bentuk desain yaitu, 

Posttest Only Control Design dan Pretest Posttest Control Group Design. 

Berikut ini tabel desain uji coba penelitian dengan menggunakan desain 

eksperimen Posttest only Control Group Design. 

Gambar Desain posttest only Control Group Design 
Eksperimen R1 X O1 

Kontrol R2  O2 

Uji Coba True Experimental Design 

Menurut Sugiyono (2016:112) 

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah semua peserta didik kelas III  

. Dimana kelas III terdiri atas kelas III A dengan kelas III C.Penelitian ini 

menggunakan dua kelompok sampel yaitu kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, hal ini dilakukan karena peneliti ingin membandingkan hasil dari kedua 

kelompok tersebut hingga nanti diambil kesimpulan secara signifikan atau tidak. 

Sampel dari kelompok eksperimen menggunakan media Buku Jinjing pada saat 

pembelajaran, sedangkan sampel dari kelompok kontrol tidak menggunakan 

media Buku Jinjing pada saat pembelajaran. Dalam penelitian ini sampel yang 

diambil dari populasi yang ditentukan. Populasi yang digunakan seluruh siswa 

kelas III yang terdiri dari dua kelas. Satu kelas sebagai kelompok eksperimen 

(kelas III-C) dan satu kelas lagi sebagai kelompok kontrol (kelas III-A). Teknik 

sampel yang digunakan adalah sample random sampling. 

Variabel independen atau varibel bebas pada penelitian ini adalah media Buku 

Jinjing. Media ini merupakan inovasi dari bahan ajar yang sudah ada, dan disertai 

dengan gambar-gambar pendukung, penjelasan yang lebih luas, teka-teki silang, 

permainan sederhana. Agar tujuan pembelajarn dapat tercapai. Adapun 

karakteristik media Buku Jinjing tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Terbuat dari potongan duplek tebal sebagai bahan dasar buku tersebut 

2) Adanya lapisan kertas untuk menaruh gambar-gambar, penjelasan, dan 

sebagainya 

3) Memiliki ukuran 40 cm x 30 cm 

4) Terdapat gambar contoh iklim, serta gambar menarik lainnya 

5) Terdapat permainan sederhana seperti puzzle, teka-teki silang, dan gambar 

berseri 

6) Terdapat materi luas tidak hanya berpatokan terhadap buku guru yang sudah 

ada 

7) Terdapat gambar 3D di salah satu bagian dari buku tersebut 

Variabel dependen atau variabel terikat pada penelitian ini adalah hasil belajar 

peserta didik. Dimana secara sederhana, hasil belajar adalah kemampuan yang 
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diperoleh anak setelah melalui kegiatan pembelajaran. Dari sini dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada peserta didik, baik yang 

menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Instrumen data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar tes hasil 

belajar. Soal awal sebelum digunakan sebagai penelitian yaitu 40 soal setelah di 

uji validasi soal dinyatakn bahwa soal yang valid hanya ada 30 soal. Pada tes 

evaluasi penelitian yang dilakukan peneliti hanya menggunakan 25 soal saja. 

Mengetahui bagaimana soal tersebut valid dengan cara hasil reabilitasnya harus > 

0,700. 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain 

terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel 

dari seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang  telah diajukan. Untuk peneliti yang 

tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan (Sugiyono, 

2013:207). 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan pemaparan tentang media penelitian yang sudah ada pada bab 

sebelumnya, pembahasan pada bab IV ini adalah penyajian data yang diperoleh 

dari hasil penelitian yang dilakukan di SDN Ketabang Surabaya akan disajikan 

dan dideskripsikan datanya. Penelitian ini dilakukan di 2 kelas yaitu kelas III C 

sebagai kelas eksperimen dan kelas III A sebagai kelas kontrol. Pengambilan data 

penelitian pada kelas kontrol dilakukan pada hari Kamis, 16 November 2017 dan 

pengambilan data penelitian pada kelas eksperimen dilakukan pada hari Jumat, 17 

November 2017. Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian pengaruh media 

Buku Jinjing terhadap hasil belajar siswa kelas III tema 3 subtema 3 pembelajaran 

3. 

Tabel Data Hasil Tes Evaluasi Kelas Eksperimen 

No Nama Siswa Nilai 

1 Achmad Farel 95 

2 Achmad Faiz S. 88 

3 Alfian Rizaldi 95 

4 Aneda Keyra M. P. 79 

5 Anita Chairunisa 88 

6 Aura desasakiy P. N. 76 

7 Azzahra Nur F. 79 

8 Calya Rizqina F. 87 

9 Cristina Nurvlaq 85 

10 Dhinara Yhois K. 95 

11 Fabian Ravanhar 85 

12 Muhammad Aulia. I 92 

13 Muhammad Daffa Niti 76 

14 Muhammad Saiful Aladhim 92 

15 Malika Azalia F. S 85 

16 Michael Paska 82 
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17 Mohammad Hafiza Y. 75 

18 Nabila Yulia Artanti 82 

19 Najwa Cameela Afa 76 

20 Pelzi Ceylia 92 

21 Raditya Noel 82 

22 Raffi Julian P. 70 

23 Rally Saputra 90 

24 Rama Wicaksana 80 

25 Rasti Ghania Afta 90 

26 Rayya Falisha F. 75 

27 Rebecca Nazillah H. 80 

28 Rizky Alfian J. 90 

29 Salsabila Putri 70 

30 Syafa Zahra Putri 80 

31 Verinna Selsiana P. 78 

32 Yoga Sidhi Nata 88 

Jumlah 2677 

Rata-Rata 83,856 

Tabel Data hasil tes evaluasi kelas kontrol 

No Nama Siswa Nilai 

1 Afdzal Bima Perwira 71 

2 Aliffino Razikin 71 

3 Alvinza Fajrin P.  79 

4 Andhika Fariel Pratama  71 

5 Andre Dwi Apriansyah  83 

6 Arie Angga Andrianto 79 

7 Athalla Ghazy Yusuf Lowu 88 

8 Aulia Safitri  83 

9 Bidawati Alvira Nuraini  71 

10 Bintang Dwi Ardiansyah  79 

11 Bisma Randu Rozak  79 

12 Chika Aerin Rasya Aulya  67 

13 Dhiranty Aulia P.  75 

14 Dimas Bayu Dwi Febrijanto  67 

15 Fawwas Hersya Putra  88 

16 Intan Alfiona Novanti  79 

17 Kayla Rahmadita Sugiharto  83 

18 Khamila Zhaky D. D.  92 

19 Mochamad Fahri Wahyu R. P.  75 

20 Mohammad Vinsa Tri Cahyo  71 

21 Muhammad Danish H. 67 

22 Muhammad Nauval Ar Rouf  67 

23 Nadya Tsabitha Taufana A. 63 
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24 Nala Rahman  70 

25 Ourel Novelia Mutiara  72 

26 Rayhan Aryadinata  63 

27 Rendra Putra  80 

28 Rimarsha Putri Syatan Nayla  85 

29 Rizka Maulidya  90 

30 Safira Lestiana  87 

31 Satriyo Widya Handoyo  67 

32 Syifa Zahra Putri Purnomo  76 

Jumlah 2438 

Rata-Rata 76,186 

 

a. Uji Normalitas 

Berikut adalah hasil analisis uji normalitas terhadap nilai Hasil Belajar kelas 

III C dan III A: 

Tabel Uji Normalitas Hasil Belajar Kelas III C dan III A 
Tests of Normality 

 VA

R0

000

4 

Kolmogorov-

Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Stat

istic 

df 

Sig. 

Statist

ic df Sig. 

VAR0

0003 

1,0

0 

,143 32 ,092 ,954 32 ,184 

2,0

0 

,102 32 ,200
*
 

,958 32 ,239 

Lilliefors Significance Correction 

Keterangan: 

df (Degree of Freedom) = derajat kebebasan 

df                = n 

Sig                = signifikasi (0,05) 

 

Berdasarkan tabel di atas nilai signifikansi (Sig.) yaitu 0,092 pada kelas 

eksperimen dan 0,200 pada kelas kontrol. Sehingga kedua kelas dikatakan tidak 

normal dikarenakan keduanya Sig.  0,05. 

Q-Q Plot merupakan gambaran deksriptif dari data yang telah diolah. Data 

dapat dinyatakan normal, apabila penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal 

grafik menyebar disekitar garis normal. Di bawah ini adalah grafik hasil data dari 

tes hasil belajar siswa yang sudah dinyatakan bahwa data tersebut sudah normal. 

 

 

 

 

 

Gambar Grafik Normalitas of class C 
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Gambar Grafik Normalitas of class A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar  d atas garis diagonal dalam grafik hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol menggambarkan keadaan ideal dari data yang 

mengikuti distribusi normal. Titik-titik disekitar garis adalah keadaan data yang 

diuji. Jika banyak titik-titik berada sangat dekat dengan garis atau bahkan 

menempel pada garis, maka dapat disimpulkan bahwa data hasil pembelajaran 

kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal 

 

b. Uji Homogenitas 

Berikut adalah hasil analisis uji Homogenitas terhadap nilai Hasil Belajar kelas 

III C dan III A: 

Tabel Uji Homogenitas Kelas III C Dan III A 

Test Of Homogeneity Of Variances 
Levene Statistic Sig. 

,675 ,414 

Berdasarkan tabel diatas uji homogenitas pada nilai Hasil Belajar  > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kelas III C dan III A tersebut telah 

memenuhi syarat apabila kelas tersebut homogen. 

c. Uji-T 

Berdasarkan hasil uji normalitas dan uji homogenitas yang telah dilakukan, 

diperoleh data sudah menunjukkan bahwa sudah normal dan sudah dinyatakan 

homogen. Sehingga data ini bisa dilanjutkan dengan menggunakan uji-T dengan 

menggunakan independen sample test dengan taraf signifikasi 0,050 yang 

digunakan untuk menganalisis adanya Pengaruh Media Buku Jinjing Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Kelas III Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 3. Adapun hasil 

tabel hipotesis dari hasil pembelajaran sebagai berikut. 

Tabel Uji-T 
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Berdasarkan tabel diatas data nilai hasil belajar diperoleh sig. (2-tailed) 0,000. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Terdapat 

perbedaan yang signifikan antara nilai siswa yang menggunakan media Buku 

Jinjing pada kelas ekperimen dengan tidak menggunakan media Buku Jinjing 

pada kelas kontrol. Data yang sudah ada tersebut menunjukkan adanya pengaruh 

media Buku Jinjing terhadap hasil belajar siswa kelas III tema 3 subtema 3 

pembelajaran 3. 

Berkaitan dengan hasil uraian diatas, hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti mengenai pengaruh media Buku jinjing terhadap hasil belajar siswa 

kelas III tema 3 subtema 3 pembelajaran 3 telah memberikan hasil yang 

baik.Dengan menggunakan rumus-rumus perhitungan statistik pada saat 

menghitung data yang sudah dikumpulkan. Pengolahan data menggunakan uji-T 

dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh media buku jinjing 

terhadap hasil belajar siswa kelas III tema 3 subtema 3 pembelajaran 3. Dari hasil 

tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan media. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa adanya 

pengaruh media Buku Jinjing terhadap hasil belajar siswa kelas III tema 3 

subtema 3 pembelajaran 3. 
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PENGARUH MEDIA POP-UP TERHADAP KETERAMPILAN 

BERCERITA MATERI BERBAGAI PEKERJAAN SISWA 
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ABSTRAK 

 
Bercerita adalah salah satu bagian dari keterampilan berbicara yang produktif. Bercerita 

juga merupakan salah satu materi yang sering diajarkan di Sekolah Dasar. Penelitian ini 

dilatarbelakangi karena masih sulit bagi siswa untuk menyampaikan cerita di depan kelas. Agar 

materi dapat disampaikan dengan baik, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam 

meningkatkan keterampilan bercerita yaitu dengan media Pop-Up. Rumusan masalah adalah 

pengaruh media Pop-Up pada keterampilan memberitahu siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh media Pop-Up terhadap keterampilan bercerita. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian kuantitatif dengan metode penelitian dalam bentuk True Experimental Design 

dengan desain desain postest-only. Data dikumpulkan melalui observasi dan tes. Statistik uji yang 

digunakan adalah statistik uji T-test. Subyek dalam penelitian ini terdiri dari 40 siswa kelas IV A 

sebagai kelas kontrol dan 40 siswa kelas IV B sebagai kelas eksperimen di SDN Ketabang 

Surabaya. Hasil penelitian ini diperoleh hasil yang menunjukkan thitung 8,17 ˃ ttabel 1,99 maka 

Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan media Pop-Up terhadap 

keterampilan memberi tahu siswa dalam Tema 4 Adegan 1 Pelajaran 1. 

 

Kata kunci: Pop-Up, bercerita, keterampilan, media, sekolah dasar 

 

PENDAHULUAN 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia, selalu terjadi adanya pendidikan. 

Melalui pendidikan manusia dapat belajar dan mendapatkan sesuatu yang baru. 

Manusia belajar untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman melalui adanya 

interaksi setiap manusia ataupun manusia dengan lingkungan. Pendidikan 

berlangsung seumur hidup. Dwi Siswoyo, dkk (2008:146) menyatakan bahwa 

makna pendidikan seumur hidup yaitu pendidikan tidak berhenti hingga individu 

menjadi dewasa, tetapi akan tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Selama ini yang 

kita ketahui bahwa pendidikan berlangsung hanya saat di sekolah, tetapi 

sesungguhnya pendidikan dapat terlaksana dimana saja dan kapan saja, seperti 

pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga karena pendidikan 

merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan dan peran 

keluarga. 

Menurut John Locke dalam teori tabula rasa yang menyatakan bahwa 

seorang anak yang baru lahir bagaikan kertas putih bersih yang berarti sewaktu 

lahir pemikiran seorang manusia atau anak tidak berisi apa-apa. Semua ide dan 

pemikiran yang manusia atau anak peroleh terbentuk melalui proses pengelihatan, 

penginderaan, pendengaran, perabaan dan penciuman, sehingga semua ide dan 

pemikiran tersebut berdasarkan sebuah pengalaman seorang anak. Pengalaman 

yang diperoleh ditanamkan pertama oleh orang tua yang mendidik anak menjadi 

diri mereka sendiri atau menjadi sebagaimana yang orang tua inginkan 

Bidang pembelajaran mengalami perkembangan dilihat dari upaya-upaya 

pembaruan sistem pendidikan dan pembelajaran yang terus mengalami perubahan. 

mailto:dewi.raka09@gmail.com
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Upaya pembaharuan itu meliputi pengembangan kualitas tenaga kependidikan 

yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dengan memanfaatkan 

fasilitas yang tersedia, cara kerja yang inovatif, serta sikap yang positif terhadap 

tugas-tugas kependidikan yang diembannya.  

Salah satu pengembangan itu adalah dalam dunia media pembelajaran. 

Media pembelajaran terus mengalami perkembangan. Media pembelajaran harus 

bisa dikuasai oleh para pendidik. Guru dituntut agar bisa menggunakan sarana dan 

prasarana yang disediakan di sekolah. Guru juga dituntut dapat mengembangkan 

media pembelajaran, oleh karena itu guru harus memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran demi tercapainya tujuan 

pendidikan dan tujuan pembelajaran di sekolah. Peran media dalam proses belajar 

mengajar sangat penting. Tidak hanya sebagai alat bantu bagi guru, melainkan 

juga untuk membantu pemahaman peserta didik mengenai materi yang sedang 

dipelajari. Keefektifan daya serap pemahaman peserta didik dapat terjadi dengan 

adanya alat bantu yang dapat menjadikan adanya umpan balik dari peserta didik 

yang akan berdampak pada hasil belajarnya. Belajar aktif memerlukan dukungan 

media yang dapat menghantarkan pemahaman peserta didik terhadap bahan ajar 

yang mereka pelajari.  

Media memberikan  cara terhadap pendidik untuk menjadikan 

pembelajaran lebih menarik, berkualitas, dan bermakna bagi peserta didik. Media 

yang sedang mengalami perkembangan saat ini adalah media pop up book.  

Montaro (dalam Yunus Abidin, 2015:266) menyatakan bahwa pop up book 

merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki 

unsur tiga dimensi. Jenis pop-up book sangat beragam dari yang sederhana hingga 

yang sulit pembuatannya. Pop-up book tidak hanya digunakan di kelas pada 

materi seni saja, tetapi juga pada pembahasan topik-topik yang berbeda seperti 

matematika, sains, maupun ilmu sosial.  

 Media Pop-Up merupakan media visual berbentuk tiga dimensi. Pop-up 

book merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau 

memiliki unsur tiga dimensi, pop-up sekilas hampir sama dengan origami. Jenis 

pop up book sangat beragam dari yang sederhana hingga yang sulit 

pembuatannya. Pop-up book tidak hanya digunakan di kelas pada materi seni saja, 

tetapi juga pada pembahasan topik-topik yang berbeda seperti matematika, sains, 

maupun ilmu sosial (Montaro dalam USAID 2015). Media Pop-Up dapat 

membantu untuk menyampaikan beragam cerita. 

Bercerita merupakan salah satu bagian dari keterampilan berbicara yang 

bersifat produktif. Bercerita adalah sebuah kebiasaan yang telah di lakukan sejak 

zaman dahulu hingga sekarang. Hampir setiap manusia yang menyukai suatu 

cerita, ia akan bersedia menceritakan kembali apalagi cerita tersebut sangat 

berkesan baginya. Burhan Nurgiyantoro (dalam Tarigan 2016: 35), menyatakan 

bahwa bercerita merupakan salah satu bentuk kemampuan berbicara yang 

bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan berbicara yang bersifat pragmatis. 

Unsur yang harus di kuasai yaitu ketepatan ucapan, gaya bahasa, kelancaran, 

keberanian, dapat memperlihatkan bahwa seseorang memiliki kemampuan 

berbicara yang baik. Bercerita ialah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang 

secara lisan kepada orang lain dengan alat atau tanpa alat tentang apa yang harus 

disampaikan dalam bentuk pesan, informasi atau hanya sebuah dongeng yang 

untuk didengarkan dengan rasa menyenangkan oleh karena itu orang yang 
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menyajikkan cerita tersebut menyampaikannya dengan menarik (Dhieni dalam 

Tarigan 2016: 36). 
 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan penelitian kuantitatif.  

Penelitian bersifat kuantitatif menjelaskan hubungan antara variabel dengan 

analisis numerik (angka) menggunakan metode  eksperimen dengan teknik 

sampling menggunakan rancangan eksperimen posttest  only control group 

design. Data yang dikumpulkan peserta didik dengan tes untuk aspek kognitif, 

aspek afektif dan psikomotor. Desain eksperimen jenis True Experimental Design 

dengan bentuk Posttest-Only Control DesignHasil tes antara peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan mediadengan  peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran tidak menggunakan media tetap ada perbedaan.  

Penelitian ini terdapat variabel-variabel penelitian antara lain: (1) 

variabel pertama adalah media Pop-Up diposisikan sebagai variabel bebas (2) 

variabel kedua adalah tes keterampilan yang diposisikan sebagai variabel terikat. 

Penerapan meda Pop-Up sangat berpengaruh terhadap hasil tes peserta didik. 

Populasi penelitian adalah peserta didik kelas IV SDN yang berjumlah 120 peserta 

didik yang terbagi menjadi tiga kelas yang meliputi kelas IV-A, IV-B, IV-C.  

Dalam penelitian inimenjadikan dua kelassebagai sampel karena dua kelas ini 

yang akan dijadikan subjek penelitian yaitu kelas IV-A yang berjumlah 40 dan 

IV-C yang berjumlah 40 

Penelitian ini menggunakan jenis True Experimental Design dengan 

bentuk rancangan penelitian menggunakan Posttest-Only Control Design. Dalam 

desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random (R). 

Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak. Kelompok 

yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak 

diberi perlakuan disebut kelompok kontrol (Sugiyono, 2016:76). Kelompok yang 

diberikan perlakuan dengan menggunakan media pop-upadalah kelompok 

eksperimen, sedangkan kelompok yang tidak diberiperlakuan 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

tes. Dimana tes keterampilan bercerita digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi sedangkan tes hasil belajar 

digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta didik dapat bercerita dengan 

baik. 

Teknik alisis data tes hasil belajar dilakukan menggunakan uji normalitas 

dan uji homogenitas sebagai prasyarat, kemudian dilakukan analisis data dengan 

menggunakan uji t statistik parametrik. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan  penelitian  dan analisis data yang dilakukan dapat diuraikan 

sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rata-Rata Hasil Tes Keterampilan 
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Kelas Eksperimen Kelas Kontrol



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 154 

Pada   kelas eksperimen, nilai  hasil  belajar tertinggi yang diperoleh 

peserta didik adalah 95, sedangkan nilai terendah yang diperoleh adalah  75 dan 

diperoleh rata-rata sebesar 91. Pada kelas kontrol nilai tertinggi yang diperoleh 

peserta didik adalah 100 sedangkan nilai terendah yang diperoleh adalah  58 dan 

rata-rata yang diperoleh pada kelas kontrol adalah 64. 

Hasil uji normalitas pada kelas eksperimen diperoleh  x
2

hitung = -22,55 dan 

x
2

tabel = 11,07 dengan taraf signifikan sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95% 

dan pada kelas kontrol diperoleh hasil  diperoleh x
2

hitung = -139,03 dan x
2

tabel = 

11,07 dengan taraf signifikan sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Jadi dapat 

diketahui bahwa data pada kelas eksperimen dan pada kelas kontrol berdistribusi 

normal. Dan uji homogenitas kelompok  eksperimen dan kelompok kontrol 

memiliki varians yang homogen dengan hasil  Fhitung = 1,5 ˂ Ftabel = 1,70. 

Selanjutnya untuk mengetahui hipotesis dilakukan uji t dan diperoleh hasil thitung = 

8,17 dan ttabel = 1,99.  

Dengan perhitungan analisis yang telah dilakukan menunjukkan Ho 

ditolak, yang berarti ada pengaruh media pop-up terhadap keterampilan becerita di 

kelas IV SDN Ketabang Surabaya. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak artinya terdapat pengaruh penggunaan media pop-up terhadap 

kemampuan menulis laporan peserta didik kelas IV SDN Ketabang Surabaya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bantuan media pop-up untuk 

mengetahui hasil keterampilan pada siswa kelas IV di SDN Ketabang Surabaya. 

Melalui tes menulis laporan yang diberikan setelah dilakukan proses pembelajaran 

(post-test) dengan menggunakan media pop-up book, memberikan pengaruh 

terhadap peserta didik. Pengaruh yang diberikan dalam hal ini adalah siswa yang 

diajarkan menggunakan media pop-up book kemampuan menulis laporannya lebih 

baik dibandingkan dengan kemampuan menulis laporan peserta didik yang tidak 

diajarkan dengan menggunakan media.  

Media pop-up adalah media yang menggunakan keterampilan dalam 

mengembangkan kreativitas anak, merangsang imajinasi anak, menambah 

pengetahuan hingga memberikan penggambaran bentuk suatu benda. Setiap 

kelompok diberi masing-masing satu pop-up yang didalamnya berisi gambar jenis 

pekerjaan yamng sesuai dengan daerah tempat tinggalnya yang harus diamati oleh 

setiap peserta didik, setiap kelompok mendapatkan pop up book yang sama. Dan 

setiap anak dalam kelompok bergiliran maju bercerita setelah mengamti media 

tersebut. Dengan media pop-up, peserta didik dapat memahami materi pelajaran 

dengan baik, karena dalam media pop-up terdapat gambar yang lebih jelas dan 

disajikan secara mendetail sehingga peserta didik dapat mengamati gambar lebih 

terperinci dan dapat menuliskan hasil pengamatannya kedalam sebuah cerita. Hal 

ini diperkuat dengan adanya kajian teoritis, dan hasil penelitian terdahulu yang 

relevan. 

Hasil penelitian yang terdahulu yang relevan Fitri Rahmawati, 

Muhammad Ismail, Ruli Hafidah (2015), dengan judul “Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Bercerita Anak Melalui Media Pop-Up pada Kelompok TK Al Islam 

4 Surakarta. Objek penelitiannya adalah kemampuan bercerita siswa. Hasil 

penelitian yang dilakukannya bahwa ada perbedaan yang signifikan media Pop-

Up pada kemampuan bercerita.  
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Pengaruh penggunaan media Pop-Up pada penelitian yang dilakukan 

dilihat dari hasil tes keterampilan bercerita yang telah dilakukan pada kelas yang 

telah diberi perlakuan dengan kelas yang tidak diberi perlakuan. Terdapat 

perbedaan signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan 

perhitungan menunjukkan dari 40 siswa yang melakukan tes dengan bantuan 

media Pop-Up lebih dari 70% siswa mampu melakukan tes dengan baik. Hal 

tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil pengolahan data yang menggunakan uji 

normalitas, uji homogenitas, uji-t, serta uji homogenitas. Dari hasil pengolahan 

data tersebut diketahui bahwa thitung = 24,36 lebih besar dari ttabel = 1,99, maka H0 

ditolak yang menyatakan bahwa penggunaan media Pop-Up pada tema 4 subtema 

1 pembelajaran 1 cenderung berpengaruh terhadap keterampilan bercerita peserta 

didik kelas IV  SDN Ketabang Surabaya.  

Keberhasilan siswa dalam pembelajaran dapat tercapai baik karena aanya 

bantuan meia pembelajaran, yang mampu menarik lbih banyak minat siswa dan 

dapat mempermudah siswa dalam memahami suatu pembelajaran. Berdasarkan 

fakta-fakta yang didapati, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan 

media Pop-Up berpengaruh terhadap keterampilan bercerita siswa kelas IV-A 

SDN Ketabang Surabaya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan, terdapat pengaruh penggunaan media Pop-Up terhadap keterampilan 

bercerita peserta didik pada Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1 Kelas IV SDN 

Ketabang  Surabaya tahun ajaran 2017/2018. Kesimpulan di atas dapat dilihat dari 

hassil nilai rata-rata pada kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan kelas 

kontrol. Nilai rata-rata keterampilan bercerita siswa pada kelas eksperimen yang 

menggunakan media Pop-Up menunjukkan hasil 85,5%, sedangkan rata-rata pada 

kelas eksperimen yang tidak menggunakan media menunjukkan hasil 68,6%. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa media Pop-Up dapat berpengaruh terhadap 

keterampilan bercerita siswa kelas IV SDN Ketabang Surabaya. 
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ABSTRAK 

 
 Model pembelajaran sangat penting dalam membuat siswa memahami materi yang 

disajikan oleh guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 

problem based learning yang dikombinasikan dengan metode pembelajaran time token terhadap 

keaktifan dan hasil belajar siswa SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya. Manfaat dari penelitian ini 

bermanfaat bagi para peneliti, sekolah, guru, dan siswa. 

Pengambilan sampel dilakukan dalam Non-Probability Sampling. Populasi menggunakan 

kelas IV SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya dengan kelas eksperimen dan kelas kontrol, masing-

masing 23 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan oservasi dan tes. Teknik analisis data 

menggunakan t-test dengan program SPSS. 

Hasil dari pengamatan adalah 89% siswa yang aktif dengan kategori sangat aktif. Hasil uji 

normalitas dilihat dari eksperimen kolom kelas shapiro-wilk karena jumlah populasi kurang dari 

50 siswa. Hasil penelitian menunjukkan kelas eksperimen 0,88> 0,05 dan 0,05> 0,61 kelas 

kontrol, maka sampel berasal dari populasi Gaussian. Hasil uji homogenitasnya diperoleh 0,320 

melebihi 0,05, itu menunjukkan data yang homogen diperoleh. Hasil tes-t H0 ditolak dengan kata 

lain H1 diterima, diambil nilai 0,000 <0,005. 

 

Kata kunci:  pembelajaran berbasis masalah, token waktu, aktivitas, hasil belajar kognitif. 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan suatu keharusan bagi manusia dan berlangsung 

sepanjang hayat. Sejak lahir ke dunia, anak memiliki kebutuhan untuk 

memperoleh pendidikan. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia agar 

dapat melakukan aktivitas sosial di masyarakat tempat mereka berada. 

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi prasyarat untuk 

meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pendidikan 

sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi 

kemajuan IPTEK. Dengan demikian, Ilmu tersebut memiliki peran yang sangat 

penting. Kemajuan IPTEK yang begitu pesat sangat mempengaruhi 

perkembangan dalam dunia pendidikan terutama pendidikan ilmu pengetahuan 

alam yang ada di Indonesia. Pendidikan Sains   telah berkembang di negara-

negara maju dan telah terbukti dengan adanya penemuan-penemuan baru yang 

terkait dengan teknologi. 

Menyadari akan pentingnya pedidikan tersebut, telah banyak dilakukan 

upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah - sekolah khususnya 

sekolah dasar. Upaya ini dapat lihat dari peningkatan profesi guru, penyediaan 

perlengkapan alat-alat maupun media pembelajaran, sarana dan prasarana bagi 

pelajaran tersebut, penggunaan pendekatan pembelajaran yang efektif untuk 

mencapai tujuan pembelajaran bagi putera-puteri terbaik bangsa, dan masih 

banyak lagi usaha yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

sekolah.  

mailto:sandyrifai.sr@gmail.com
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Pembelajaran aktif merupakan proses belajar dimana  siswa memiliki 

tanggung jawab, memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan dan 

melakukan pengaturan sendiri terhadap apa yang menjadi pilihannya dalam 

pembelajaran, tentu setelah siswa memahami materi yang diberikan sebagai 

bentuk keterlibatannya secara aktif dalam kegiatan belajar. Untuk mewujudkan 

pembelajaran yang demikian, pendekatan saintifik merupakan salah satu strategi 

pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif untuk mengatasi permasalahan yang 

telah dipaparkan. Pada hakikatnya, pendekatan saintifik mengharuskan siswa 

untuk berperilaku seperti layaknya seorang penemu kecil- kecilan. Penggunaan 

metode pembelajaran time token menjadikan pembelajaran lebih aktif dan 

cenderung tidak membosankan. Pembelajaran ini dapat membuat siswa 

menemukan sendiri informasi- informasi yang belum diketahuinya. Pembelajaran 

dengan menerapkan pendekatan saintifik haruslah melibatkan keenam langkah 

yang ada pada pendekatan saintifik yakni mengamati, menanya, menalar, 

mencoba, menganalisis data dan menyimpulkan serta mengkomunikasikan.   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalahBagaimana keaktifan siswa saat mengikuti pembelajaran 

dengan Penggabungan model Problem Based learning dan Time Token? 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kuantitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut; 1.Digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu; 2.Teknik pengambilan sampel 

biasanya dilakukan secara acak atau random; 3.Instrumen penelitian adalah teknik 

pengambilan data yang digunakan, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini terdapat dua kelompok yan masing-masing dipilih secara 

Simple Random Sampling. Kelompok pertama diberikan perlakuan (X) dan 

kelompok kedua tidak diberikan perlakuan. Kelompok yang diberikan perlakuan 

disebut kelompok eksperimen, sedangkan kelompok yang tidak diberikan 

perlakuan disebut kelompok kontrol. Pengaruh adanya perlakuan (treatment) 

adalah O1:O2 (Sugiyono, 2015:76).  

Penelitianinimenggunakanrancangan seperti diatas dengan tujuan 

mengetahui hasil belajar dari kelas yang diberikan metode Time token dan kelas 

yang tidak menggunakanTime token.Berdasarkan hasil tersebut maka akan 

diketahui pengaruhTime token terhadap hasil belajar kognitif dan keaktifan peserta 

didik. Peneliti akan melihat apakah terjadi perbedaan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol pada 

akhir pembelajaran akan diberikan perlakuan yang sama yaitu diberikan tes. 

Testersebut adalah tes berupa soal pilihan ganda, uraian dan menjawab singkat. 

Jumlah dan bobot soal yang diberikan sama, waktu pengerjaan soal dan jumlah 

skor sama. Hasil tes tersebut kemudian akan dianalisis menggunakan uji hipotesis 

ataut-test SPSS 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini merupakan hasil dari perhitungan statistik deskriptif 

yang hasilnya berupa persentase dan hasil pengolahan data dari program SPSS 

untuk mengolah uji t, jadi data data yang diperoleh berupa angka angka yang 
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selanjunya akan disajikan dalam bentuk deskriptif dan tabel. Sehingga hasil 

penelitian ini meliputi hasil observasi keaktifan siswa dan tes hasil belajar peserta 

didik . 

1. Keaktifan siswa saat mengikuti pembelajaran dengan model Problem 

Based learning berbasis metode Time Token 

Hasil observasi disajikan dalam tabel berikut ini : 

Tabel1 

Hasil Observasi Keaktifan Siswa 
no Indikator P 

I 

P 

II 

rata rata 

1 Siswa menyimak guru ketika 

dijelaskan 

3 3 3 

2 Siswa bertanya pada guru tentang 

materi yang tidak dipahami 

3 4 3 

3 siswa menjawab atau merespon 

pertanyaan yang diberikan oleh 

guru 

4 4 4 

4 siswa mencari jawaban dari materi 

yang ada di buku 

4 3 3,5 

5 siswa mengerjakan dengan baik 

tugas kelompok yang diberikan 

oleh guru 

4 4 4 

6 siswa saling berdiskusi dengan 

teman 

4 4 4 

7 siswa berani tampil kedepan kelas 

untuk mempresentasikan hasil 

tugasnya 

4 4 4 

8 siswa menanggapi hasil tugas 

temannya 

3 3 3 

 Total 28,5 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari observasi keaktifan siswa diatas, 

diolah dengan rumus persentase sebagai berikut : 

Prosentase keaktifan siswa =  x 100 

Dimana : F = Sekor yang diperoleh 

 = 28,5 

N = Sekor maksimal 

    = 32 

Prosentase keaktifan siswa = x 100 

         = x 100 

         = 0.89X 100 

         = 89 % 

Hasil data observasi keaktifan siswa dari 2 pengamat telah diperoleh 

prosentase nilai sebesar 89%. Berdasakan kriteria keaktifan siswa yang telah 

dijelaskan diatas, diketahui bahwa keaktifan siswa saat pembelajaran 

menggunakan model Problem Based Learning berbasis metode Time token 

termasuk dalam kriteria “sangat baik”. Saat pembelajaran sebagian besar siswa 

dikelas eksperimen telah melakukan indikator keaktifan siswa. 

Uji normalitas 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 160 
 

Tabel2 

Tabel Tests of Normality HasilPembelajaran 

Tests of Normality 

 

kelas Shapiro-Wilk 

Statist

ic 

df Sig. 

Hasil 

belajar 

Eksperimen ,926 23 ,088 

Kontrol ,918 23 ,061 

 Untuk mengetahui cara signifikan atau tidak signifikan hasil uji normalitas 

adalah dengan memperhatikan bilangan pada kolom signifikan (Sig.) di bagian 

kolom shapirowilk. Untuk menetapkan normalitas, pedoman kriteria yang berlaku 

adalah sebgai berikut : 

a. Taraf signifikan uji = 0,05 

b. Taraf signifikan dari uji normalitas yang diperoleh menurut Shapirowilk yaitu : 

Kelas eksperimen = 0,088 

Kelas kontrol        = 0,061 

c. Jika nilai sig. < 0,05, maka data tidak normal 

Jika niai sig.> 0,05, maka data normal 

Berdasarkan data pada tabel di atas, karena jumlah siswa dibawah 50 orang maka 

dapat dilihat pada kolom shapiro-wilk. Nilai signifikan (Sig.) yaitu 0,088  hasil 

pembelajran menggunakan model PBL berbasis metode time token dan 0,061 

untuk hasil model konvensional. Maka kedua sampel signifikan (Sig.) 

berdistribusi normal. 

Uji Homogenitas 

Tabel 3 
Test of Homogeneity of Variances 

Hasil belajar   

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

1,010 1 44 ,320 

Berdasarkan tabel di atas, untuk mengetahui data signifikan atau tidak 

signifikan hasil uji homogenitas adalah dengan memperhatikan bilangan pada 

kolom signifikan(sig.). Untuk menetapkan homogenitas, pedoman kriteria yang 

berlaku adalah sebagai berikut : 

a. taraf signifikan = 0,05 

b. Nilai signifikan dari uji homogenitas sig. 0,320 

c. Jika nilai Signifikan si Sig. > 0,05 maka varian si setiap sampel sama 

(homogen) 

Jika nilai Signifikan si Sig. < 0,05 maka varian si setiap sampel tidak sama 

(tidak homogen) 

Dari table dan pedoman criteria pengujian homogenitas diatas, diperoleh 

nilai Signifikan (Sig.) berada di atas 0,05 (0,320 > 0,05). Dengan demikian data 

penelitian diatas adalah homogeny. 

Uji hipotesis 

Kriteria pengujian untuk dua rata-rata: 

a. Taraf signifikan = 0,05 

b. Nilai signifikan dari uji T-test = 0,000 
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c. Jika nilai signifikan (2-tailed) < 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini berarti terdapat 

perbedaan rata-rata yang sebenarnya antara kelompok pertama dan kelompok 

kedua. 

 
Jika nilai signifikan (2-tailed) > 0,05, maka Ho diterima Hal ini berarti tidak 

terdapat perbedaan rata-rata yang sebenarnya antara kelompok pertama dan 

kelompok kedua. 

Dari kriteria diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan 0,000 < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa ada 

Pengaruh penggabungan model pembelajaran Problem Based Learning dan time 

token terhadap hasil belajar siswa. 

Penggunaan model problem based learning berbasis time token pada 

pembelajaran siswa terhadap keaktifan siswa saat pembelajaran bernilai sangat 

baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Wena, M. (2009: 190-192) yaitu tentang 

manfaat time token. 

Penggunaan pembelajaran dengan menggabungkan model Problem 

Based Learning dan model Time Token berpengaruh terhadap hasil belajar 

kognitif siswa. Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian dengan pembelajaran 

menggunakan model problem based learning berbasis time token, hasil belajar 

kognitif siswa lebih baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Wena, M. (2009: 190-

192) beberapa manfaat metode time token yaitu, Keterampilan untuk menjalin 

hubungan antar pribadi, kelompok atau keterampilan sosial yang sengaja 

diajarkan (use of collarative/social skill). Di mana dalam pembelajaran yang 

berbentuk kelompok kecil, maka  setiap anggota harus belajar dan 

menyumbangkan kemampuan terbaiknya demi keberhasilan kelompoknya. 

Sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari 

dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Selain itu, hal yang sama juga dikemukakan oleh beberapa jurnal 

penelitian, antara lain :Dwi Ratna Ningzaswati (2015) hasil belajar siswa yang 

belajar dengan pembelajaran kooperatif teknik time token secara signifikan lebih 

baik dari pada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model konvensional. 

Olivia Febrayani Valentina, Nym. Jampel, I Nym. Murda(2013) model 

pembelajaran Time Token Arends berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

siswa. Model Time Token juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

matematis siswa terhadap materi yang akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Eni Nur Aeni (2015) kemampuan 

komunikasi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model time 

token dalam pendekatan saintifik sebesar 0,72 nilai tersebut berada pada kategori 

tinggi, sementara kemampuan komunikasi matematis siswa yang memperoleh 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 162 
 

pembelajaran secara konvensional sebesar 0,48 nilai tersebut berada pada kategori 

sedang. Sehingga metode Time Token tidak hanya cocok untuk materi abstrak 

saja, namun juga cocok untuk di terapkan dalam materi Matematika. 

 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian tentang tersebut yang dilakukan melalui 

observasi untuk pengambilan data keaktifan siswa dan tes untuk pengambilan data 

hasil belajar siswa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut  : Pertama, Keaktifan 

siswa dengan model problem based learning berbasis time token  termasuk dalam 

kriteria sangat baik, pembelajaran dapat mendorong siswa menjadi aktif dalam 

berdiskusi, mencari informasi, memahami materi yang dipelajari, dan 

menyampaikan hasil tugasnya di depan kelas. Kedua, Ada Pengaruh Pembelajaran 

Dengan Model Problem Based Learning Berbasis Metode Time Token Terhadap 

Hasil Belajar Kognitif Dan Keaktifan Siswa  
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ABSTRAK 

 
 Pentingnya pendidikan karakter membuat guru dan orang tua juga harus berpartisipasi 

dalam pelaksanaan penangkapan. Salah satu pendidikan karakter yang sangat dibutuhkan saat ini 

adalah pendidikan anak religus. Karena itu, sejak usia dasar anak harus diberikan pendiidkan 

karakter agama sehingga anak bisa memiliki karakter yang baik. Penelitian ini membahas 

pendidikan karakter agama dengan menggunakan pendekatan pengasuhan di sekolah dasar. 

Parenting School adalah pendekatan yang digunakan untuk menjalin komunikasi dan melengkapi 

orang tua dengan pengetahuan agar tahu cara merawat anak dengan baik untuk membangun 

karakter anak pada usia dini berdasarkan aturan agama. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis deskripsi. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah jenis-

jenis kegiatan pengasuhan pada tingkat pendidikan dasar, terutama siswa kelas 1, 2, dan 3, orang 

tua dilengkapi dengan pemahaman tentang pengasuhan. Pola asuh terdiri dari pola pengasuhan 

permisif, pola asuh otoriter, dan pola asuh otoritatif. Jika seorang anak memiliki dasar ikatan 

agama yang kuat dalam aqidah, ibadah, moral, sistem kehidupan dan syariat dan 

implementasinya. Maka ia akan memiliki benteng iman, keyakinan, dan kesalehan yang kuat dari 

ajaran agama akan selalu dijunjung tinggi. Kesimpulannya adalah peran orang tua dan keluarga 

sebagai kepala sekolah dan pendidik pertama dan yang pertama dalam kehidupan keluarga, 

pengaruh yang sangat besar, dan bahkan sangat menentukan perilaku jiwa jiwa dan kepribadian 

anak dan keluarga. 

 

Kata kunci: karakter, pola asuh, orang tua, religius 

 

PENDAHULUAN  
Munculnya berbagai persoalan pendidikan di Indonesia semakin mendorong 

semangat dan upaya pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan berkarakter 

sebagai dasar pembangunan pendidikan.Saat ini jumlah anak-anak yang berada 

dalam situasi sulit berdasarkan data dari Kementerian Sosial RI adalah sebanyak 

17,7 Juta. Anak-anak yang berada di dalam situasi sulit ini meliputi juga anak-

anak yang terlantar, anak-anak yang dieksploitasi dan anak-anak yang 

membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak cacat, anak-anak yang berada 

di dalam lembaga pemasyarakatan, anak-anak yang berada di dalam panti asuhan 

dan juga anak-anak yang bekerja di sector formal maupun informal 

(Sofian,2012:30-31). 

Adapun pengaduan masyarakat terhadap problematika pada anak sekolah 

dasar dalam dunia pendidikan yang ditunjukkan pada gambar 1 di bawah ini: 
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Gambar 1.1  

Pengaduan Masyarakat Terhadap Problematika Pada Anak Sekolah Dasar pada 

Tahun 2014 

Sumber: web.kominfo.go.id 

Berdasarkan gambar 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa problematika peserta 

didik ditingkat sekolah dasar sangat meningkat pada tahun 2014, dimana 

ditunjukkan bahwa  kasus bulliying di sekolah (Kekerasan dan penindasan pada 

teman sebaya) memiliki peringkat tertinggi dengan prosentase sebesar 34%, kasus 

tawuran pelajar dengan prosentase sebesar 16%, kasus diskriminasi pendidikan 

atau intimidasi dengan prosentase sebesar 14%, kasus anak korban kebijakan 

(Pungli disekolah) dengan prosentase sebesar 11%, kasus sarana dan prasarana 

sekolah kurang dengan prosentase sebesar 9%, kasus Drop Outdengan prosentase 

sebesar 4%, kasus Media/ buku yang tidak mendidik sebesar 3%, kasus membolos 

dengan prosentase sebesar 2% dan kasus tidak lulus UN dengan prosentase 

sebesar 1%.  

Menurut Ganevi (2015:1-2) beberapa kasus yang terjadi pada peserta didik 

sekolah dasar di atas disebabkan karena kehidupan yang terlalu berorientasi pada 

kemajuan di bidang amterial (pemenuhan kebutuhan biologisserta kecanggihan 

teknologi yang sangat mempengaruhi segala aspek dalam perkembangan 

kehidupan anak di usia dini. Informasi yang disebarkan dengan cepat dan 

ditunjang dengan kecacanggihan teknologi mampu memberi perubahan terhadap 

perkembangan anak secara cepat, baik perubahan kearah hal postif maupun hal 

negatif. Termasuk di dalamnya seperti mempercepat berubahnya nilai-nilai sosial 

dan religius serta memberi dampak yang signifikan terhadap perkembangan psikis 

anak itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pola asuh terhadap anak di 

usia dini sangat diperlukan untuk perubahan karakteristik anak kearah yang lebih 

baik.  

Menurut Hyoscyamina & Dewi(3013:30) keluarga merupakan sebuah institusi 

yang paling penting untuk membangun dasar pendidikan dan perkembangan bagi 

anak. Karena pembentukan seorang anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

terkecil yaitu keluarga dan yang paling pertama memberikan pengalaman bagi 

anak. Pengalaman yang dimiliki anak tersebut akan menentukan pola pikir, 

karakter dan sifat alami dari seorang anak. Setiap orang tua menginginkan buah 

hatinya senantiasa menjadi pelita kehidupan, anak sholeh/sholehah, dan 
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bermanfaat bagi orang lain. Mereka, Insya Allah lahir dari sebuah keluarga yang 

penuh cinta dan kasih sayang dalam mendidik dan orang tua merupakan tauladan 

bagi anak-anaknya. Sesuai dengan teori social learning dari Bandura, bahwa anak 

mempelajari perilaku yang akan terpola dalam kepribadiannya melalui proses 

modeling pada orang-orang terdekatnya, utamanya orang tua. 

Pada penelitian ini penulis melakukkan penelitian di sekolah Dasar, dimana 

pembentukan karakter pereligius yang ditanamkan masih belum sempurna banyak 

peserta didik yang masih membutuhkan bimbingan dari guru dan orang tua 

khususnya anak kelas 1. Dalam khasus ini untuk menjalin komunikasi guru 

dengan orang tuadibutuhkansebuahpendekatan yang khusus agar dapat mengatasi 

dilema berkaitan dengan pendidikan dan pola asuh anak. Pendekatan khusus 

tersebut disebut sebagai pendekatan Parenting School. 

Parenting School merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk 

menjalin komunikasi dan membekali orang tua dengan pengetahuan agar dapat 

mengetahui cara pengasuhan anak dengan baik untuk membangun karakter anak 

di usia dini yang dilandasi oleh aturan-aturan agama” (Ilahi, 2013:22). Dengan 

demikian, Orang tua dapat dilibatkan lebih jauh dalam lingkungan sekolah sebagai 

patner agar mampu menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Kegiatan Parenting 

School banyak dilakukan oleh Sekolah Dasar Swasta yang berbasis Islam dan 

belum banyak sekolah yang menerapkan Parenting School di sekolah karena 

penerapan kegiatan ini membutuhkan waktu, sarana dan prasarana yang memadai 

sehingga parenting tersebut bisa terlaksana dengan baik (Rahma, 2015:3-4).  

Dari paparan diatas, penelitian ini ingin menjawab permasalahan 

bagaimanakah proses penerapan, pelaksanaan, kendala, dan solusi Parenting 

School di sekolah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkakan dapat bermanfaat 

dalam memberikan konstribusi pembentukan karakter pada anak sejak dini dan 

memberikan pengetahuan untuk orang tua dalam pola asuh yang baik dan benar 

bedasarkan landasan agama. 

Dalam artikel ini, pendidikan karakter merupakan pembimbingan terhadap 

siswa agar memiliki nilai dan perilaku yang baik, untuk menjadi generasi yang 

berkualitas dan memiliki prinsip kebenaran yang dapat di pertanggung jawabkan. 

Berbeda dengan (Alfajar:2014:15) pendidikan karakter merupakan usaha yang 

dilakukan oleh setiap orang untuk menanamkan nilai-nilai atau sikap baik bagi 

siswa sehingga dapat diwujudkan dalam lingkungan dan tingkah laku sehari-hari.  

Nilai-nilai pendidikan karakter yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah niali 

karakter religius, dimana karakter religius ini sangat dibutuhkan oleh siswa dalam 

menghadapi perubahan zaman dan degradasi moral, dalam hal ini siswa 

diharapkan mampu memiliki dan berprilaku dengan baik yang didasarkan pada 

ketentuan dan ketetapan agama. 

Dasar kajian lain dalam penelitian ini adalah Parenting School. Parenting 

School merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menjalin komunikasi 

dan membekali orang tua dengan pengetahuan agar dapat mengetahui cara 

pengasuhan anak dengan baik untuk membentuk karakter anak di usia dini yang 

dilandasi oleh aturan-aturan agama” (Ilahi, 2013:22). Berdasarkan ungkapan 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Parenting School adalah program 

dukungan yang ditunjukan kepada para orang tua atau anggota keluarga yang lain 

agar semakin memiliki kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosial dan 

pendidikan dalam hal mengasuh, merawat, melindungi, dan mendidikanaknya di 
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rumah. Sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai 

dengan usia dan tahap perkembangannya. 

Manfaat kegiatan parenting School, yaitu dapat membangun komunikasi yang 

baik antara lembaga dengan orang tua.Sehingga pola pengasuhan yang dijalankan 

di lembaga dengan yang diterapkan orang tua dirumah selaras, melalui kegiatan 

parenting School juga orang tua dapat mengetahui capaian perkembangan anak, 

hak-hak dasar apa saja yang harus dipenuhi orang tua dalam kelangsungan hidup 

anak, dan memberikan pengetahuan kepada orang tua. 

Adapun tipe-tipe pengasuhan anak yang dapat dijelaskan sebagai berikut 

(Wulandari 2013:14): (1) Authoritaian (Otoriter), (2) Indulgent (Serba Boleh), (3) 

Authoritative (Tanpa Pemaksaan), dan (4) Neglectful (Sembrono). Berdasarkan 

tipe-tipe pengasuhan anak diatas, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pola 

asuh orang tua (Parenting) yang disebabkan oleh lima hal: (1) Faktor Ekonomi, 

(2) Faktor Pendidikan, (3) Faktor Agama, (4) Faktor Kepribadian, dan (5) factor 

Jumlah Anak.  
 

METODE PENELITIAN  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi analisis. 

Metode ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta yang terjadi saat 

penelitan berlangsung yang kemudian diikuti dengan analisis. Pendekatan dalam 

penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang dapat mendeskripsikan 

secara lengkap mengenai hasil penelitian Menurut Sugiyono (2013:15). Data 

penelitian ini adalah Peran Orang Tua Dalam Penguatan Pedidikan Karakter 

Religius Anak Sejak Usia Dini Melalui Pendekatan Parenting di Sekolah, 

sedangkan sumber data penelitian berasal dari wawancara, dokumentasi, dan 

informasi jurnal yang berkaitan denganPeran Orang Tua Dalam Penguatan 

Pedidikan Karakter Religius Anak Sejak Usia Dini Melalui Pendekatan Parenting 

di Sekolah.  

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dengan teknik angket, 

wawancara, dan dokumentasi. Pengklarifikasian data berdasarkan rumusan 

permasalahan untuk mempermudah proses analisis. Analisis data penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan presentase dan model interaktif Miles dan 

Huberman (interacitve model). Proses analisis tersebut dilakukan melalui empat 

tahap, yaitu: (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data, dan (4) 

Penarikan Kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan oleh penulis yaitu 

trianggulasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa macam 

triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu: (1) 

Trianggulasi Sumber, (2) Trianggulasi Teknik, dan (3) Trianggulasi Teori. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pada bagian ini, diuraikan pembahasan tentang temuan penelitian yang 

diperoleh dari sekolah. 

Parenting pada pendidikan dasar dalam tulisan ini diuraikan sebagai 

berikut: Pertama, penerapan parenting tidak dilaksanakan secara terprogram 

dalam periode tertentu. Kedua, pelaksanaan kegiatan parenting dilakukan pada 

acara undangan oleh pihak sekolah dengan melibatkan unsur komite sekolah, dan 

wali murid.Ketiga, pelaksanaannya dapat dilakukan disekolah dan di tempat 

ibadah. 
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Parenting yang dilaksanakan pada pendidikan dasar seharusnya merupakan 

kelanjutan program parenting di anak usia dini, karena anak kelas 1, 2, dan 3 pada 

pendidikan dasar termasuk pada usia emas (Golden Ege), anak masih 

membutuhkan bimbingan, arahan dan pantuan orang tua untuk mencapai 

pertumbuhan dan perkembangan yang masksimal. Dalam teori golden age yang 

dikemukankan oleh para pakar, menyatakan bahwa, setiap anak dilahirkan untuk 

menjadi cerdas.Pada tahun-tahun paling awalnya, mereka ibarat busa, gampang 

menyerap sejumlah informasi tentang dunia yang menakjubkan di sekelilingnya. 

 Temuan tentang jenis parenting yang dilaksanakan di pendidikan dasar, 

sangat sederhana, bahkan sekolah tidak menyusun program khusus yang berkaitan 

dengan kegiatan pelibatan orang tua, para orang mengikuti berbagai kegiatan 

pendidikan dilingkungan sekolah dan masyarakat seperti: Pertama, Acara 

Kegiatan rutin tahunan seperti kenaikan kelas, Kedua, Ceramah Pendidikan dan 

keagamaan oleh unsur sekolah dan Tokoh agama dan Masyarakat baik di 

lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketiga, Kegiatan pengajian rutin mingguan 

di masjid lingkungan sekitar.masyarakat.Keempat, Kunjungan guru kerumah wali 

murid secara peribadi. 

Jenis kegiatan parenting pada tingkat pendidikan dasar khususnya anak 

didik kelas 1, 2, dan 3, para orang tua dibekali dengan pemahaman tentang pola 

asuh, pola asuh adalah cara atau pola yang dilakukan oleh orang tua dalam 

berinteraksi dan melakukan kontrol kepada anak. Pola asuh terdiri dari pola asuh 

permisif, pola asuh otoritarian, dan pola asuh otoritatif. 
1. Dengan menerapkan pola asuh permisif, orang tua sedang membentuk pribadi 

negatif dalam diri seorang anak. Anak terbentuk menjadi pribadi yang rendah 

diri, tidak berarti, memiliki kontrol diri yang buruk, dan kurang mampu 

menghargai orang lain.  

2. Penerapan pola asuh otoriter akan membentuk anak yang mudah sedih dan 

tertekan, berada dalam ketakutan dan senang berada di luar rumah. Di balik 

itu anak cenderung bisa mandiri dan bertanggung jawab, namun karakter ini 

terbentuk dalam kondisi tidak bahagia.  

3. Orang tua dengan pola asuh otoritatif akan memberikan kesempatan kepada 

anak untuk mengeksplorasi berbagai hal, dengan tetap memberikan batasan 

dan aturan yang jelas serta dibarengi pengawasan yang baik oleh orang tua. 

Orang tua memberikan anak kesem-patan untuk memutuskan pilihan dengan 

dasar melatih anak mandiri dan bertanggung jawab atas pilihannya. Pola asuh 

ini akan memberikan kesempatan lebih banyak bagi seorang anak untuk atau 

di luar sekolah. Saat beranjak dewasa, anak memiliki kesempatan untuk 

mencari dan memilih profesi sesuai dengan hasrat atau hobinya sehingga ia 

bisa melakukan pekerjaan yang disenangi dan memiliki kesem-patan lebih 

besar untuk sukses dalam pekerjaan karena melakukannya dengan bahagia.  

Jika seorang anak telah memiliki dasar ikatan Agama yang kuat secara 

aqidah, ibadah, moral, sistem hidup dan syariat serta pelaksanaannya. Maka ia 

akan memiliki benteng keimanan yang kuat, keyakinan dan ketakwaan pada 

ajaran agama akan selalu dijunjung tinggi, ia akan mendobrak segala bentuk 

kejahiliahan dalam dirinya, ia akan menentang setiap perilaku yang bertentangan 

dengan tuntunan syariat Islam. Sehingga jika semua orang tua mampu 

merealisasikan pendidikan tersebut maka kehidupan yang Islami dan bermoral 
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akan mudah kita rasakan, tidak lagi merasa risau dengan bahaya kerusakan moral 

masyarakat yang selama ini menghantui kehidupan kita. 

Untuk memberikan dasar agama yang kuat bagi anak tidak dapat di lakukan 

dengan melepas tanggung jawab orang tua, walaupun orang tua memberikan 

perhatian yang banyak terhadap hal materi anak dengan melepaskan tanggung 

jawab mendidiknya maka itu tidak akan berarti apa-apa. Begitu pun bagi orang tua 

yang hanya mendidik anak-anaknya dengan pendidikan duniawi tanpa 

memperhatikan keagamaan bagi anaknya. 

Karena sekedar cerdas saja tidak cukup jika orang tua ingin 

mempersiapkan anak-anak itu mampu mengemban amanah pada zamannya. 

Sekedar cerdas saja tidak cukup jika orang tua ingin mereka mampu 

menggenggam dunia di tangan dan memenuhi kejiwaan hati dengan iman kepada 

Allah Swt. Sungguh anak-anak itu lahir untuk zaman yang berbeda dengan zaman 

dahulu. Oleh sebab itu menjadi orang tua harus berbekal ilmu yang memadai. 

Sekedar memberi mereka uang dan memasukkan di sekolah unggulan tak cukup 

untuk membuat anak-anak itu menjadi manusia unggul. Sebab, sangat banyak hal 

yang tidak bisa dibeli dengan uang. 

Sehingga peran orang tua tetap menjadi suat dasar yang akan melandasi 

keberhasilan seorang anak, tentu saja kita tidak bisa melepaskan peran sekolah 

dan masyarakat sebagai penunjangnya. 

 

KESIMPULAN  
Peran orang tua dan keluarga sebagai pembina sekaligus pendidik utama 

dan pertama dalam suatu kehidupan keluarga, sangat besar pengaruhnya, bahkan 

sangat menentukan perilaku kehidupan jiwa dan kepribadian anak dan keluarga. 

Oleh karena itu, baik buruknya akhlak, perilaku atau pribadi anak banyak 

ditentukan oleh system pola pembinaan, latihan dan pendidikan yang diberikan 

oleh orang tua terutama di lingkungan keluarga, di mana anak yang sudah 

mendapatkan pengenalan, pengalaman dan pendidikan, terutama pendidikan 

moral spiritual misalnya yang kuat dari keluarganya, akan dapat mempertahankan 

eksistensi kepribadian (potensinya) dari pengaruh-pengaruh social dan lingkungan 

yang kurang bersahabat. 
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ABSTRAK 

 
Perawatan dan kerja sama sangat penting untuk kepribadian anak untuk masa depan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model Problem Based Learning dengan teknik Two 

Stay Two Stray dan pengaruh model Problem Based Learning dengan teknik Two Stay Two Stray 

terhadap sikap peduli dan kerjasama siswa. 

Penelitian ini menggunakan jenis True Experimental Design dengan bentuk desain kontrol 

Posttest-Only. Populasi dalam penelitian ini adalah SDN Menanggal 601 Surabaya kelas 5 SD, 

pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling tipe insidental sampling. 

Pengambilan data penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk mendapatkan data aktivitas 

pendidik dan peserta didik, dan data sikap peduli dan sikap kerjasama siswa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Penerapan Model Pembelajaran Problem Based With 

Two Stay Two Stray Technique dikategorikan sangat baik. Ini dibuktikan dengan hasil observasi 

pendidik mendapatkan skor keseluruhan 84 dengan persentase 95% dan aktivitas siswa 

mendapatkan skor keseluruhan 91 dengan persentase 95%. 2) Penerapan Model Pembelajaran 

Problem Based dengan Two Stay Two Stray Technique berpengaruh terhadap sikap peduli siswa. 

Terbukti dengan nilai signifikan 0,000 <0,05, sehingga ada pengaruh antara model Problem 

Based Learning dengan Two Stay Two Stray Technique dengan sikap peduli siswa. 3) penerapan 

Model Pembelajaran Problem Based dengan Teknik Two Stay Two Stray berpengaruh terhadap 

sikap kerjasama siswa, dibuktikan dengan nilai signifikan 0,000 <0,05 sehingga ada pengaruh 

antara model pembelajaran Problem Based Learning. 

 

Kata kunci: two stay two stray, sikap peduli, sikap kerjasama 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Tujuan 

pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan seseorang saja, namun juga 

berfungsi untuk mencetak karakter, seperti yang tercantum dalam Undang-undang 

No.20 Tahun 2003. Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “pendidikan bertujuan 

untuk 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 

berimandan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.” 

Pendidikan di Indonesia saat ini telah menggunakan kurikulum yang disebut 

dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari 

kurikulum sebelumnya yaitu KTSP yang dianggap hanya mengembangkan 

kemampuan kognitif/pengetahuan saja. Dalam kurikulum 2013 ada empat 

komponen penting yang harus dikembangkan yaitu sikap religius, sikap sosial, 

pengetahuan dan keterampilan. Alasan yang mendasari pemerintah 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 172 

mengembangkan dan melaksanakan kurikulum terbaru ini adalah untuk 

menghadapi persaingan global yang semakin maju dan bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia serta menciptakan kualitas penerus 

bangsa yang bermutu. 

Demi terciptanya generasi penerus  bangsa Indonesia yang bermutu tersebut, 

diperlukan adanya sikap sosial dari diri peserta didik. Sikap sosial yang harus 

dimiliki peserta didik tersebut  diantaranya adalah sikap peduli dan kerjasama. 

Peduli adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap masalah 

orang lain, dan kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial antara orang-

perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan 

bersama. Apabila setiap peserta didik memiliki sikap peduli dan kerja sama, maka 

akan ada peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menjadi utuh dan 

keberhasilan akademik atau peningkatan motivasi peserta didik sekolah dalam 

meraih prestasi akademik, serta menjadi Indonesia yang Berjaya di masa depan. 

Kenyataan saat ini, masyarakat Indonesia telah kehilangan sikap sosialnya. 

Hal tersebut bisa kita lihat dari makin maraknya kasus korupsi yang dilakukan 

oleh orang-orang terpelajar yang selalu menghiasi berita di televisi (BBC.com-

15/3/2017), lalu ada pertikaian antara suku agama dan ras, serta aksi bully yang 

dilakukan para pelajar di Indonesia (Kompas.com-17/07/2017). Dari data itu bisa 

kita lihat kalau sikap kepedulian dan kerjasama dalam hal kebaikan bangsa 

Indonesia semakin pudar. 

Persoalan-persoalan tersebut terjadi akibat dari proses pembelajaran yang 

hanya mementingkan rarah kognitif dan mengabaikan karakter dan sikap sosial 

yang menghasilkan output peserta didik yang tidak memiliki sikap sosial yang 

baik, karena mereka hanya menghafal dan mengetahui, tapi tidak pernah 

menerapkan sikap sosialnya. 

Dampak dari hilangnya sikap peduli dan kerjasama adalah manusia hanya 

akan mementingkan dirinya sendiri, menghalalkan segala cara untuk memenuhi 

keinginannya sehingga hanya tercipta manusia yang serakah dan bersifat 

individualis. Serta dampak bagi bangsa Indonesia adalah rendahnya kualitas 

Sumber Daya Manusia yang utuh, kualitas pendidikan yang buruk  hingga  

Indonesia yang akan terpuruk di masa depan. 

Oleh karena itu dibutuhkan pembiasaan sikap peduli dan kerjasama yang 

ditanamkan sejak usia dini. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap 

adalah lembaga pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki 

tanggung jawab untuk mengembangkan sikap peduli dan kerjasama peserta didik. 

Dalam pendidikan terdapat proses kegiatan belajar-mengajar, pada proses inilah 

yang dapat menghasilkan perubahan pada pengetahuan, perubahan pada 

keterampilan, dan perubahan pada sikap. Pada proses pembelajaran yang aktif dan 

melibatkan peserta didiklah dapat ditanamkannya sikap-sikap sosial antara lain 

peduli dan kerjasama. Salah satu model pembelajaran yang menekankan pada 

sikap sosial adalah tipe Two Stay Two Stray (TSTS). 

Miftahul Huda (2013:207) menjelaskan bahwa Model pembelajaran Stay Two 

Stray merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar peserta didik 

dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling membantu memecahkan 

masalah, dan saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Metode ini juga 

melatih peserta didik untuk bersosialisasi dengan baik. Dalam model Two Stay 

Two Stray ini para peserta didik dituntut bekerja sama dalam kelompok agar 
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seluruh peserta didik terlibat akif dalam proses berfikir dan mencari informasi dari 

kelompok lain, serta peserta didik dituntut untuk peduli dengan membagikan hasil 

kerja dan informasi kepada tamu dari kelompok lain. Sehingga nanti pada 

akhirnya peserta didik akan mengkomunikasikan informasi yang telah mereka 

dapat. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen karena 

peneliti ingin mengetahui pengaruh dari Model Pembelajaran Problem Based 

Learning dengan teknik Two Stay Two Stray Terhadap Sikap Peduli dan 

Kerjasama Peserta didik kelas V yang sejalan dengan pendapat Sugiyono 

(2013:109) bahwa metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Penelitian ini menggunakan jenis 

True Experimental Design dengan bentuk Posttest-Only control Design. Dalam 

design ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random (R). 

kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak. Kelompok 

yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak 

diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Obyek / subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013:119). Populasi dalam 

penelitian ini adalah peserta didik kelas V-A, V-B dan V-C SDN Menanggal 601 

Tahun ajaran 2017/2018. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

teknik probability sampling jenis simple random sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu (Sugiyono, 2013:122). Maka berdasarkan pemaparan diatas sampel 

yang digunakan adalah peserta didik kelas V-A sebagai kelas kontrol dan kelas V-

B sebagai kelas eksperimen pada SDN Menanggal 601 Tahun ajaran 2017/2018. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi terhadap aktivitas pendidik dan peserta didik, serta observasi terhadap 

sikap peduli dan kerjasama peserta didik untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Problem Based Learning dengan teknik Two Stay Two Stray 

terhadap sikap peduli dan kerjasama peserta didik. 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah presentase dan 

uji-t. rumus prosentase yang digunakan sebagai berikut. 

 

N = 
Nilai Perolehan 

X 100% 
Nilai Maksimum 

(Sumber: Sugiyono, 2013:156) 

kemudian hasil persentase tersebut disesuaikan dengan kriteria penilaian 

observasi pada tabel di bawah ini:  

Tabel 3.8 Kriteria Persentase Penilaian Observasi  

Skala Kriteria 
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86% - 100% Sangat baik 

76% - 85% Baik 

60% - 75% Cukup baik 

55% - 59% Kurang baik 

(Purwanto, 2009:103) 

Dalam mengkaji sikap peduli dan kerjasama selama mengikuti pembelajaran 

dengan Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan teknik Two Stay 

Two Stray, analisis yang dilakukan pada instrumen lembar pengamatan 

(observasi) menggunakan rumus sebagai berikut untuk menentukan nilai akhir: 

N = 
Nilai Perolehan 

X 100 
Nilai Maksimum 

(Kunandar, 2014: 133) 

Yang kemudian akan di uji t dengan bantuan SPSS untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh model. Adapun langkah-langkah pengolahan data dengan 

rumus uji t melalui 3 tahap yakni uji normalitas, uji homogenitas dan uji t. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam 4 sajian. Sajian pertama hasil observasi 

pendidik dan  peserta didik, sajian kedua hasil observasi sikap peduli, sajian 

ketiga hasil observasi sikap kerjasama, dan sajian ke empat hasil uji-t yang 

meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji independent sampel t-test. 

Hasil observasi pendidik dalam penerapan model Pembelajaran Problem 

Based Learning dengan teknik Two Stay Two Stray berdasarkan perhitungan 

menggunakan rumus persentase memperoleh nilai presentase 95% yang 

berkategorikan “sangat baik”. Sedangkan hasil observasi peserta didik dalam 

penerapan model Pembelajaran Problem Based Learning dengan teknik Two Stay 

Two Stray berdasarkan perhitungan menggunakan rumus persentase memperoleh 

nilai presentase 95% yang berkategorikan “sangat baik” 

Hasil observasi sikap peduli pada kelas kontrol  kelas V-A. Nilai tertinggi 

pada kelas kontrol adalah 87 dan nilai terendah pada kelas kontrol adalah 52. 

Rata-rata hasil observasi sikap peduli pada kelas kontrol V-A adalah 73,8. 

Sedangkan hasil observasi pada kelas eksperimen  kelas V-B. Nilai tertinggi pada 

kelas eksperimen adalah 100 dan nilai terendah pada kelas eksperimen adalah 69. 

Rata-rata hasil observasi sikap peduli pada kelas eksperimen V-B adalah 85. 

Hasil observasi sikap kerjasama pada kelas kontrol  kelas V-A . Nilai tertinggi 

pada kelas kontrol adalah 81 dan nilai terendah pada kelas kontrol adalah 50. 

Rata-rata hasil observasi sikap kerjasama pada kelas kontrol V-A adalah 67,45. 

Sedangkan hasil observasi sikap kerjasama pada kelas eksperimen  kelas V-B . 

Nilai tertinggi pada kelas eksperimen adalah 100 dan nilai terendah pada kelas 

eksperimen adalah 62. Rata-rata hasil observasi sikap peduli pada kelas 

eksperimen V-B adalah 83,72. 

Uji t-tes sikap peduli dan kerjasama dalam pengaruh model Pembelajaran 

Problem Based Learning dengan teknik Two Stay Two Stray. 

Uji Normalitas 

Tabel 4.7 Test Of Normality Sikap Peduli 

 Kelas Kolmogorov-smirnov
a
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 Statistic df Sig. 

Sikap 

Peduli 

kelas 

kontrol 

,133 36 ,107 

kelas 

eksperimen 

,131 36 ,122 

Berdasarkan pada tabel 4.7 maka dapat di simpulkan bahwa uji normalitas 

pada data penelitian terdapat peningkatan terhadap kelas eksperimen diperoleh 

signifikan pada uji Kolmogorov-Smirnov 0,122 maka data berdistribusi normal 

karena signifikansi/Pvalue/Sig. (2-tailed) > 0,05 artinya data normal. Kemudian 

pada kelas kontrol diperoleh nilai signifikn 0,107, maka data berdistribusi normal 

karena signifikansi/Pvalue/Sig. (2-tailed) > 0,05 artinya data normal. 

 

Tabel 4.8 Test Of Normality Sikap Kerjasama 
 Kelas Kolmogorov-smirnov

a
 

 Statistic df Sig. 

Sikap 

Kerja-

sama 

kelas 

kontrol 

,132 36 ,115 

kelas 

eksperimen 

,118 36 ,200
*
 

Berdasarkan pada tabel observasi sikap kerjasama maka dapat di 

simpulkan bahwa uji normalitas pada data penelitian terdapat peningkatan 

terhadap kelas experimen diperoleh signifikan pada uji Kolmogorov-Smirnov 

0,200 maka data berdistribusi normal karena signifikansi/Pvalue/Sig. (2-tailed) > 

0,05 artinya data normal. Kemudian pada kelas kontrol diperoleh nilai signifikn 

0,115 maka data berdistribusi normal karena signifikansi/Pvalue/Sig. (2-tailed) > 

0,05 artinya data normal. 

Uji Homogenitas 

Tabel 4.9 Test Of Homogeneity Of Variances Sikap Peduli 
Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

,082 1 70 ,776 

 

Berdasarkan tabel observasi sikap peduli diperoleh nilai Signifikan (Sig.) lebih 

besar dari 0,05 (0,776 > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan data observasi 

sikap peduli adalah homogen.  

Tabel 4.10 Test Of Homogeneity Of Variences Sikap Kerjasama 
Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

1,615 1 70 ,208 

Berdasarkan tabel observasi sikap kerjasama diperoleh nilai Signifikan 

(Sig.) lebih besar dari 0,05 (0, 208 > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan 

data observasi sikap kerjasama adalah homogen.  
 
 
Uji hipotesis 

Tabel 4.11 Independent Samples Test Sikap Peduli 
 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

 t-test for Equality 

of Means 
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F Sig. t Df Sig. 

(2-

tailed) 

Sikap 

Peduli 

Equal 

variances 

assumed 

,082 ,776 -

4,925 

70 ,000 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -

4,925 

69,979 ,000 

 

Tabel 4.12 Independent Samples Test Sikap Kerjasama 
 Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variance

s 

t-test for Equality of Means 

F Si

g. 

t Df Sig. (2-tailed) 

Sikap 

Kerjasama 

Eq

ual 

var

ian

ces 

ass

um

ed 

1,

6

1

5 

,2

0

8 

-

6,5

52 

70 ,000 

Eq

ual 

var

ian

ces 

not 

ass

um

ed 

  -

6,5

52 

67

,3

51 

,000 

 

Berdasarkan hasil analisis Uji T-test SPSS pada tabel observasi sikap peduli dan 

sikap kerjasama telah ditemukan Sig = 0,000 < 0,05. Jadi Ho di tolak dan Ha 

diterima yang menjelaskan bahwa ada pengaruh Model Problem Based Learning 

dengan teknik Two Stay Two Stray Terhadap Sikap Peduli dan sikap kerjasama 

peserta didik kelas V SDN Menanggal 601 Surabaya. 

Pembahasan dalam hal ini bertujuan untuk lebih menjelaskan secara detail 

serta menyeluruh mengenai apa yang telah dijelaskan pada temuan penetilian. 

Karena dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif maka hipotesis 

tersebut akan diuji untuk mendapatkan sebuah jawaban dari rumusan masalah 

yang telah dibuat pada bab 1. 

1. Penerapan model Problem Based Learning Dengan Teknik Two Stay Two 

Stray pada Peserta didik kelas V SDN Menanggal 601 Surabaya.  
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Berdasarkan data empiris yaitu data observasi pendidik dan aktivitas peserta 

didik pada penerapan model Problem Based Learning Dengan Teknik Two Stay 

Two Stray dikategorikan “sangat baik”. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi 

pendidik memperoleh skor keseluruhan 84 dengan persentase 95% dikategorikan 

sangat baik dan aktivitas peserta didik memperoleh skor keseluruhan 91 dengan 

persentase 95%. Dari kedua data tersebut penulis beranggapan bahwa penerapan 

model Problem Based Learning Dengan Teknik Two Stay Two Stray 

dikategorikan “sangat baik”. 

Hal ini sejalan dengan teori hamiyah dan jauhar (2014:7) yang menyatakan 

bahwa dalam mencapai tujuan pembelajaran, yang akhirnya bermuara pada 

tercapainya tujuan nasional, maka kegiatan-kegiatan yang menunjang 

pembelajaran harus ditekankan. Serta teori Aris Sohimin (2014:23) yang 

menyatakan bahwa pembelajaan meengarahkan pada suatu pendekatan tertentu, 

termasuk tujuan, sintaks, lingkungan dan sistim pengolahannya. 

Hasil penelitian ini juga berkorelasi dengan penelitian terdahulu oleh Siti 

Syamsiyah dan Ganes Gunansya (2014) dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Pada Mata Pelajaran IPS 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV A SDN Simomulyo 8 

Surabaya” dengan hasil persentase ketuntasan klasikal siswa yaitu 82,60% dan 

telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu lebih dari atau 

sama dengan 80% pada siklus III. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem 

Based Learning Dengan Teknik Two Stay Two Stray pada siswa kelas V SDN 

Menanggal 601 Surabaya tergolong Sangat Baik, karena pada penerapaannya 

penulis telah menekankan pada langkah-langkah pembelajaran untuk dilaksanakan 

sebaik mungkin dan ketika penerapannya sudah baik akan menghasilkan hasil 

yang baik. 

2. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan Teknik 

Two Stay Two Stray Terhadap Sikap Peduli Peserta Didik kelas V SDN 

Menanggal 601 Surabaya. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui observasi sikap peduli di kelas 

kontrol dan kelas eksperimen pada saat penulis menerapkan model pembelajaran 

Problem Based Learning Dengan Teknik Two Stay Two Stray,memberikan 

pengaruh sikap peduli yang lebih baik pada kelas eksperimen. Hal ini terlihat dari 

hasil uji-t yang menunjukkan H0 ditolak  dan Ha diterima. 

Hal ini sejalan dengan teori Miftahul Huda (2013: 207) menjelaskan bahwa 

Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray merupakan sistem 

pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, 

bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling 

mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Serta teori Salahudin (2013:112) 

yang menyatakan bahwa peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan 

Hasil penelian ini berkoelasi dengan penelitian terdahulu oleh Retno Wiranti 

(2013) dengan Hasil perhitungan uji-t (t-test) pada peningkatan skor rata-rata 

menyatakan bahwa nilai t hitung sebesar 2,305.Nilai t hitung > t tabel 

(3,325>2,023) dan nilai signifikannya adalah 0,02 lebih kecil dari 0,05 

(0,02<0,05). Hal ini menunjukkan ada pengaruh secara signifikan dari perbedaan 

perlakuan yang diterima pada kedua kelas. Dari hasil penghitungan uji-t (t-test), 
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maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TS-TS (Two 

Stay Two Stray) memberikan pengaruh terhadap sikap tanggung jawab siswa kelas 

IV di SD Negeri Ngebung Beran Panjatan Kulon Progo. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui dalam proses pembelajaran dengan model 

Problem Based Learning Dengan Teknik Two Stay Two Stray menekankan pada 

sikap sosial dan disalah satu sintaknya terdapat kegiatan untuk memberi informasi 

kepada kelompok lain, Sehingga dapat ditarik kesimpilan bahwa terdapat 

pengaruh model Problem Based Learning Dengan Teknik Two Stay Two Stray 

terhadap sikap peduli peserta didik. Karena sikap peduli termasuk bagian dari 

sikap sosial. 

3. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan Teknik 

Two Stay Two Stray Terhadap Sikap Kerjasama Peserta Didik. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui observasi sikap Kerjasama di 

kelas kontrol dan kelas eksperimen pada saat penulis menerapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning Dengan Teknik Two Stay Two Stray, 

memberikan pengaruh sikap peduli yang lebih baik pada kelas eksperimen. Hal ini 

terlihat dari hasil uji-t yang menunjukkan H0 ditolak  dan Ha diterima. 

Hal ini sejalan dengan teori Miftahul Huda (2013: 207) menjelaskan bahwa 

Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray merupakan sistem 

pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, 

bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling 

mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Serta teori oleh Sarwono (2011:139) 

yang menyatakan bahwa kerjasama merupakan bentuk kelompok yang terdiri dari 

lebih dari seseorang yang melakukan tugas dengan sejumlah peraturan dan 

prosedur. 

Hasil penelitian ini berkorelasi dengan penelitian terdahulu oleh Retno Wiranti 

(2013) dengan Hasil perhitungan uji-t (t-test) pada peningkatan skor rata-rata 

menyatakan bahwa nilai t hitung sebesar 2,305.Nilai t hitung > t tabel 

(3,325>2,023) dan nilai signifikannya adalah 0,02 lebih kecil dari 0,05 

(0,02<0,05). Hal ini menunjukkan ada pengaruh secara signifikan dari perbedaan 

perlakuan yang diterima pada kedua kelas. Dari hasil penghitungan uji-t (t-test), 

maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TS-TS (Two 

Stay Two Stray) memberikan pengaruh terhadap sikap tanggung jawab siswa kelas 

IV di SD Negeri Ngebung Beran Panjatan Kulon Progo. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui dalam proses pembelajaran dengan model 

Problem Based Learning Dengan Teknik Two Stay Two Stray menekankan pada 

kerjasama peserta didik dalam kelompok. Sehingga dapat ditarik kesimpilan 

bahwa terdapat pengaruh model Problem Based Learning Dengan Teknik Two 

Stay Two Stray terhadap sikap kerjasama peserta didik. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengaruh Model Pembelajaran Problem 

Based Learning Dengan Teknik TwoStay Two Stray Terhadap Sikap Peduli dan 

Kerjasama Siswa Kelas V SDN Menanggal 601 Surabaya”, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: Penerapan model Problem Based Learning Dengan Teknik Two 

Stay Two Stray pada siswa kelas V SDN Menanggal 601 Surabaya dikategorikan 

Sangat Baik.  Ada pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning dengan 

Teknik Two Stay Two Stray terhadap sikap peduli siswa kelas V SDN Menanggal 
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601 Surabaya. Ada pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning 

dengan Teknik Two Stay Two Stray terhadap sikap kerjasama siswa kelas V SDN 

Menanggal 601 Surabaya. 
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ABSTRAK 

 
Model yang digunakan selama penelitian adalah Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

Dengan Metode Praktikum. Dalam proses belajar peserta didik dapat membuat suatu produk yang 

dilakukan secara berkelompok, yaitu perangkat optik sederhana dalam bentuk periskop. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan proses implementasi dan (2) mendeskripsikan 

hasil pelaksanaan hasil belajar dan respon peserta didik dalam pelaksanaan model pembelajaran 

berbasis proyek dengan metode praktik. Penelitian ini menggunakan kombinasi metode penelitian 

(mixed method) yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Data 

penelitian ini adalah data proses aplikasi dalam bentuk aktivitas pendidik dan pembelajar, dan 

data hasil aplikasi berupa hasil belajar dan respon peserta didik. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, Tes Hasil Belajar dan angket untuk mengetahui respon peserta didik. 

Berdasarkan Bab IV, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran 

berbasis proyek dengan metode praktikum selama proses pembelajaran dilakukan. Hasil 

pelaksanaan hasil belajar diperoleh 86% ketuntasan klasikal dengan nilai rata-rata 77 yang 

masuk dalam kategori "Baik". Hasil dari respon peserta didik mencapai 89% pencapaian. 

 

Kata kunci: pembelajaran berbasis proyek, praktik, bahan refleksi ringan 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sarana terpenting bagi kehidupan bangsa Indonesia. 

pendidikan adalah usaha untuk menyiapkan anak melalui bimbingan pengajaran 

dan latihan agar peserta didik dapat bersaing dimasa yang akan datang. 

Pelaksanaan pendidikan di sekolah harus diimbangi dengan peran guru yang 

profesional dalam bidangnya. Di dalam kurikulum 2013, guru menjadi faktor 

kunci untuk mengembangkan potensi peserta didki, selain itu pendidik juga harus 

kreatif dalam memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar tidak 

merasa bosan dengan memberikan model pembelajaran yang ada di kurikulum 

2013. 

Pemilihan model pembelajaran dapat mendorong peserta didik untuk 

berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, model pembelajaran project based 

learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik  untuk 

mengerjakan suatu  projek dan  projek tersebut dapat dipecahkan oleh peserta 

didik untuk mendapatkan  suatu solusi maupun karya peserta didik sehingga 

dalam model pembelajaran berbasis projek (Project Based Learning) ini pendidik 

hanya sebagai fasilitator ataupun motivator saja. Semua kegiatan proses 

pembelajaran dilakukan oleh peserta didik.  

Menurut Kosasih (dalam strategi belajar dan pembelajaran 2014:96) 

pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) adalah model 

pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai tujuan dalam 

mailto:rachmaalvi@gmail.com
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memfokuskan pada aktivitas peserta didik yang berupa pengumpulan informasi 

dan pemanfaatnya untuk menghasilkan sesuatu yang bersenmangat bagi 

kehidupan peserta didik itu sendiri ataupun bagi orang lain, namun tetap terkait 

denagn kompetensi dasar dalam kurikulum. Penggunaan model pembelajaran 

dapat dikombinasikan dengan berbagai macam media, metode dan model yang 

digunakan di sekolah dasar. Dalam hal ini peneliti mengkombinasikan model 

pembelajaran project based learning dengan metode praktikum. Penerapan model 

praktikum diharapkan dapat membuat peserta didik untuk menumbuhkan 

kreatifitas dalam menyajikan suatu masalah dengan melakukan sebuah percobaan 

sehingga peserta didik dapat merasakan sendiri materi yang dipelajari. 

Praktikum berasal dari kata praktik yang artinya pelakasanaan secara nyata 

apa yang disebut teori. KBBI (2001:785) menyatakan bahwa praktikum adalah 

bagian dari pengajaran yang bertujuan agar siswa mendapat kesempatan untuk 

menguji dan melaksanakan di keadaan nyata, apa yang diperoleh dari teori dan 

pelajaran praktik. Sedangkan menurut Sudirman (1992:163) metode praktikum 

adalah cara penyajian pelajaran kepada siswa untuk melakukan percobaan dengan 

mengalami dan membuktikan sesuatu yang dipelajari. Menurut pendapat para ahli 

dapat disimpulkan bahwa praktikum adalah penyajian pelajaran yang membuat 

peserta didik aktif untuk mengalami dan membuktikan sendiri hingga dapat 

menarik kesimpulan sendiri tentang apa yang dipelajari 

Penerapan model project based learning dengan metode praktikum peneliti 

menggunakan tema 5 subtema 3 pembelajaran 3 dikelas IV. Dengan 

mengkombinasikan model pembelajaran project based learning dengan metode 

praktikum peserta didik dapat belajar mandiri, kreatif, menghasilkan sesuatu 

produk atau karya dan mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan 

yang dimiliki oleh peserta didik agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Berdasarkan pembehasan yang telah diuraikan, peneliti menjawab 

permasalahan yaitu (1) bagaimana proses penerapan model pembelajaran project 

based learning dengan metode praktikum pada tema 5 subtema 3 pembelajaran 3 

kelas IV SDN Ketabang Surabaya tahun pelajaran 2017/2018 (2) bagaimana hasil 

belajar dari penerapan model pembelajaran project based learning dengan metode 

praktikum pada tema 5 subtema 3 pembelajaran 3 kelas IV SDN Ketabang 

Surabaya tahun pelajaran 2017/2018 (3) bagaimana respon peserta didik dari 

penerapan model pembelajaran project based learning dengan metode praktikum 

pada tema 5 subtema 3 pembelajaran 3 kelas IV SDN Ketabang Surabaya tahun 

pelajaran 2017/2018. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) mendiskripsikan proses penerapan model 

pembelajaran project based learning dengan metode praktikum pada tema 5 

subtema 3 pembelajaran 3 kelas IV SDN Ketabang Surabaya tahun pelajaran 

2016/2017 (2) mendiskripsikan hasil belajar dari penerapan model pembelajaran 

project based learning dengan metode praktikum pada tema 5 subtema 3 

pembelajaran 3 kelas IV SDN Ketabang Surabaya tahun pelajaran 2016/2017 (3) 

mendiskripsikan respon peserta didik dari penerapan model pembelajaran project 

based learning dengan metode praktikum pada tema 5 subtema 3 pembelajaran 3 

kelas IV SDN Ketabang Surabaya tahun pelajaran 2016/2017. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidik yaitu 

untuk membantu memilih model pembelajaran yang akan digunakan untuk 
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menarik minat peserta didik selain itu juga bermanfaat bagi peserta didik yaitu 

menumbuhkan minat belajar peserta didik dan untuk memahami materi dari 

penerapan model pembelajaran yang digunakan.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (Mix 

Methods), menurut sugiyono (2013:397)  metode penelitian kombinasi yaitu 

penelitian yang menggabungkan metode kualittaif dan metode kuantitatif secara 

bersama-sama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif 

dan kuatitatif deskriptif. Menurut Kirk dan Miller (Meleong, 2011:05) pendekatan 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif atau 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Sedangan pendekatan kuantitatif menurut Sugiyono (2013:11) adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji 

hpotesis yang telah ditetapkan. Selain itu penelitian ini menggunakan desain 

penelitian Sequential Exploratory (urutan penemuan). Menurut Sugiyono 

(2013:473) desain Sequential Exploratory adalah metode penelitian kombinasi 

yang menggabungkan metode penelitian ualitatif dan kuantitatif secara berurutan, 

dimana pada tahap pertama peneliti menggunakan metode kualitatif dan pada 

tahap kedua menggunakan metode kuantitatif. Sumber data yang dikumpulan 

pada penelitian ini adalah peserta didik dan pendidik kelas IV-A SDN Ketabang 

Surabaya  

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes dan angket. Pada 

pengumpulan data observasi peneliti mengamati aktivitas peserta didik dan 

pendidik selama proses penerapan model pembelajaran project based learning 

dengan metode praktikum tema 5 subtema 3 pembelajaran 3, sedangkan tes 

digunakan untuk menilai pengetahuan dan keterampilan peserta didik, 

menggunakan rumus : 

Ketercapaian =  x 100 

(Purwanto, 2016:207) 

Rentan Nilai Hasil Tes 

Konversi Nilai 

Akhir 
Predikat 

(pengetahuan dan 

keterampilan) 

klasifikasi 
Skala 

0-100 

Skala 

1-4 

86– 100 4 A Sangat Baik 

71-85 3 B Baik 

56-70 2 C Cukup 

≤55 1 D Perlu bimbingan 

(Kemendikbud, 2015: 64) 

kemudian angket digunakan untuk mengetahui respon selama penerapan 

dari model pembelajaran project based learning dengan metode praktikum tema 4 

subtema 3 pembelajaran 2. Jenis angket yang digunakan adalah skala rating 

(rating scale). Menurut Sugiyono (2010:141) pada skala rating memiliki interval 

berikut. 
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Rincian Skala Rating 

Interval Jawaban Alternative Jawaban 

1 Tidak Baik 

2 Kurang Baik 

3 Baik 

4 Sangat Baik 

 

Untuk mengetahui respon terbanyak dari peserta didik terhadap penerapan 

dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai tiap butir pernyataan kemudian dari 

perhitungan tersebut dapat ditentukan jumlah nilai yang didapat termasuk dalam 

kategori tidak baik, kurang baik, baik atau sangat baik (Sugiyono, 2016:99). 

Untuk mengetahui respon terbanyak maka dapat digunakan rumus berikut. 

Ketercapaian =  x 100% 

(Sugiyono, 2013: 138) 

Setelah mengethui ketercapaian rspon terbanyak dari peserta didik maka 

selanjutnya mengetahui peringkat dari tiap pernyataan. Peringkat tersebut dapat 

diketahui dengan melihat nilai rata-rata dari setiap butir pernyataan menggunakan 

rumus berikut, 

M =  

(Arikunto, 2014: 286) 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning Dengan 

Metode Praktikum 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data dari proses penerapan bahwa 

seluruh kegiatan sudah dilaksanakan oleh pendidik dan peserta didik dimulai dari 

kegiatn pembuka, inti dan penutup sesuai dengan tahap-tahap model pembelajaran 

Project Based Learning. Dalam ketiga aspek tersebut terdapat dua hal yang 

menjadi fokus peneliti yaitu pertama aktivitas pendidik dan peserta didik pada 

penerapan model pembelajaran Project Based Learning dan kedua aktivitas 

peserta didik pada penerapan metode praktikum. Aktivitas pendidik dan peserta 

didik pada penerapan model pembelajaran Project Based Learning terdapat dalam 

kegiatan inti sedangkan aktivitas pendidik dan peserta didik pada penerapan 

metode praktikum terdapat dalam kegiatan inti pada tahap penyelesaian proyek 

dengan fasilitiasi dan pantauan guru dan tahap evaluasi proses dan hasil kegiatan.  

Berdasarkan hasil analisis observasi aktivitas pendidik dan peserta didik 

dalam penerapan model pembelajaran Project Based Learning dengan metode 

praktikum pada tema 5 subtema 3 pembelajaran 3 kelas IV SDN Ketabang 

Surabaya tahun pelajaran 2017/2018 peneliti sudah menerapkan semua kegiatan 

mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup sesuai dengan 

tahap-tahap model pembelajaran Project Based Learning 

 

Hasil Belajar Penerapan  Model Pembelajaran Project Based Learning 

Dengan Metode Praktikum 



 

PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 184 

Hasil belajar peserta didik dapat dilihat dari hasil belajar keterampilan dan 

pengetahuan. Pada kegiatan penilaian pengetahuan peneliti menggunakan tes hasil 

belajar Sedangkan untuk penilaian keterampilan menggunkana tes unjuk kerja 

dengn menggunakan rubrik penilaian dengan memberi tanda centang (tanda 

centang (). pada kolom penilaian 4, 3, 2, 1. Pada kolom 4 melambangkan 

kriteria A “sangat baik”, kolom 3 melambangkan kriteria B “baik”,  kolom 2 

melambangkan kriteria C “cukup”, kolom 1 melambangkan kriteria D “perlu 

bimbingan”. 

a. Pengetahuan  

Penilaian hasil belajar pengetahuan dilakukan dengan memberikan tes hasil 

belajar yang berjumlah 20 butir soal yang terdiri dari 10 oal pilihan ganda, 5 

butir soal jawaban singkat dan 5 butir soal esai. berdasarkan data tes hasil 

belajar diketahui ketuntasan klasikal sebesar 87% dengan kriteria baik.  

b. Keterampilan  

Pada hasil belajar keterampilan, penilaian dilakukan dengan menggunakan 

lembar instrumen penilaian dengan rubrik yang sudah ditetapkan oleh pendidik. 

Ketermpilan yang dibuat oleh peserta didik yaitu berupa alat peraga pernapasan 

manusia. Berdasarkan data tes hasil belajar diketahui  ketuntasan klasikal sebesar 

100% dengan kriteria sangat baik. 

 

Respon Peserta Didik Dari Penerapan Model Pembelajaran Project Based 

Learning Dengan Metode Praktikum 

Pengambilan hasil respon peserta didik menggunakan angket yang 

dibagikan kepada peserta didik di akhir pembelajaran. Angket berisikan 

ketertarikan peserta didik saat pembelajaran menggunakan model Project Based 

Learning  dengan metode praktikum. 

Secara teoritis data hasil penelitian ini sesuai dengan teori-teori yang ada, 

diantara data hasil penelitian yang sesuai dengan teori-teori tersebut peneliti akan 

menyebutkannya satu persatu 

Proses Penerapan Model Pembelajaran Project Based dengan Metode 

Praktikum 

Proses penerapan model project based learning dengna metode praktikum 

dari segi aktivitas pendidik dan peserta didik dapat dilihat dari data  observasi 

dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran sesuai dengan yang 

direncanakan di dalam RPP. Dimana di dalam RPP tersebut sudah tercantum 

langkah-langkah  dalam menggunakan model Project Based Learning, secara 

teoritis seperti yang dikatakan oleh M. Hosnan (2014:325) langkah-langkah model 

berbasis proyek.adalah sebagai berikut ; 

1) Penentuan proyek 

2) Perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek 

3) Penyusunan jadwal proyek 

4) Penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring pendidik 

5) Penyusunan laporan dan presentasi 

6) Evaluasi dan hasil proyek. 

Hasil Belajar dari penerapan Model Project Based Learning Dengan Metode 

Praktikum 
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 Hasil belajar peserta didik diketahui dengan menggunakan hasil tes yang 

diberikan oleh pendidik setelah proses pembalajaran telah usai dilakukan. 

Hasilnya 86% dari total 35 peserta didik dinyatakan tuntas, 14% sisanya 

dinyatakan belum tuntas dan prosentase di atas telah memenuhi panilaian acuan 

patokan dengan kategori sangat baik. Sehingga data hasil belajar yang diperoleh 

dari model project based learning ini sesuai dengan teori Ridwan (2014:177) 

yang mengatakan bahwa model project based learning dapat meningkatkan 

kemampuan belajar peserta didik berikut bunyi dari teori Ridwan; 

1) Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong 

kemapuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu 

untuk dihargai 

2) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah 

3) Membuat peserta didik mampu menjadi aktif dan berhasil memecahkan 

masalah yang kompleks 

4) Mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan 

keterampilan berkomunikasi 

5) Melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan 

menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan 

dalam kehidupan nyata. 

 

Respon Peserta Didik Dari Penerapan Model Pembelajaran Project Based 

Learning Dengan Metode Praktikum 

 Respon peserta didik diperoleh dari angket yang disediakan oleh pendidik 

dan telah di isi oleh peserta didik sesuai dengan apa yang mereka rasakan saat 

proses belajar pembelajaran di laksanakan. Hasil perhitungan persentase respon 

peserta didik pada tabel 4.9 diperoleh jumlah skor hasil pengumpulan data sebesar 

1680 dengan persentase 89% termasuk dalam kategori sangat baik. Dalam hasil 

tersebut peserta didik merasakan kelebihan dari model project based learning 

terbukti dari rasa senang meraka saat mengikuti pelajaran, secara teoritis hal ini 

sesuai dengan kelebihan model project based learning yang ditulis oleh beberapa 

ahli diantaranya adalah  

1) Meningkatkan motivasi peserta didik belajr dan mendorong untuk 

melakukan pekerjaan yang penting 

2) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah 

3) Membuat peserta didik lebih aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang 

komplek 

4) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bekerja sama 

5) Mendorong peserta didik mempraktikkan keterampilan berkomunikasi 

6) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengelola sumber daya 

7) Memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam mengorganisasikan 

proyek, mengalokasikan waktu, dan mengelola sumber daya untuk 

menyelesaikan tugas 

8) Memberikan kesempatan peserta didik untuk berkembang sesuai dengan 

kondisi dunia nyata 

9) Melibatkan peserta didik menemukan dan menerapkan pengetahuan yang 

didapat untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata 

10) Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan 
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 Secara empiris berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh 

Muhammad Syaipul, dkk (2011) yang berjudul “Pembelajaran Berbasis 

Praktikum Pada Konsep Invertebrata Untuk Pengembangan Sikap Ilmiah Siswa” 

Bertujuan untuk mengembangkan sikap ilmiah siswa, serta mengidentifikasi 

tanggapan guru dan siswa dalam pembelajaran berbasis praktikum pada konsep 

invertebrata. Selain itu juga untuk mengetahui sikap ilmiah siswa yang 

pembelajarannya berbasis praktikum dengan cara yang konvensional. Dari 

penelitian ini peserta didik mengalami kesulitan pada hasil belajar. 

 Berdasarkan penyajian data dan analisis data terkait penelitian sekarang 

hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada kesulitan untuk mempraktekkan apa yang 

peserta didik pelajari terbukti dari respon peserta didik di angket nomor 6 yang 

berbunyi “Saya dapat memahami materi melalui praktikum dalam membuat alat 

optik sederhana” dengan peroleh skor rata-rata 3,2 dari skor maksimal 4 yang 

berarti respon peserta didik adalah setuju, pembuktian ini juga didukung dalam 

angket respon nomor 9 yang berbunyi “Saya lebih aktif selama proses 

pembelajaran praktikum” dengan perolehan skor rata-rata 3,1 dari skor maksimal 

4 yang berarti respon peserta didik adalah setuju. 

 Dalam hasil belajar peserta didik tidak menemukan kendala terbukti dari 

hasil tes belajar KD 3.7 dan 4.7 dengan persentase 86% peserta didik yang tuntas 

dan 14% peserta didik yang tidak tuntas. Pernyataan ini didukung dengan adanya 

peserta didik yang memperooleh predikat “sangat baik” dengan persentase 23% 

dan predikat “baik” dengan persentase 63% dari total 35 peserta didik. 

 Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat dikatakan sebagai 

penguat dan pelengkap dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 

menggabungkan model dan metode yang dipakai oleh penelitian terdahulu 

sehingga menutupi apa yang menjadi kendala dalam penelitian terdahulu. Namun 

kekurangan dari penelitian yang sekarang terdapat dalam faktor kelas yang sulit 

kondusif dikarenakan pembelajaran di lakukan dengan kelompok dan ke aktifan 

dari peserta didik 

KESIMPULAN   

Berdasarkan data hasil penelitian penerapan model pembelajaran project 

based learning dengan metode praktikum pada tema 5 subtema 3 pembelajaran 3 

kelas IV di SDN Ketabang Surabaya tahun pelajaran 2017/2018 dapat 

disimpulkan bahwa : (1) proses pembelajaran dengan menggunakan model project 

based learning pada tema 5 subtema 3 pembelajaran 3 kelas IV di SDN Ketabang 

Surabata tahun pelajaran 2017/2018 didapatkan bahwa semua kegiatan 

pembelajaran telah dilaksanakan pendidik dan peserta didik sesuai dengan tahapan 

pembelajaran mulai dari kegiatan pembuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup (2) 

hasil belajar dari penerapan model project based learning pada tema 5 subtema 3 

pembelajaran 3 kelas IV di SDN Ketabang Surabata tahun pelajaran 

2017/2018mendapatkan nilai rata-rata 78 pada ranah pengetahuan sedangkan 

untuk ranah keterampilan mendapatkan nilai rata-rata 75 dapat dikategorikan 

“baik” (3) respon positif peserta didik pada penerapan model project based 

learning pada tema 5 subtema 3 pembelajaran 3 kelas IV yang diikuti 35 peserta 

didik mendapatkan persentase sebesar 89% dengan kategori “sangat baik”. 
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ABSTRAK 

 
 Pendidikan merupakan usaha sadar untuk memanusiakan manusia ke arah yang lebih baik 

melalui kegiatan pembelajaran. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, pembelajaran selama 

inidianggapkurang baik, salah satu penyebabnya adalah proses pembelajaran yang lebih menitik 

beratkan pada aspek pengetahuan (transformation of knowledge), kurang adanya transaksi 

pendidikan nilai (transformation of value) atau lebih menitik beratkan aspek teknis atau 

keterampilan motorik kasar (hard skills), kurang menekankan keterampilan motorik halus (soft 

skills).  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkenalkan siswa tentang lingkungan 

sosialnya, dengan menerapkan pembelajaran berbasis kehidupan atau life based learning yaitu  

pasar. Untuk mendukung penelitian, guru menerapkan pembelajaran contextual teaching and 

learning dengan menggunakan kelas yang dibaut sesuai kondisi pasar yang sebenarnya. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan 

adalah siswa dan guru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

observasi siswa dan guru, kuesioner, tes hasil belajar dan wawancara guru. Dari hasil tersebut, 

diperoleh data observasi menunjukkan proses interaksi sosial dalam kegiatan pembelajaran pasar 

mini siswa kelas III SDN Ketabang Surabaya termasuk ke dalam kategori sangat baik. Hal ini 

disebabkan selama pelaksanaan pembelajaran pasar mini hasil observasi dari siswa rata-rata 

aspek yang diamati sebesar 94,5%, dari kuesioner data respon siswa positif dengan hasil rata-

rata sebesar 93,4%. Dari 41 siswa  dalam satu kelas diperoleh 3 siswa yang belum mencapai 

kreteria ketuntasan minimal, atau sebanyak 7 %, sedangkan persentase hasil belajar yang 

diperoleh siswa sangat baik yaitu 38 siswa mendapat nilai diatas kreteria ketuntatasan minimal 

dengan presentase sebesar 93 %. 

 

Kata kunci: life based learning, metode sarmini 

PENDAHULUAN 
Pendidikan adalah merupakan usaha sadar untuk memanusiakan manusia 

kearah yang lebih baik dianggap kurang berhasil, salah satu penyebabnya adalah 

proses pembelajaran yang lebih menekankan aspek pengetahuan, kurang adanya 

transaksi pendidikan nilai atau kurang memperhatikan ketrampilan sosial pserta 

didik. Proses pembelajaran disekolah seharusnya diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis. Pelaksanaan pembelajaran dan penggunaan metode 

pembelajaran yang tepat dan efektif dapat menghasilkan pelaksanaan 

pembelajaran yang berkualitas. Salah satu ciri metode pembelajaran yang 

berkualitas  adalah memperhatikan perkembangan peserta didik. Penggunaan 

metode pembelajaran di Sekolah Dasar (selanjutnya disingkat SD) dikatakan 

berkualitas apabila memperhatikan perkembangan peserta didik. Ciri utama dari 

perkembangan peserta didik adalah aspek perkembangan anak yang terintegrasi 

antara perkembangan fisik, mental, sosial dan emosiaonal serta kondisi kehidupan 

lingkungannya (Sanjaya, 2007). 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 189 
 

Pembelajaran harus selaras dengan kehidupan peserta didik dengan 

mengembalikan pendidikan pada hakekat aslinya yaitu memposisikan peserta 

didik sebagai pembelajar sejati. Dengan pendidikan yang berbasis kehidupan akan 

memberikan peluang bagi pendidik dan peserta didik untuk mempelajari tema-

tema yang kontekstual. Proses yang demikian tidak cukup sekedar pelibatan 

secara fisik, akan tetapi juga intelektual serta emosional. Dengan demikian 

dibutuhkan pendidik yang bukan sekedar pembelajar tetapi juga pebelajar 

sehingga peran utamanya sebagai orang yang selalu memperbahui kemampuan 

dan ketrampilannya secara terus menerus. (Rofiudin, 2017) 

Kondisi dunia yang sekarang sedang dilanda oleh bermacam-macam 

revolusi yaitu revolusi digital, revolusi pengetahuan, revolusi  industri   

lanjut,  dan  sebagainya,  perubahan  fundamental yang disruptif-turbulens-

paradoksal dengan kecepatan tinggi, dan luruhnya tatanan-tatanan lama 

sekaligus munculnya tatanan-tatanan baru yang silih berganti begitu cepat. 

Inovasi  belajar   yang ditawarkan dan digulirkan untuk menjawab berbagai 

tantangan, tuntutan, dan kebutuhan baru seiring dengan kecenderungan 

dunia tersebut adalah paradigma life based learning atau belajar berbasis 

kehidupan.(Rofiudin, 2017). 

Life based learning berfokus pada peserta didik dari seluruh kehidupannya 

pada setiap waktu dan sumber belajar itu sendiri (Straron: 2011). Selanjutnya 

Vavlova:2009 mrnjelaskan bahwa life based learning memiliki fokus pada 

pengembangan kapabilitas (kemauan dan kemampuan) peserta didik secara utuh 

dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.     Pembelajaran berbasis 

kehidupan mengakui bahwa individu memiliki pengetahuan, ketrampilan yang 

tidak selalu terlihat atau diakui oleh organisasi meskipun mereka signfikan dapat 

berkontribusi untuk kehidupan. Pembelajaran berbasis kehidupan juga 

mempercayai bahwa apa yang kita pelajari diluar kelas merupakan suatu hal 

yang penting. Kondisi seperti ini memberikan potensi untuk mengembangkan 

kerangka kerja dalam membangun kemampuan peserta didik (Sudira, 2014).  

Peddle, 2006, mengilustrasikan life based learning memilki karakteristik 

kunci  seperti perputaran gear dengan sepuluh elemen secara siklus sehingga 

menghasilkan pola yang saling berhubungan: 1) menekankan pengembangan 

kapabilitas, 2) mempromosikan pembelajaran berorientasi pada kekuatan setiap 

individu sebagai pribadi unik, 3) mengenali berbagai sumber belajar dalam 

setiap peristiwa dan pengalaman belajar, 4) belajar membutuhkan keseimbangan 

antara integritas diri dan keperluan atau kegunaan, 5) pergeseran tanggung jawab 

belajar ada pada setiap diri individu anak, 6) pergeseran peran organisasi dari 

penyedia program pembelajaran ke penciptaan lingkungan terbaik untuk 

memungkinkan pembelajaran terjadi, 7) pengakuan bahwa kontradiksi adalah 

kekuatan. Hidup ini terikat hukum dualisme sebagai kekuatan, 8) berinvestasi 

dalam pengembangan seluruh orang, 9) mengakui disposisi manusia sebagai 

sesuatu yang kritis, 10) menghargai perbedaan  perubahan secara kualitatif.  

Beberapa kunci kompetensi  pembelajaran berbasis kehidupan ini, sebagai 

berikut : (1)  mengenali berbagai sumber pembelajaran, sumber belajar tidak 

harus   buku atau lks, namun mengedepankan memanfaatkan lingkungan sekitar 
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sebagai sumber pembelajaran. Sumber belajar yang berasal dari lingkungan atau 

pengalaman , akan lebih bermakna dan sulit untuk dilupakan, (2) keseimbangan 

integritas dan utilitas (3) pergeseran tanggung jawab untuk belajar pada setiap 

individu, (4) kemungkinan pergeseran peran organisasi, (5) megakui kekuatan 

adanya kontradiksi, (6)  berinvestasi dalam mengembangkan  seluruh orang, dan, 

(7) mengakui watak manusia secara kritis ( Straron, 2011) 

Kapabilitas berilmu diukur dari kemanfaatan ilmu yang dikembangkan 

dalam membangun kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama. Ilmu yang 

memberi manfaat kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia 

patut berkembang di ladang ilmu. Sedangkan ilmu yang tidak memberi manfaat 

kesejahteraan dan kebahagiaan pasti usang masuk gudang. Ilmu yang bermafaat 

adalah ilmu yang dapat dipraktikkan, ilmu yang membangun kebiasaan-

kebiasaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Ilmu pengetahuan, seni, dan 

agama saling mendukung. Ilmu pengetahuan memudahkan hidup sedangkan seni 

mengindahkan hidup dan agama yang mengarahkan hidup. Ketiganya harus 

berkembang berdampingan digunakan secara baik dalam membangun prestasi 

dengan harmoni. (Sudira ,2014).  

Berdasarkan karakteritik dari metode pembelajaran diatas dalam 

pencapaian hasil belajar kelas III SD, maka terjadi proses pembelajaran yang 

terintegrasi serta teriterkoneksi dengan kehidupan secara byata. Hal ini didasari 

(1) dalam pelaksanaan pembelajaran life based learning seseorang memperoleh 

pengetahuan yang terbaik saat belajar dalam konteks yang utuh atau keseluruhan 

dan ketika mereka dapat menghubungkan apa yang mereka pelajari dengan dunia 

nyata (Funderstanding, 2009: 2). Hasil belajar akan baik karena peserta didik 

menguasai fakta / konsep dari tema yang dipelajari dengan muatan mata pelajaran 

berdasarkan tema tentang lingkungan dan mata uang. Hal ini disebabkan dalam 

pelaksanaannya tiap-tiap fakta/konsep diajarkan secara terpadu dan terfokus pada 

pembelajaran berbasis kehidupan dengan menggunakan kelas yang dikondisikan 

seperti pasar yang sesungguhnya sehingga sarmini adalah kelas yang terintegrasi 

dengan lingungan secara utuh dan berbasis pembelajaran kehidupan nyata.  

Keberhasilan sebuah proses pembelajaran jika pendidik dapat melaksanakan  

metode pembelajaran yang menarik dalam kondisi yang berbeda seperti sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan yang berupa hasil belajar. Metode pembelajaran 

yang menarik untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dapat dilakukan 

dengan cara pembelajaran terpadu yang merupakan suatu bagian dari upaya 

pendidik dalam peran sertanya sebagai pelatih, pembimbing dan katalisator dalam 

pembelajaran yang sekaligus peran utamanya yaitu merancang, menyajikan, serta 

melakukan proses serta mengevaluasi hasil pembelajaran serta menentukan 

metode pembelajaran yang baik dengan memperhatikan perkembangan peserta 

didik (Charbonneau & Reider, 1995). 

Menurut Murdoch (2004) ciri utama perkembangan peserta didik SD bersifat 

keseluruhan, perkembangan anak bersifat terintegrasi, sehingga aspek 

perkembangan yang satu terkait dan mempengaruhi aspek perkembangan yang 

lain. Aspek-aspek perkembangan itu meliputi fisik, mental, sosial, emosional serta 

intelektual. Perkembangan fisik tidak bisa dipisahkan dari perkembangan mental, 
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sosial, emosional dan intelektual atau sebaliknya. Perkembangan itu akan 

terintegrasi dengan pengalaman, kehidupan peserta didik. Metode pembelajaran 

yang memperhatikan perkembangan peserta didik diharapkan dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik secara terintegrasi, utuh serta menyatu dengan 

lingkungan.  

Metode pembelajaran tersebut harus memperhatikan kerangka berpikir 

peserta didik SD yakni, holistik, pemahaman terhadap konsep masih melalui 

dunia nyata dan sesuai dengan kehidupan peserta didik. Salah satu strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan hal tersebut adalah metode pembelajaran 

tematik berbasis kehidupan atau life based learning. Metode pembelajaran tematik 

life based learning adalah metode pembelajaran yang menyatukan berbagai aspek 

belajar dalam suatu tema dengan cara memfasilitasi kegiatan pembelajaran. 

Sebuah metode untuk memfasilitasi pembelajaran yang menyatukan berbagai 

aspek untuk mendukung tema pemersatu dengan nama pembelajaran berbasis 

tema yang berorientasi pada kehidupan secara nyata. 

Menurut Reigeluth (2009) kandungan nilai-nilai dalam pembelajaran 

tematik sebagai berikut : 1) tujuan belajar, meliputi : kesesuaian antara 

pembelajaran dengan kehidupan peserta didik, 2) kriteria keberhasilan 

pembelajaran, yaitu : efektif dan menarik 3) metode pembelajaran, yaitu : tujuan, 

aktivitas, sumber belajar, penilaian berhubungan langsung dengan tema, kaya 

sumber belajar dan aktifitas belajar bervariasi 

  Untuk itu diperlukan metode pembelajaran yang memperhatikan kerangka 

berpikir peserta didik Sekolah Dasar yang holistik, pemahaman terhadap konsep 

masih melalui dunia nyata, sesuai dengan kehidupan peserta didik, yang 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat . Metode simulasi “ Pasar Mini”  selanjutnya 

disingkat (Sarmini) inilah yang akan penulis gunakan dalam menyampaikan 

materi lingkungan sosial dan mata uang pada pembelajaran tema 4, subtema 1, 

pembelajaran 3, kelas 3 karena jika dilaksanakan dalam pasar yang sebenarnya 

berdasarkan karakteristik usia peserta didik kelas III masih membutuhkan 

pertimbangan dari berbagai segi utamanya masalah keselamatan didalam pasar. 

Melalui metode simulasi Sarmini penulis akan menciptakan suasana kelas yang 

lebih hidup dimana seluruh peserta didik akan berperan aktif dalam proses 

pembelajaran serta peserta didik akan mempelajari hal baru tentang proses jual 

beli dan mengenal lingkungan sosialnya untuk memperoleh hasil belajar yang 

maksimal. 

Hasil belajar yang diharapkan dalam penelitian ini dapat diamatai dari 

rancangan pembelajaran, gambaran proses intraksi sosial yang terjadi, 

kemampuan peserta didik terhadap nilai mata uang dan bentuk respons peserta 

didik terhadap pembelajaran dengan menggunakan metode simulasi pasar mini. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah agar peserta 

didik memahami bagaimana proses interaksi social, memiliki kemampuan 

pemahaman terhadap nilai mata uang serta dapat mengetahui pentingnya 

lingkungan sosialnya dimana peserta didik berada dalam kehidupan secara nyata. 

 

METODE PENELITIAN 
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Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Dimana pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan 

metode simulasi pasar mini pada pembelajaran kelas 3 tema 4 subtema 1 

pembelajaran 3 untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai 

bagaimana proses penerapan interaksi sosial serta aktivitas peserta didik yang 

terjadi pada penerepan metode simulasi pembelajaran sarmini. Tempat penelitian 

ini di SDN Ketabang Surabaya dengan pengambilan data pada bulan Nopember 

2017. Sumber data yang diperoleh adalah dari peserta didik kelas 3 B SDN 

Ketabang Surabaya dan guru kelas 3 B. Teknik pengumpulan data instrumen 

penilaian observasi guru dan peserta didik, tes hasil belajar peserta didik, angket 

respon peserta didik serta wawancara guru dan peserta didik. Kehadiran penulis 

dalam penelitian ini adalah sebagai observer pasrtisipan yang dibantu oleh teman 

sejawat sebagai observer kedua. Pengecekan keabsahan data yang dilakukan 

adalah dengan menggunakan triangulasi data dimana data-data yang diperoleh 

akan dijabarkan dan saling berkaitan kemudian diakaitkan dengan data hasil 

dokumentasi. 

 

 

HASIL PENELITIAN 

 

Pada bagian ini, akan dijelaskan hasil-hasil penelitian dari Gambaran 

Pelaksanaan Penerapan Metode Simulasi Sarmini (Pasar Mini) Pada Pembelajaran 

Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 3 Kelas 3 SDN Ketabang Surabaya. Pada 

perhitungan secara terperinci akan disajikan pada lampiran. Penyajian data akan 

dideskripsikan adalah data dari hasil observasi aktivitas peserta didik, angket 

respons peserta didik dan hasil belajar peserta didik. 

a. Data Observasi Guru 

Dari lembar observasi yang telah diamati, dapat dilihat kemampuan guru saaat 

mengelola pembelajaran yaitu, pada awal pembelajaran guru memberikan salam 

kepada peserta didik telah dilakukan, mengaitkan materi pembelajaran sekarang 

dengan pengalaman peserta didik telah dilakukan, guru mengajukan pertanyaan 

untuk menarik perhatian peserta didik telah dilakukan, guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran telah dilakukan, guru menjelaskan media yang terkait 

dengan pembelajaran telah dilakukan, guru menyampaikan kemampuan yang 

akan dicapai peserta didik tidak dilakukan, guru menyampaikan rencana kegiatan 

juga telah dilakukan. 

Pada kegiatan inti kemampuan guru dalam menyesuaikan materi telah 

dilakukan, kemampuan guru dalam mengaitkan materi dengan pengetahuan 

yanng relevan telah dilakukan, menyajikan materi dengan pembahasan yang tepat 

telah dilakukan, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang 

ingin dicapai telah dilakukan, melaksanakan pembelajaran secara runtut telah 

dilakukan, mampu menguasai kondisi kelas, telah melakukan pembelajaran yang 

menumbuhkan partisipasi aktif peserta didik dalam mengajukan pertanyaan, 

melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan ketrampilan peserta didik 

sesuai dengan materi ajar telah dilakukan, melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu yang telah direncanakan  tidak dilakukan, menumbuhkan 

partisipasi aktif peserta didik melalui interaksi guru, peserta didik dan sumber 
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belajar telah dilakukan, merespons partisipasi aktif peserta didik telah dilakukan, 

menunjukkan sikap terbuka terhadap respons peserta didik, menunjukkan 

hubungan antar pribadi yang kondusif telah dilakukan, menumbuhkan antusiasme 

peserta didik dalam belajar telah dilakukan, menunjukkan ketrampilan dalam 

menggunakan pasar mini telah dilakukan, melibatkan peserta didik dalam 

pemanfaatan sumber belajar berupa lingkungan sekitar telah dilakukan. 

Selanjutnya merupakan kegiatan penutup yaitu guru telah memfasilitasi 

dan membimbing peserta didik untuk merangkum materi pembelajaran, guru telah 

memfasilitasi peserta didik untuk merefleksi proses materi pelajaran. 

Dari data yang telah diuraikan diatas, menunjukkan bahwa kemampuan 

guru dalam melaksanakan proses pembelajaran pada tema 4 subtema 1 

pembelajaran 3 kelas 3 dalam melaksanakan metode simulasi pasa mini guru 

mendapatkan skor sebanyak 24 dari 26 sub aspek yang diamati. Hal ini telah 

diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan menurut guru metode simulasi 

pasar mini yang telah dilakukan didalam kelas tidaklah sulit namun menggunakan 

metode simulasi seperti ini haruslah sabar dan penuh konsentrasi. 

 

b. Data Observasi Peserta didik 

No Aspek yang diamati Skor 

1 Visual Activities 100% 

2 Oral Activities 100% 

3 Listening Activities  89,4% 

4 Writing Activities 91,4% 

5 Motoric Activities 95% 

6 Mental Activities 92% 

7 Emoticonal Activities 100% 

 

Dari hasil data tersebut observer mengamati interaksi yang dilakukan oleh 

peserta didik menggunakan aspek-aspek yang ditentukan yaitu visual activities 

yang terdiri dari 2 sub aktivitas mendapatkan rata-rata persentase sebesar 100%, 

oral activities yang terdiri dari 2 sub aktivitas mendapatkan rata-rata persentasee 

sebesar 100%, listening activities yang terdiri dari 4 sub aktivitas dengan rata-rata 

persentase sebesar 89,4%, writing activities yang terdiri dari 2 sub aktvitas 

mendapatkan rata-rata persentase sebesar 91,4%, motor activities yang terdiri dari 

4 sub aktivitas dengan rata-rata persentase sebesar 95%, mental activities yang 

terdiri dari 3 sub aktivitas mendapatkan rata-rata persentase sebesar 92%, 

emoticonal activities yang terdiri dari 1 sub aktivitas dengan rata-rata persentase 

sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ketujuh aspek yang diamati 

oleh observer rata-rata dari keseluruhan aspek memperoleh persentase sebesar 

94,5%. Data dari dokumentasi juga menunjukkan proses interaksi sosial yang 

dilakukan oleh peserta didik bahwa mereka telah melakukan kegiatan metode 

simulasi pasar mini. Rata-rata hasil belajar yang didapatkan oleh peserta didik 

juga dapat menunjang data hasil observasi peserta didik dimana pada tes hasil 

belajar peserta didik yang terdiridari 10 soal pilihan ganda, 5 soal isian dan 5 soal 

uraian dari 41 peserta didik yang mengerjakan yang mendapatkan nilai dibawah 

KKM sebanyak 3 peserta didik dengan persentase sebesar 7% dan peserta didik 

yang mendapatkan nilai KKM sebanyak 38 peserta didik dengan persentase 

sebesar 93%. 
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c. Data Tes Hasil Belajar Peserta didik 

Analisis tes hasil belajar peserta didik  pada pembelajaran tema 4 subtema 

1 pembelajaran 3 kelas 3 SDN Ketabang Surabaya diperoleh melalui evaluasi 

dimana pada evaluasi tersebut terdapat 20 butir soal yang dibagi menjadi 3 yaitu 

soal pilihan ganda sebanyak 10 butir, soal isian sebanyak 5 butir soal dan soal 

uraian sebanyak 5 butir soal. 

Dari penghitungan hasil belajar peserta didik dapat dijabarkan bahwa pada 

pilihan ganda terdapat 10 soal skor maksimal yang diperoleh sebanyak 20 bila 

secara keseluruhan peserta didik mendapatkan skor maksimal maka hasil yang 

diperoleh adalah 20 x 41 peserta didik = 820 , pada hasil belajar yang telah 

dijumlah skor yang diperoleh peserta didik pada soal pilihan ganda sebanyak 764 

dengan rata-rata sebesar 18,6. Pada isian terdapat 5 soal dengan skor maksimal 

sebanyak 30 bila secara keseluruhan peserta didik mendapatkan skor maksimal 

maka hasil yang diperoleh adalah 30 x 41 peserta didik = 1230, pada hasil belajar 

yang telah dijumlah skor yang diperoleh peserta didik pada soal isian sebanyak 

972 dengan rata-rata sebesar 23,7. Pada soal uraian terdapat 5 soal dengan skor 

maksimal sebanyak 50 bila secara keseluruhan peserta didik mendapatkan skor 

maksimal maka hasil yang diperoleh adalah 50 x 41 peserta didik = 2050, pada 

hasil belajar yang telah dijumlah skor yang diperoleh peserta didik sebanyak 1855 

dengan rata-rata 42,5. Bila secara keseluruhan peserta didik mendapatkan skor 

maksimal maka jumlah yang diperoleh adalah 100 x 41 = 4100, pada hasil belajar 

jumlah skor secara keseluruhan yang didapatkan peserta didik adalah 87,5. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah peserta didik sebanyak 41 

orang yang mengikuti pembelajaran tema 4 subtema 1 pembelajaran 3 kelas 3 

SDN Ketabang Surabaya menggunakan metode simulasi pasar mini (sarmini) 

yang mendapat nilai diatas KKM sebanyak 38 peserta didik dengan persentase 

sebesar 93% sedangkan peserta didik yang mendapatkan nilai dibawah KKM 

sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 7%. Hal ini dapat diperkuat dengan 

hasil respons yang ditunjukkan peserta didik dari 7 aspek yang ditentukan yaitu 

pada aspek visual activities peserta didik mendapat rata-rata persentase sebesar 

100%, aspek oral activties peserta didik mendapat persentase sebesar 100%, pada 

aspek writing activities peserta didik mendapat rata-rata persentase sebesar 91,4%, 

aspek motor activities peserta didik mendapat rata-rata persentase sebesar 95%, 

aspek mental activities peserta didik mendapat rata-rata sebesar 92%, aspek 

emoticonal activities peserta didik mendapat rata-rata sebesar 100%. Hal ini juga 

didukung dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa peserta didik telah 

memahami materi yang diajarkan menggunakan metode simulasi pasar mini 

namun masih ada beberapa peserta didik yang masih kesulitan menerima materi 

penjumlahan dan pengurangan mata uang biasanya guru mengantisipasi hal ini 

dengan mengajak peserta didik yang lain untuk menghitung secara bersama-sama 

dipapan tulis sehingga lebih mudah dipahami. 

 

 

   

d. Data Angket Respons Peserta didik 

Data kusioner digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang 

bagaimana respons peserta didik terhadap pembelajaran tema 4, subtema 1, 

pembelajaran 3, kelas III menggunakan metode simulasi pasar mini (sarmini). 
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Data kuesioner ini berupa angket yang dibagikan kepada peserta didik dengan 

jumlah soal sebanyak 10 butir. 

Analisis hasil data kuesioner yang telah diperoleh pada gambaran 

pelaksanaan metode simulasi pasar mini tema 4 subtema 1 pembelajaran 3 kelas 

III dapat dijabarkan sebagai berikut. 

Apakah menurutmu pelu diterapkan permaian pasar mini didalam kelas 

sebanyak 35 peserta didik menjawab ya dengan persentase sebesar 85,3% dan 

peserta didik yang menjawab tidak sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 

14,6%.  

Peserta didik mengenal lingkungan sosial pasar dengan permaian pasar 

mini didalam kelas menurut 33 peserta didik terasa mudah dengan persentase 

sebesar 80,4% sedangkan peserta didik yang masih merasa kesulitan dalam 

menerapkan metode simulasi tersebut sebanyak 8 orang peserta didik dengan 

persentase sebesar 19,5%. 

Pada saat mengikuti permaian pasar mini peserta didik tidak merasa 

kelelahan dan bosan hal ini dapat dibuktikan dengan respons yang diberikan 

peserta didik sebanyak 35 orang peserta didik menjawab ya dengan persentase 

sebesar 85,3% sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 6 orang peserta didik 

dengan persentase sebesar 14,6%. 

Menggunakan permaian pasar mini para peserta didik telah memahami 

jenis-jenis pasar mini dengan mudah hal ini dibuktikan dengan angket respons 

peserta didik secara keseluruhan menjawab ya dengan persentase sebesar 100%. 

Para peserta didik telah memahami proses jual – beli yang terjadi dipasar 

mini dengan mudah hal ini dibuktikan dengan angket respons peserta didik secara 

keseluruhan menjawab ya dengan persentase sebesar 100% sedangkan yang 

menjawab tidak sebesar 0%. 

Peserta didik lebih mudah melakukan operasi hitung menggunakan 

nominal mata uang setelah mengikuti pembelajaran menggunakan metode 

simulasi pasar mini, hal ini dibuktikan dengan angket respons peserta didik secara 

keseluruhan menjawab ya dengan persentase sebesar 100%  sedangkan yang 

menjawab tidak sebesar 0%. 

Peserta didik lebih mudah mengerjakan soal-soal yang berhubungan 

dengan mata uang setelah melakukan pembelajaran menggunakan permaian pasar 

mini, hal ini dibuktikan dengan angket respons peserta didik secara keseluruhan 

menjawab ya dengan persentase sebesar 100% sedangkan yang menjawab tidak 

sebesar 0%. 

Peserta didik lebih percaya diri dalam menuliskan pengalaman pribadi nya 

kedalam sebuah surat yang ditujukan untuk teman nya tentang berbelaja kepasar, 

hal ini dibuktikan dengan angket respons peserta didik yang menjawab ya 

sebanyak 37 orang dengan persentase sebesar 90,2% sedangkan yang menjawab 

tidak sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 9,7%. 

Peserta didik lebih mudah dalam menyimpulkan pembelajaran 

pembelajaran  setalah menggunakan permaian pasar mini, hal ini ditunjukkan 

dengan respons peserta didik secara keselurahan menjawab ya dengan persentase 

sebesar 100%. 

Dari hasil penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa peserta didik 

memberikan respons positif terhadap pelaksanaan metode simulasi pasar mini hal 

ini dapat dilihat dari rata-rata persentase peserta didik menjawab sepuluh soal 
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angket dengan memberikan jawaban ya sebanyak 94,3% dan termasuk kedalam 

kategori sangat baik sedangkan peserta didik yang menjawab sepuluh soal angket 

dengan jawaban tidak sebanyak 6,5% dan termasuk kedalam kategori sangat 

kurang 

e. Data Hasil Wawancara 

No Pertanyaan Wawancara Penjelasan  

1 Apakah metode simulasi pasar mini 

dapat dipraktekkan  didalam kelas? 

Bisa Bapak namun penerapannya 

harus sabar dan penuh konsentrasi 

2 Apakah ada kendala metode pasar mini 

ditetrapkan di kelas? 

Kendala nya tetap ada karena 

mayoritas peserta didik kelas 3 B 

berjumlah 41  merupakan jumlah yang 

melebihi dari ketentuan stadar jumlah 

peserta didik secara nasional yaitu 28 

untuk peserta didik Sekolah Dasar. 

3 Bagaimana cara anda mengantisipasi 

kendala tersebut agar metode simulasi 

yang anda gunakan dapat terlaksana 

dengan baik? 

Bagi kelompok yang dapat 

melaksanakan proses pembelajaran 

dengan baik saya berikan reward, 

namun sebaliknya bagi kelokpok yang 

tidak dapat melaksanakan proses jual 

beli secara baik kami berikan teguran 

kemudian tidak akan saya beri bintang 

sebagai reward atau kebanggaan. 

4 Apakah menurut anda kondisi kelas 

sudah terkontrol dengan baik ketika 

metode simulasi pasar mini sedang 

berlangsung? 

Ya kadang peserta didik nya bisa 

dikondisikan kadang tidak, bila sudah 

seperti itu biasanya yang saya lakukan 

adalah melakukan beberapa tepuk atau 

yel-yel untuk menenangkan kembali. 

5 Pada saat melakukan proses 

pembelajaran materi pembelajaran 

telah anda kembangkan apakah anda 

mengalami kesulitan? 

Kesulitan pasti ada karena ada 

beberapa peserta didik yang 

kemampuan akademik dan komunikasi 

sosialnya kurang bagus.  Akan tetapi 

saya yakin dengan pegembangan 

materi ini  peserta didik akan merasa 

menarik karena  mereka akan 

merasakan seperti belanja 

sesungguhny di pasar secara nyata. 

6 Bagaimana respons peserta didik 

dalam menerima pengembangan 

materi yang anda lakukan? 

Respons peserta didik yang diterima 

sangat baik  

7 Apakah peserta didik dapat menerima 

dengan mudah materi yang 

dikembangkan oleh guru? 

Hasil tes menunjukkan nilai yang 

sangat baik namun masih ada beberapa 

peserta didik yang nilainya belum 

mencapai KKM. 

Ada beberapa peserta didik yang masih 

kesulitan menerima materi 

penjumlahan dan pengurangan mata 

uang.  

8 Apakah ada peserta didik yang merasa 

kesuitan ketika melakukan 

pembayaran pada saat proses jual beli 

Ada dua  peserta didik yang agak 

bingung ketika melakukan pembayaran 

karena uang dan barang yang dibei 
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sedang berlangsung? terlalu banyak sehingga uang yang 

dikeluarkan juga harus sesuai dengan 

barang yang telah dibeli. 

9 Bila ada peserta didik yang kesulitan 

apa yang anda lakukan? 

Mengajak semua peserta didik untuk 

membantunya menghitung secara 

bersama-sama dan biasanya saya tulis 

dipapan tulis dengan panduan saya. 

 

 

PEMBAHASAN 

Data hasil penelitian yang telah disajikan selanjutnya akan dijabarkan 

dalam pembahasan. Pembahasan tersebut berisi tentang fokus pertanyaan yang 

terkait dengan hasil penelitian diantaranya sebagai berikut. 

1. Bagaimana gambaran proses interaksi sosial dalam kegiatan pasar mini 

(sarmini) 

Dari kegiatan interaksi tersebut observer mengamati interaksi yang 

dilakukan oleh peserta didik menggunakan aspek-aspek yang ditentukan yaitu 

visual activities yang terdiri dari 2 sub aktivitas mendapatkan rata-rata persentase 

sebesar 100%, oral activities yang terdiri dari 2 sub aktivitas mendapatkan rata-

rata persentasee sebesar 100%, listening activities yang terdiri dari 4 sub aktivitas 

dengan rata-rata persentase sebesar 89,4%, writing activities yang terdiri dari 2 

sub aktvitas mendapatkan rata-rata persentase sebesar 91,4%, motor activities 

yang terdiri dari 4 sub aktivitas dengan rata-rata persentase sebesar 95%, mental 

activities yang terdiri dari 3 sub aktivitas mendapatkan rata-rata persentase 

sebesar 92%, emoticonal activities yang terdiri dari 1 sub aktivitas dengan rata-

rata persentase sebesar 100%. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari ketujuh aspek 

yang diamati oleh observer rata-rata dari keseluruhan aspek memperoleh 

persentase sebesar 94,5%. 

Hasil penelitian yang dilakukan Wahyuni, tentang “ Penerapan Metode 

simulasi Untuk meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA Kelas 

III SDN I Terbangi Agung menunjukkan bahwa penggunaan metode simulasi 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan sangat baik. Hasil penelitian 

Alfyananda, tentang “ Life based Learning Dan Aplikasinya Dalam Pembelajaran 

Geografi” Implementasi secara benar dan terarah maka akan mampu menjadi titik 

harapan dalam mewujudkan pendidikan yang lebih berkemabang, maju dan 

mampu bersaing dalam kancah dunia nyata. Observasi yang dilakukan oleh  

Aromawati tentang “Pengaruh permainan jual beli menggunakan mata uang 

terhadap hasil belajar matematika anak tunagrahita ringan kelas IV SD di SLB 

Cindekia Kabupaten Jombang” menyatakan bahwa ada pengaruh hasil operasi 

hitung pada permainan jual bel menggunakan uang dalam menyelesaikan masalah 

belanja. Dari permainan jual beli uang dilakukan berulang ulang dengan 

menggunakan barang-barang yang ada disekitar, seperti buku, tepak, pensil dan 

peralatan lain. Diperoleh hasil nilai rata-rata hasil pre test dan post test sebelum 

diberi perlakuan/treatment adalah 46,67 sedangkan sesudah diberi 

perlakuan/treatment adalah 72,5. 
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Dalam penelitian ini, prosedur metode LBL memiliki tujuh langkah. Yang 

memadukan langkah pembelajaran tematik dari Murdock (2004) dengan 

karakteristik kunci kompetensi pembelajaran berbasis kehidupan vavlova, (2009) 

dan Straron, (2011) yaitu : (1)  mengenali berbagai sumber pembelajaran, sumber 

belajar tidak harus   buku atau lks, namun mengedepankan memanfaatkan 

lingkungan sekitar sebagai sumber pembelajaran. Sumber belajar yang berasal 

dari lingkungan atau pengalaman , akan lebih bermakna dan sulit untuk dilupakan, 

(2) keseimbangan integritas dan utilitas (3) pergeseran tanggung jawab untuk 

belajar pada setiap individu, (4).  Kemungkinan pergeseran peran organisasi, (5) 

megakui kekuatan adanya kontradiksi, (6)  berinvestasi dalam mengembangkan  

seluruh orang, dan, (7) mengakui watak manusia secara kritis.  

2. Bagaimana bentuk rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

menggunakan metode simulasi pasar mini. 

Dari data yang telah diperoleh, menunjukkan bahwa kemampuan guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran pada tema 4 subtema 1 pembelajaran 3 

kelas 3 dalam melaksanakan metode simulasi pasar mini guru mendapatkan skor 

sebanyak 24 dari 26 sub aktivitas yang diamati. Hal ini telah diperkuat dengan 

hasil wawancara yang dilakukan menurut guru metode simulasi pasar mini yang 

telah dilakukan didalam kelas tidaklah sulit namun menggunakan metode simulasi 

seperti ini haruslah sabar dan penuh konsentra 

3. Bagaimana respon peserta didik terhadap pembelajaran tema 4, subtema 

1, pembelajaran 3, kelas 3 menggunakan metode simulasi pasar mini 

(sarmini). 

Dari data angket yang telah diberikan kepada peserta didik mendapat yang 

positif terhadap pelaksanaan metode simulasi pasar mini hal ini dapat dilihat dari 

jumlah pertanyaan pada angket sebanyak 10 butir dengan dapat disimpulkan 

bahwa peserta didik memberikan respon positif terhadap pelaksanaan metode 

simulasi pasar mini hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase peserta didik 

menjawab sepuluh soal angket dengan memberikan jawaban ya sebanyak 94,3% 

dan termasuk kedalam kategori sangat baik sedangkan peserta didik yang 

menjawab sepuluh soal angket dengan jawaban tidak sebanyak 6,5% dan 

termasuk kedalam kategori sangat kurang 

4. Bagaimana kemampuan pemahaman peserta didik terhadap nilai mata 

uang menggunakan metode simulasi pasar mini (sarmini) 
Untuk mengetahui kemampuan pemahaman peserta didik terhadap nilai 

mata uang menggunakan metode simulasi pasar mini guru memberikan tes 

evaluasi hasil belajar yang terdiri dari pilihan ganda terdapat 10 soal skor 

maksimal yang diperoleh sebanyak 20 bila secara keseluruhan peserta didik 

mendapatkan skor maksimal maka hasil yang diperoleh adalah 20 x 41 peserta 

didik = 820 , pada hasil belajar yang telah dijumlah skor yang diperoleh peserta 

didik pada soal pilihan ganda sebanyak 764 dengan rata-rata sebesar 18,6. Pada 

isian terdapat 5 soal dengan skor maksimal sebanyak 30 bila secara keseluruhan 

peserta didik mendapatkan skor maksimal maka hasil yang diperoleh adalah 30 x 

41 peserta didik = 1230, pada hasil belajar yang telah dijumlah skor yang 

diperoleh peserta didik pada soal isian sebanyak 972 dengan rata-rata sebesar 

23,7. Pada soal uraian terdapat 5 soal dengan skor maksimal sebanyak 50 bila 

secara keseluruhan peserta didik mendapatkan skor maksimal maka hasil yang 
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diperoleh adalah 50 x 41 peserta didik = 2050, pada hasil belajar yang telah 

dijumlah skor yang diperoleh peserta didik sebanyak 1855 dengan rata-rata 42,5. 

Bila secara keseluruhan peserta didik mendapatkan skor maksimal maka jumlah 

yang diperoleh adalah 100 x 41 = 4100, pada hasil belajar jumlah skor secara 

keseluruhan yang didapatkan peserta didik adalah 87,5. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah peserta didik sebanyak 41 

orang yang mengikuti pembelajaran tema 4 subtema 1 pembelajaran 3 kelas 3 

SDN Ketabang Surabaya menggunakan metode simulasi pasar mini (sarmini) 

yang mendapat nilai diatas KKM sebanyak 38 peserta didik dengan persentase 

sebesar 93% sedangkan peserta didik yang mendapatkan nilai dibawah KKM 

sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 7%. Hal ini dapat diperkuat dengan 

hasil respon yang ditunjukkan peserta didik dari 7 aspek yang ditentukan yaitu 

pada aspek visual activities peserta didik mendapat rata-rata persentase sebesar 

100%, aspek oral activties peserta didik mendapat persentase sebesar 100%, pada 

aspek writing activities peserta didik mendapat rata-rata persentase sebesar 91,4%, 

aspek motor activities peserta didik mendapat rata-rata persentase sebesar 95%, 

aspek mental activities peserta didik mendapat rata-rata sebesar 92%, aspek 

emoticonal activities peserta didik mendapat rata-rata sebesar 100%.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang pelaksanaan metode 

simulasi pasar mini (sarmini) pada pembelajaran tema 4 subtema 1 pembelajaran 

3 peserta didik kelas 3 SDN Ketabang Surabaya dapat disimpulkan bahwa: 

Proses pembelajaran menggunakan metode simulasi pasar mini mengalami 

pengembangan materi hal ini dapat dibuktikan pada rancangan pembelajaran yang 

telah dibuat serta penilaian yang diberikan oleh observer tentang bagaimana cara 

guru mengelola kelas dan melakukan proses pembelajaran secara runtut sesuai 

dengan rpp mendapatkan skor sebanyak 24 dari 26 sub aktivitas yang diamati. 

Pelaksanaan metode simulasi pasar mini (sarmini) dapat menumbuhkan 

interaksi sosial peserta didik pada lingkungan sekitarnya serta mengenalkan 

peserta didik pada lingkungan sosial pasar. Hal ini dapat dilihat pada hasil lembar 

observasi yang telah diamati oleh observer dimana pada aspek oral activities, 

listening activities, writing activities, motor activities, mental activities , 

emoticonal activities rata-rata per aspek yang diperoleh peserta didik sebesar 

94,5%. 

 Pelaksanaan metode simulasi pasar mendapatkan respon positif dari peserta 

didik hal ini dapat dilihat dari hasil angket yang telah disebar  secara keseluruhan 

rata-rata persentase peserta didik menjawab sepuluh soal angket dengan 

memberikan jawaban ya sebanyak 94,3% dan termasuk kedalam kategori sangat 

baik sedangkan peserta didik yang menjawab sepuluh soal angket dengan jawaban 

tidak sebanyak 6,5% dan termasuk kedalam kategori sangat kurang 

 Hasil Belajar peserta didik menggunakan pelaksanaan metode simulasi pasar 

mini (sarmini)  memperoleh hasil yang sangat baik dimana dari keseluruhan 

jumlah peserta didik sebanyak 41 peserta didik nilai yang dibawah KKM 

sebanyak 3 peserta didik dengan persentase sebesar 7% sedangkan 38 peserta 
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didik mendapatkan nilai diatas KKM dengan persentase sebesar 93 % dan 

termasuk kedalam kategori sangat baik. 

B. Saran 

Berdasarkan dengan pengalaman yang didapatkan selama melakukan 

penelitian dengan menggunakan metode simulasi pasar mini (sarmini) maka dapat 

disarankan: 

1. Pelaksanaan pembelajaran  seharusnya dapat  memberikan dukungan kepada 

peserta didik agar lebih giat mengikuti proses pembelajaran seperti 

memberikan metode belajar yang menarik agar pembelajaran seperti dalam 

kehidupan yang nyata, tidak membosankan serta selaras dengan kehidupan 

peserta didik. 

2. Metode pembelajaran yangdipilih memperhatikan perkembangan peserta 

didik serta dapat meningkatkan  secara terintegrasi, utuh serta menyatu 

dengan lingkungan. 

3. Pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan  

peserta didik untuk menumbuhkan rasa ketertarikan peserta didik pada proses 

pembelajaran yang berbasis kehidupan seperti halnya penggunaan metode 

simulasi pasar mini. 
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ABSTRAK 

 
Pengaruh teknik pembelajaran TTS dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu 

hasil belajar kognitif siswa kelas 5 tema 4 subtema 1 materi pembelajaran 1 tentang distribusi 

darah manusia di sekolah dasar wonokusumo mojosari. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, 

sekolah uang sekolah, guru dan sekolah. Jenis penelitian ini kuantitatif. Ketik benar digunakan 

dalam desain penelitian eksperimental dengan menggunakan "desain kontrol postest-only". 

Menggunakan teknik pengumpulan data tes dan rekayasa penggunaan analisis normalitas, 

homogenitas dan uji-t pada spss. Uji t h0 ditolak bahwa ha diterima, ini menyiratkan bahwa 

pengaruh pembelajaran teknik teka-teki silang hasil belajar siswa kelas 5 tema 4 subtema 1 

pembelajaran 1. 

 

Kata kunci: teknik pembelajaran crossword puzzle, hasil belajar, tema 4 subtema 1 belajar 1 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dan globalisasi 

rupanya membutuhkan upaya yang sistematis untuk mengatasinya. Pendidikan 

merupakan salah satu alat dalam upaya mengembangkan karakter manusia yang 

berakhlak mulia, bagi terciptanya peradaban yang harmonis. sehingga dapat 

memiliki daya saing di era globalisasi. Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) 

dan Permendikbud RI No. 57 Tahun 2014 pendidikan adalah untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk 

meningkatkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warnegara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Pembelajaran IPA merupakan salah satu muatan pelajaran yang sangat 

penting untuk ditanamkan dan diberikan pada jenjang pendidikan. Pembelajaran 

IPA pada sekolah dasar biasanya hanya menggunakan produk yang berupa hasil 

pada buku saja. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk dapat menemukan 

sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara menyeluruh, bermakna, autentik 

dan aktif. Salah satu masalah yang ditemukan dalam pembelajaran IPA saat ini 

adalah pendidik masih mengunakan metode pembelajaran tradisional yang 

menyebabkan peserta didik bosan dalam mengikuti pembelajaran sedangkan 

dalam Kurikulum 2013 peserta didik dituntut untuk secara aktif selama proses 

pembelajaran (student centered) dan pendidik menjadi faktor kunci untuk 

mengembangkan potensi peserta didik. 

mailto:aldodwifariansyah@gmail.com
mailto:nikoaditya@gmail.com
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Pembelajaran IPA di SD seharusnya dapat mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Sagala 

(2003:62) dengan begitu pendidik harus mampu menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan teknik 

pembelajaranyang tepat pula. Pemilihan teknik pembelajaran yang tepat akan 

mendorong peserta didik untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran dan 

aktivitas pembelajaran akan berjalan dengan baik. teknik pembelajaran Crossword 

Puzzlemerupakan model pembelajaran untuk membuat suasana kelas menjadi 

lebih menyenangkan, serta peserta didik tidak kesulitan dalam memahami dan 

mengingat materi pembelajaran. 

Salah satu teknik pembelajaran aktif adalah teknik pembelajaran 

Crossword Puzzle. Crossword Puzzle merupakan suatu permainan dimana peserta 

didik harus mengisi ruang-ruang kosong dengan huruf-huruf yang berbentuk 

sebuah kata berdasarkan petunjuk atau pertanyaan yang diberikan. Petunjuk atau 

pertanyaan biasa dibagi ke dalam kategori “mendatar” dan “menurun” tergantung 

arah kata-kata yang harus diisi menurut Januari (2014: 1884). 

Dengan alasan sulitnya peserta didik memahami pelajaran IPA 

khususnya pada materi peredaran darah manusia kelas 5 sekolah dasar, penelitian 

ini bertujuan memudahkan peserta didik dalam mengingat-ingat kembali materi 

apa yang telah disampaikan, Sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan 

pembelajaran baik aspek kognitif, afektif maupunpsikomotorik.Penelitian ini 

ingin membuktikan dan berharap peserta didik akan lebih paham terhadap materi 

peredaran darah manusia dengan teknik pembelajaran Crossword Puzzle. 

Sehingga dalam penelitian ini menggunakan judul “Pengaruh teknik pembelajaran 

Crossword Puzzle (teka-teki silang) terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 

tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 materi peredaran darah manusia di SDN 

Wonokusumo Mojosari”. 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut, peneliti ingin 

menjawab permasalahan yaitu (1)Apakah terdapat pengaruh teknik pembelajaran 

Crossword Puzzle  terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 materi peredaran 

darah manusia di SDN Wonokusumo Mojosari? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh teknik 

pembelajaran Crossword Puzzle  terhadap hasil belajar pesertadidik kelas 5 materi 

peredaran darah manusia di SDN Wonokusumo Mojosari. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis dan 

praktis. Manfaat secara teoritis yaitu untuk lebih menggali suatu pemahaman dan 

pengetahuan serta menyajikan informasi secara mendalam dan ilmiah sedangkan 

untuk manfaat praktis adalah (1)Menambah variasi dalam kegiatan pembelajaran 

sehingga peserta didik tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran dan materi 

tersampaikan dengan baik. (2) bagi guru, memberikan pemahaman baru mengenai 

cara penyampaian pembelajaran yang menyenangkan, bagi sekolah yaitu, (3) bagi 

sekolah Sekolah semakin mendukung guru untuk berkreasi dalam menyampaikan 

materi pembelajaran demi kenyamanan dan peningkatan kemampuan peserta 

didik dalam menulis karangan deskripsi, dan (4) bagi peneliti bermanfaat untuk 

bekal ketika berada dalam dunia pendidikan, sehingga dapat menambah 

pengalaman dan pengetahuan ketika mengajar di sekolah dasar. 

METODE PENELITIAN 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2013:18), pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif / statifik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.  

Penelitian ini menggunakan desain penelitian “Postest-Only Control 

Design”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen 

dengan tujuan membandingkan kemampuan kognitif peserta didik.  

 

 

 

 

Rancangan Penelitian Postest-Only Control Design (Sugiyono, 2015:76) 

Keterangan: 

R1 : Kelompok Eksperimen 

R2 : Kelompok Kontrol 

X  : Perlakuan 

O1 : Hasil post test setelah diberi perlakuan 

O2 : Hasil post test dengan tidak diberi perlakuan.  

Arikunto (2012:215) mengemukakan bahwa populasi adalah keseluruhan 

objek yang diteliti, baik berupa orang tua, benda, kejadian, nilai maupun hal-hal 

yang terjadi. Sugiyono, (2013:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.populasi pada penelitian ini adalah Seluruh peserta didik di kelas 

5A dan 5B SDN Wonokusumo Mojosari yang berjumlah 80 pesesta didik. 

Sedangkan sampel adalah objek khusus yang menjadi penelitian. Lebih 

khusus dari populasi akan tetapi sampel tetap menjadi anggota dari populasi. 

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik pada kelas 5A dan 5B 

yang berjumlah masing-masing kelas berjumlah 40 peserta didik.  Dalam 

penelitian ini pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik Simple 

Random Sampling.Teknik sampel acak sederhana (Simple random sampling) yaitu 

pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi. Cara ini dilakukan bila anggota populasi dianggap 

homogen. Pengambilan sampel acak sederhana dapat dilakukan dengan cara 

undian, memilih bilangan dari daftar bilangan secara acak.Teknik ini digunakan 

karena kemampuan peserta didik sekolah dasar diasumsikan memiliki 

kemampuan akademis yang sama.  

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini meliputi:  (1) Teknik 

pembelajaran crossword puzzle (teka-teka silang) merupakan permainan teka-teki 

yang digunakan sebagai strategi pembelajaran menyenangkan, tanpa 

menghilangkan esensi belajar yang sedang berlangsung.(2) Hasil belajar 

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil 

belajar terdapat tiga jenis yaitu afektif, kognitif dan prikomotor. Penelitian ini 

lebih berfokus pada hasil belajar ranah kognitif peserta didik. materi yang diujikan 

adalah muatan pembelajaran IPA dengan materi peredaran darah manusia.  
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Teknik pengumpulan data pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

menggunakan tes.Teknik tes dapat digunakan untuk mengukur pencapaian 

seseorang setelah mempelajari sesuatu. Data hasil tes tersebut nantinya akan 

dijaring dari proses pembelajaran berlangsung sekaligus untuk menjawab 

permasalahan tentang Pengaruh Teknik Pembelajaran Crossword Puzzle (Teka-

Teki Silang) Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 5 Tema 4 Subtema 1 

Pembelajaran 1 Materi Peredaran Darah Manusia di SDN Wonokusumo Mojosari 

Tahun 2017/2018.  

Teknik analisa pada pada penelitian ini adalah menggunakan statistik uji-

t dengan bantuan software SPSS 19. Statistik Uji-t adalah teknik statistik 

parametis yang digunakan untuk menguji komparasi data rasio dan interval. Akan 

tetapi sebelum melakukan pengujian hipotesis (uji-t) dilakukan, maka sebelumnya 

harus dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas dan uji 

homogenitas juga menggunakan bantuan software SPSS 19.  

 

HASIL PENELITIAN  

1. Data Hasil Penelitian  

a. Data Hasil Penelitian Hasil Belajar Peserta Didik 

Berikut ini adalah hasil belajar peserta didik yang diperoleh melaluiPost-

Testmateri peredaran darah manusia. Variabel ini diukur menggunakan tes yang 

disebar pada peserta didik kelas V SDN Wonokusumo Mojosari Mojokerto tahun 

ajaran 2017/2018. Tes ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik 

dengan menggunakan Teknik Pembelajaran Crossword Puzzle (Teka-Teki 

Silang). 

Data Hasil Tes Kelas Eksperimen 
Nilai Banyak Peserta Didik 

75 3 

78 3 

80 1 

82 2 

84 3 

86 3 

88 1 

90 3 

92 2 

94 1 

95 2 

96 1 

97 3 

98 2 

100 4 

 

Data Hasil Tes Kelas Kontrol 
Nilai Banyak Peserta Didik 

46 1 

50 2 

52 2 

54 3 
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Nilai Banyak Peserta Didik 

58 2 

60 1 

62 2 

64 3 

68 2 

70 2 

72 1 

74 2 

76 2 

78 2 

 

PEMBAHASAN  

1. Pembahasan Penelitian Hasil Belajar Peserta Didik 

Hasil Proses Penerapan Pengujian Hipotesis, Hasil penerapan selanjutnya 

diolah dengan statistik uji-t untuk mengetahui Pengaruh Teknik Pembelajaran 

Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 

5 Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1 Materi Peredaran Darah Manusia di SDN 

Wonokusumo Mojosari Mojokerto. Proses pengolahan data dilakukan dengan 

tahapan kerja sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunkana tabel Test of Normality. Seperti berikut: 

Tests of Normality 

 Teknik 

pembelajaran 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

Hasil belajar 
Eksperimen .367 40 .072 .385 40 .106 

Kontrol .307 40 .063 .367 40 .082 

 

Untuk menetapkan normalitas, pedoman kriteria yang berlaku adalah 

sebagai berikut. 

a. Taraf signifikan uji misalnya = 0,05 

b. Taraf signifikan yang diperoleh menurut Kolmogorov-Smirnov
a 

dan Shapiro-

Wilk yaitu kelas eksperimen  (0,072 dan 0,106) dan kelas kontrol (0,63 dan 

0,082) 

c. Jika nilai signifikan <0,05, maka H0  bahwa data berdistribusi normal ditolak 

d. Jika nilai signifikan >0,05 maka H0 diterima. Hal ini berarti data sampel 

berasal dari populasi berditribusi normal. 

Dari tahapan di atas, maka diperoleh hasil normalitas berikut; media 

Crossword Puzzle (Teka-teki silang) (kelas eksperimen) 0.072 dan 0,106>0,05 

dan (kelas kontrol) 0,63 dan 0,082>0,05. Maka, sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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b. Uji Homogenitas 

Untuk menetapkan homogenitas, pedoman kriteria yang berlaku adalah 

sebagai berikut: 

a. Tarap signifikansi uji misalnya α = 0,05 

b. Taraf signifikansi yang diperoleh = 0,258 

c. Jika nilai Signifikansi /P-value/ Sig.>0,05maka variansi setiap sampel sama 

(homogen). 

d. Jika nilai Signifikansi /P-value/ Sig.<0,05  maka variansi setiap sampel tidak 

sama (tidak homogen). 

Dari tabel dan pedoman kriteria pada pengujian dengan statistik Based 

on Mean diperoleh signifikansi 0,258, jauh melebihi 0,05. Dengan demikian, data 

penelitian di atas homogen.Setelah data normal dan homogan, langkah 

selanjutnya yakni pengujian hipotesis. 

 

c.  Uji-t / Uji Hipotesis  

 

Untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak, pedoman kriteria yang 

berlaku adalah sebagai berikut. 

a. Tarap signifikansi uji misalnya α = 0.05 

b. Taraf signifikansi yang diperoleh = 0,000 

c. Jika Nilai Sig.<0,05 maka H0 ditolak. 

 Hal ini berarti terdapat perbedaan rata-rata yang sebenarnya antara kelompok 

pertama dan kelompok kedua. 

d. Jika Nilai Sig.>0,05 maka H0 diterima. 

Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata yang sebenarnya antara 

kelompok pertama dan kelompok kedua. 

Penelitian ini menggunakan Uji T dengan program SPSS, maka dari 

pedoman kriteria diatas, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dengan perolehan 

Test of Homogeneity of Variances 

Hasil Belajar 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.296 1 79 .258 

Independent Samples Test 

 t-test for Equality of Means 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error Difference 

Hasil Belajar Equal 

variances 

assumed 

.

000 

13.

750 

2.616 

Equal 

variances 

not 

assumed 

.

000 

      

13.750 

2.616 
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nilai 0,000<0,05. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang 

sebenarnya antara kelompok pertama dan kelompok kedua. 

 

2. Pembahasan Hasil Belajar Peserta Didik dengan Kajian Teori 

Berdasarkan pada hasil analisis penelitian tersebut terbukti bahwa Teknik 

Pembelajaran Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) berpengaruh terhadap hasil 

belajar peserta didik Kelas 5 Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1 Materi Peredaran 

Darah Manusia di SDN Wonokusumo Mojosari Mojokerto Tahun 2017/2018. 

Hasil tersebut sesuai dengan indikator ketercapaian hasil belajar peserta 

didik yakni perubahan yang terjadi selama proses pembelajaran adalah berkat 

pengalaman atau praktek yang dilakukan dengan sengaja yang disadari atau 

dengan kata lain bukan karena kebetulan. Perubahan yang dialami sekurang-

kurangnya terjadi dalam diri peserta didik seperti penambahan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan, disamping itu peserta didik juga diarahkan pada tercapainya 

perubahan tersebut. Teknik pembelajaran Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) 

memberikan pengalaman langsung selama proses pembelajaran sehingga hasil 

belajar peserta didik mencapai hasil yang maksimal.  

Secara teoritis hasil ini sesuai dengan teori Haryono(2013:128) tujuan 

Teka-teki silang dalam pembelajaran ini adalah untuk mengasah otak dalam 

berpikir peserta didik dalam mempelajari kosakata pada suatu mata pelajaran. 

Dengan menggunakan teka-teki silang sebagai pembelajaran kosakata, maka 

selain peserta didik termotivatasi untuk belajar juga memberi pemahaman 

terhadap kosakata yang mudah dan mendalam. Karena dalam teka-teki silang 

terdapat unsur permainan yang dapat menimbulkan kegairahan dan rasa senang 

dalam belajar tanpa harus berhadapan dengan situasi yang menjemukan.  

Jadi media teka-teki silang adalah suatu media yang sangat tepat untuk 

mengajar kan materi yang konsepnya untuk mengajarkan keterampilan menulis, 

menghafal kosakata dan media yang menyenangkan karena sifatnya berupa media 

permainan. Serta dipertegas oleh teori Hisyam Zaini(2008:71) menyatakan bahwa, 

“Teka-teki silang dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran yang baik dan 

menyenangkan tanpa meninggalkan esensi belajar yang sedang berlangsung. 

Bahkan dapat melibatkan partisipasi peserta didik secara aktif sejak awal”. 

Dengan Model pembelajaran teka-teki silang diharapkan mampu meningkatkan 

hasil belajar peserta didik, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan 

menyenangkan serta diharapkan dapat menunjukkan cara untuk menjadi guru 

yang lebih baik. 

Berdasarkan dengan penelitian sebelumnya teknik pembelajaran yang 

dilakukan peneliti lebih menyenangkan tanpa meninggalkan esensi belajar yang 

sedang berlangsung, hal ini peserta didik termotivasi untuk belajar juga memberi 

pemahaman terhadap kosakata yang mudah dan mendalam. Karena dalam teka-

teki silang terdapat unsur permainan yang dapat menimbulkan kegairahan dan 

rasa senang dalam belajar tanpa harus berhadapan dengan situasi yang 

menjemukan. Jadi media teka-teki silang adalah suatu media yang sangat tepat 

untuk mengajarkan materi belajar, menghafal kosakata dan media yang 

menyenangkan karena sifatnya berupa permainan. Sehingga berpengaruh dan 

meningkatkan hasil belajar peserta didik Kelas 5 Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 

1 Materi Peredaran Darah Manusia di SDN Wonokusumo Mojosari.  
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SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dari 

penelitian ini adalah: 

Adanya pengaruh penggunaan Teknik Pembelajaran Crossword Puzzle 

(Teka-Teki Silang) Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 5 Tema 4 

Subtema 1 Pembelajaran 1 Materi Peredaran Darah Manusia di SDN 

Wonokusumo Mojosari Tahun 2017/2018. Hal tersebut dibuktikan dari hasil 

penelitian yang telah dianalisis. H0 dari penelitian ini ditolak sehingga Ha 

diterima. Serta hasil belajar peserta didik yang menggunakan Teknik 

Pembelajaran Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang)menjadi lebih baik 

dibandingkantanpa menggunakan Teknik Pembelajaran Crossword Puzzle (Teka-

Teki Silang).  

B. Saran 
Agar penelitian ini dapat memberikan manfaat, maka dalam 

meningkatkan keterampilan menulis deskripsi pada kelas V SD saran yang 

diberikan antara lain:   

1. Pendidik diharapkan dapat mengembangkan kreatifitas dalam berkreasi 

menggunakan Teknik Pembelajaran Crossword Puzzle (Teka-Teki Silang) 

Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik. 

2. Penanaman konsep awal peserta didik menjadi fokus utama oleh pendidik, 

oleh sebab itu sebaiknya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, 

pendidik sebagai tenaga pendidik mempersiapkan materi dan faktor 

penunjang pembelajaran dengan baik, agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara optimal. Pemilihan teknik pembelajaran yang tepat dalam 

pembelajaran dapat menjadikan proses belajar menjadi lebih bermakna dan 

bermanfaat untuk peserta didik.  

3. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok pendidik 

harus mempunyai kesabaran dan ke uletan yang ekstra dalam menghadapi 

peserta didik yang sangat antusias dalam proses belajar mengajar. 
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ABSTRAK 

 
Dalam proses pembelajaran membutuhkan berbagai model pembelajaran dan menarik bagi siswa, 

sehingga siswa tertarik dan tidak merasa bosan mengikuti proses pembelajaran. Ini adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together). Pertanyaan penelitian dari penelitian ini 

adalah “adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

terhadap hasil belajar siswa pada kelas 4 tema 4 subtema 1 pelajaran 3 di SDN Kebondalem Mojosari. 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan metode perancangan eksperimen semu dan desain 

penelitian adalah rancangan kelompok kontrol pretest-postest. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas 5 SDN Kebondalem Mojosari. Sampel diambil secara purposive sampling, sehingga kelas B 

ke-5 diperoleh sebagai kelas eksperimen, dan 5 A sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah tes pilihan ganda yang terdiri dari 20 pertanyaan. Data dianalisis dengan SPSS 

23.0 menggunakan uji t sampel independen pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05). Hasil perhitungan 

diperoleh tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 adalah 0,001, sehingga ada pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) terhadap pembelajaran siswa kelas 4 

Tema 4 Subtema 1 pelajaran 3 di SDN Kebondalem Mojosari. 

 

Kata kunci: model NHT (Numbered Heads Together), hasil belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Manusia tidak lepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor 

penting dalam pembangunan disetiap negara, begitu juga negara Republik Indonesia. 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan 

Nasional) dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, mengembangkan segala potensi 

yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Keberhasilan ini dapat dilihat 

dari hasil belajar peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. 

Bila siswa belajar, maka akan terjadi perubahan mental pada diri siswa.  

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung 

memberikan dampak pada perubahan sistem pendidikan, terutama pada kurikulum. 

Kurikulum adalah suatu program yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik 

(Hamalik, 2010:16). Kurikulum berubah mengikuti perkembangan jaman dan 

menyesuaikan keadaan. Kurikulum yang dipakai saat ini adalah K-13 atau Kurikulum 

2013 yang merupakan kurikulum baru dari kurikulum KTSP. 

Dengan adanya kurikulum 2013 yang lebih menuntut keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. Guru harus menggunakan model-model pembelajaran yang aktif, 

mailto:qurrotaayunin133@yahoo.co.id
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inovatif, efektif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Salah satunya dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah 

model pembelajaran berdasarkan kelompok. Model pembelajaran ini memungkinkan 

siswa untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan secara penuh 

dalam suasana belajar yang terbuka dan demokratis (Isjoni, 2016:23). Pembelajaran 

kooperatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif 

tipe NHT (Numbered Heads Together).  

Dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif untuk tema 

4 subtema 1 pembelajaran 3 dipilihlah tipe NHT (Numbered Heads Together).Alasan 

peneliti memilih tipe NHT (Numbered Head Together) yaitu karena tipe ini lebih 

menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa. NHT (Numbered Head Together) ini memiliki beberapa keistimewaan. Ditinjau 

dari sisi proses, penerapan NHT (Numbered Head Together) lebih mudah dilakukan 

dibandingkan dengan model kooperatif tipe lainnya. Jika ditinjau dari sisi perolehan 

hasil belajar, NHT (Numbered Head Together) tidak kalah potensinya dibandingkan 

dengan model pembelajaran kooperatif lainnya. NHT (Numbered Head Together) 

membantu dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Lundgren (dalam Trianto, 

2009:8) NHT (Numbered Head Together) mampu meningkatkan kepercayaan diri 

siswa, memperbaiki tingkat kehadirannya dalam proses belajar mengajar, memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam bagi siswa yang hasil belajarnya rendah, sehingga 

hasil belajar yang dicapai lebih meningkat.  

Husnul Rizqi pernah melakukan penelitian pada tahun 2014 tentang pengaruh 

pembelajaran kooperatif tipe NHT  (Numbered Heads Together) terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas III SD Muhammadiyah Pamulang dari hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran kooperatif 

tipe NHT (Numbered Heads Together) terhadap hasil belajar siswa yang dapat dilihat 

dari hasil perhitungan uji-t, dengan nilai t-hitung > t-tabel (2,886 > 2,001).  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengadakan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads 

Together) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Kelas V Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 

3 SDN Kebondalem Mojosari di SDN Kebondalem Mojosari”. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi experimental 

design, metode ini dilakukan dengan memberikan perlakuan kepada subjek penelitian 

kemudian memberikan tes pada subjek penelitian. Tes yang digunakan berbentuk 

pilihan ganda berjumlah 20 soal dengan pilihan jawaban a,b,c,d dengan 1 jawaban yang 

tepat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas V SDN 

Kebondalem Mojosari tahun pelajaran 2017/2018.   

Desain penelitian ini menggunakan desain yang berbentuk pretest-postest 

control group design. Pengaruh perlakuan adalah (O2 – O1) – (O4 – O3). Desain 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Pretest-Postest Control Group Design 
Group Pre-test Treatment Pos-test 
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Eksperimen O1 X1 O

2 

Kontrol O3 X2 O

4 

(sumber: Sugiyono, 2015:112) 

Keterangan : 

E : Kelompok Eksperimen  

K : Kelompok Kontrol 

O1 :  Pretest Kelas Eksperimen 

O2 : Postest Kelas Eksperimen  

O3 : Pretest Kelas Kontrol  

O4 : Postest Kelas Kontrol  

X1 : Perlakuan dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered             

Heads Together)  

X2 : Tanpa menggunakan model 

 

Dalam menentukan sampel untuk penelitian dilakukan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2015:124). Pertimbangan dilakukan dalam pemilihan kelas melalui konsultasi dengan 

masing-masing guru kelas V di SDN Kebondalem Mojosari bahwa kelas tersebut 

memiliki kelas yang homogen atau sama. Berdasarkan pendapat di atas, dalam 

penelitian ini tidak semua peserta didik di SDN Kebondalem Mojosari dijadikan sampel 

dalam penelitian ini, namun peneliti hanya menggunakan kelas V-B sebagai kelas 

eksperimen dengan wali kelas bernama Mochamad Dimyani, S.Pd yang berjumlah 24 

siswa. dan kelas V-A sebagai kelas kontrol dengan wali kelas bernama Muhlason, S.Pd 

dengan peserta didik yang berjumlah 24 di SDN Kebondalem pada tahun 2017/2018 

yang seluruhnya berjumlah 48 siswa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 23 siswa, dan 

jumlah perempuan berjumlah 25 siswa. 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian dalam suatu penelitian. Penentuan variabel pokok yang meliputi variabel 

independen dan dependen berdasarkan rumusan hipotesis yang telah dibuat terdahulu 

(Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2003:43). Dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel yaitu variabel bebas dan terikat.Variabel bebas (Independen Variable) adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel independen adalah 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) yang diperlukan pada 

kelas eksperimen, dan untuk kelas kontrol (tanpa menggunakan model).  

Sedangkanvariabel terikat (Dependent Variable) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah, dan hasilnya lebih baik, dalam arti 

lebih cepat, lebih lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah (Arikunto, 2014:160). 

Instrumen penelitian bertujuan untuk mengukur suatu gejala (Sugiyono, 2015:148).  
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Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), lembar LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik), dan 

THB (Tes Hasil Belajar) pada kelas V tema 4 subtema 1 pembelajaran 3 yang 

dikembangkan oleh peneliti sendiri.  

Dengan menggunakan desain penelitian tersebut, maka ada pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) terhadap hasil belajar 

siswa pada kelas V Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 3 di SDN Kebondalem Mojosari.  

 

HASIL PENELITIAN 

Dalam penelitian ini pretest dan postest yang digunakan yaitu pilihan ganda 

yang harus diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan perhitungan dengan 

Ms. Excel, dari 50 soal yang sudah dibuat terdapat 24 soal yang valid dengan taraf 

korelasi ≥ 0,6 sedangkan reliabilitasnya 0,950 dengan r tabel = 0,413, jadi 0,950 > 0, 

nilai ini termasuk kategori sangat tinggi. Peneliti memberikan pretest terlebih dahulu 

untuk kedua kelas agar mengetahui kemampuan siswa sebelum diberikan perlakuan, 

setelah itu diberikan perlakuan berupa model pembelajaran NHT (Numbered Heads 

Together) untuk kelas eksperimen dan tanpa perlakuan pada kelas kontrol. Setelah itu, 

diakhir pembelajaran diberikan postest untuk mengetahui hasil belajar siswa.  

Tabel 4.17  

Hasil Uji IndependentT – Test Hasil Belajar Siswa Pretest dan Postest Kelas 

Kontrol dengan SPSS 23.0 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan SPSS 23.0 pada pretest dan postest kelas kontrol, 

maka derajat kebebasannya (db) pada keseluruhan distribusi yang diteliti yaitu db = N – 

2. Oleh karena jumlah keseluruhan yang diteliti 48 siswa, maka db = 46.  

Nilai ttabel dengan db sebesar 46 dengan taraf signifikansinya 5% maka 

pengambilan keputusan dengan niai sig. sebagai berikut: jika diperoleh sig < 0,05 maka 

H0 ditolak. Berdasarkan uji Independent t-test dengan menggunakan SPSS 23.0 dapat 

diketahui bahwa nilai sig (0,003 < 0,05) ini berarti H0 ditolak. 

 

 

 

 

Tabel 4.18  

Hasil Uji IndependentT – Test Hasil Belajar Siswa Pretest dan Postest Kelas 

Eksperimen dengan SPSS 23.0 
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Berdasarkan perhitungan SPSS 23.0 pada pretest dan postest kelas eksperimen, 

maka diperoleh derajat kebebasannya (db) pada keseluruhan distribusi yang diteliti yaitu 

db = N – 2. Oleh karena jumlah keseluruhan yang diteliti 48 siswa, maka db = 46.  

Nilai ttabel dengan db sebesar 46 dengan taraf signifikansinya 5% maka 

pengambilan keputusan dengan niai sig. sebagai berikut: berdasarkan uji Independent t-

test dengan menggunakan SPSS 23.0 dapat diketahui bahwa nilai sig (0,000 < 0,05) ini 

berarti H0 ditolak. 

Tabel 4.19 

Hasil Uji IndependentT – Test Hasil Belajar Siswa Postest Kelas Eksperimen dan 

Kontrol dengan SPSS 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan SPSS 23.0 pada postest kelas eksperimen dan kontrol, 

diperoleh derajat kebebasannya (db) pada keseluruhan distribusi yang diteliti yaitu db = 

N – 2. Oleh karena jumlah keseluruhan yang diteliti 48 siswa, maka db = 46.  

Nilai ttabel dengan db sebesar 46 dengan taraf signifikansinya 5% maka 

pengambilan keputusan dengan niai sig. sebagai berikut: berdasarkan uji Independent t-

test dengan menggunakan SPSS 23.0 dapat diketahui bahwa nilai sig (0,001 < 0,05) ini 

berarti H0 ditolak. 

 

PEMBAHASAN 

NHT (Numbered Heads Together) adalah teknik pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat. Selain itu teknik ini mendorong siswa untuk meningkatkan 

semangat kerjasama mereka (Isjoni, 2016: 78). Sehingga hasil belajar yang diperoleh 

siswa lebih meningkat. 

Hasil analisis menggunakan SPSS 23.0 pretest-postest kelas kontrol didapat 

nilai sig yaitu 0,003. Artinya terdapat pengaruh antara pretest dan postest kelas kontrol 

yang menggunakan model pembelajaran konvensional kurikulum 2013 terhadap hasil 

belajar siswa pada kelas V Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 3 (H0 ditolak). 

Hasil analisis menggunakan SPSS 23.0 pretest-postest pada kelas eksperimen 

didapat nilai sig yaitu 0,000. Artinya terdapat pengaruh antara pretest dan postest kelas 

eksperimen yang menggunakan model pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) 

terhadap hasil belajar siswa pada kelas V Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 3 (H0 

ditolak). 

Sedangkan hasil analisis menggunakan SPSS 23.0postest pada kelas 

eksperimen dan kontrol didapat nilai sig yaitu 0,001. Artinya terdapat pengaruh antara 
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postest kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran NHT (Numbered 

Heads Togteher) dengan pembelajaran konvensional kurikulum 2013 terhadap hasil 

belajar siswa pada kelas V Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 3 (H0 ditolak).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil dari beberapa penelitian tentang 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) yang 

dilaksanakan oleh Ni Nengah Arsini, Desak Putu Parmiti, Made Sumantri pada tahun 

2015, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa kelas IV 

semester genap, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. 

Diperoleh dari tes hasil belajar terdapat perbedaan rata-rata nilai hasil belajar 

peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol baik pretest dan postestnya. 

Pada kelas eksperimen nilai postest lebih meningkat daripada pretest dengan rata-rata 

pretest kelas eksperimen67,5 postest kelas eksperimen 87,0. Sedangkan pada kelas 

kontrol juga mengalami peningkatan hasil belajar dimana rata-rata pretest kelas kontrol 

66,4 dan postest kelas kontrol 77,5. Kedua kelas memiliki nilai pretest yang sama 

artinya kedua kelas memiliki nilai pretest yang dapat dikatakan baik karena tidak ada 

perbedaan secara signifikan. Tetapi pretest dan postest pada kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada kelas kontrol. 

Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) terhadap 

hasil belajar siswa pada kelas V Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 3. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered 

Heads Together) terhadap hasil belajar siswa  pada Kelas V Tema 4 Subtema 1 

Pembelajaran 3 SDN Kebondalem-Mojosari. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas dan pengalaman dalam proses belajar 

mengajar yang terjadi selama penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi sekolah 

Diharapkan sekolah dapat memberikan dukungan untuk dilaksanakannya 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) mata pelajaran 

lain yang relevan. 

 

 

2. Bagi Guru 

Guru harus bisa mengkondisikan kelas, informasi tentang pembelajaran NHT 

harus lebih jelas, memikirkan dan membuat perencanaan sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dan memperbaiki 

kualitas mengajarnya.  

3. Bagi Peserta Didik 
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Peserta didik harus lebih mengerti etika dan disiplin dalam pembelajaran NHT 

(Numbered Heads Together), ketika melaksanakan tugas kelompok tidak saling 

mengandalkan satu sama lain dan adanya dokumentasi ketika proses pembelajaran di 

NHT (Numbered Heads Together). 

4. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti yang lain, sebaiknya dipikirkan jangka waktu penelitian agar 

hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, model pembelajaran kooperatif tipe 

NHT (Numbered Heads Together) dapat diterapkan pada konsep dan materi lain. 

Sehingga dapat dilaksanakan penelitian lanjutan pada konsep dan materi lain. 
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ABSTRAK 

 
Kurikulum 2013 menjanjikan kelahiran generasi penerus bangsa yang produktif, kreatif, 

inovatif, dan berciri khas. Kemudian dari pendidik itu harus membuat proses belajar itu 

menyenangkan untuk meningkatkan hasil pembelajaran yang memuaskan. Salah satunya 

menggunakan media pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh media gawandungan terhadap hasil belajar pada materi karakteristik tema kehidupan 

hewan 3 subtema 2 pembelajaran 5 kelas IV di SDN Sedati Gede II. Jenis penelitian ini 

menggunakan penelitian kuantitatif dengan Desain Eksperimental   dengan   Formulir Kontrol 

Postest-Only Desain.   Dengan populasi kelas IV A, IV B, dan IV C masing-masing masing-masing 

terdiri dari 40 siswa, dan sampel yang digunakan kelas IV A dan IV C diambil secara acak.   

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yang terdiri dari media gawandungan dan hasil belajar. 

Teknik pengumpulan data menggunakan tes tertulis terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda dan 

5 pertanyaan deskripsi.   Teknik analisis data uji hipotesis menggunakan uji normalitas, uji 

homogenitas dan uji t. Hasil penelitian didapatkan bahwa ada pengaruh media gawandungan 

terhadap hasil belajar pada materi karakteristik tema tema hewan 3 subtema 2 pembelajaran 5 

siswa kelas IV di SDN Sedati Gede II. 

 

Kata kunci: media gawandungan, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan Nasional mempunyai visi menurut KEMENDIKNAS (dalam 

Mulyasa (2015:19) yaitu visi 2025 untuk menghasilkan Insan Indonesia Cerdas 

dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Insan Indonesia cerdas adalah 

insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas 

sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. 

Pendidikan pada hakikatnya suatu kegiatan yang secara sadar dan 

disengaja,serta penuh tanggung jawab yang dilakukan orang dewasa kepada anak 

sehingga timbul interaksi dari kedua agar anak  tersebut mencapai kedewasaan 

yang dicita-citakan dan berlangsung terus menerus. Menurut Ahmadi dan Nur 

(2007:70) 

Pendidikan yang berkualitas harus didasari dengan kurikulum yang 

berkualitas juga agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. 

Kurikulum yang digunakan saat ini pada satuan pendidikan yaitu kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 menjanjikan lahirnya generasi penerus bangsa yang produktif, 

kreatif, inovatif, dan berkarakter (Mulyasa, 2015:39) 

Keterampilan, pengetahuan dan sikap merupakan ranah yang harus 

dikuasai oleh peserta didik, dan pendidik juga harus dapat mengajarkan ketiga 

ranah tersebut dengan benar. Maka dari itu pendidik harus membuat proses 

pembelajaran yang benar yang mampu memuat tiga ranah tersebut. Pembelajaran 

mailto:Sondareta25@gmail.com
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dikondisikan agar dapat mendorong peserta didik aktif agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang efekif dan berlangsung dengan menyenangkan. 

Pembelajaran yang menyenangkan dan dapat membuat peserta didik 

aktif, dalam proses pembelajaran pendidik harus pintar-pintar menciptakan 

suasana yang efektik dan menarik  perhatian peserta didik dan harus melibatkan 

peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. Proses pembelajaran yang menarik 

tergantung pada pendidik yang dapat membuat proses pembelajaran diminati oleh 

peserta didik entah itu dengan gaya mengajarnya, tekniknya, sarana prasaranya 

atau media pembelajarannya. 

Peserta didik sangat tertarik pada pembelajaran yang menggunakan 

media pembelajaran yang akan membuat peserta didik termotivasi untuk belajar 

lebih giat lagi. Namun pada kenyataannya pendidik sangat jarang menggunakan 

media pembelajaran karena berbagai faktor, entah karena sarana dan prasarana 

dari sekolah kurang memadai atau biaya dan lainnya. Maka dari itu penelitian ini 

menggunakan media pembelajaran dalam penelitiannya.  

Media pembelajaran merupakan salah satu sarana yang dapat menarik 

perhatian peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Menurut  Gerlach 

& Ely (dalam Arsyad, 2013:3) menyatakan bahwa “media adalah manusia, materi, 

atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat peserta didik mampu 

memperoleh pengetahun, keterampilan, atau sikap”. Media pembelajaran juga 

dapat diartikan dengan sesuatu alat yang dapat dipergunakan dalam proses 

pembelajaran yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemampuan atau keterampilan belajar sehingga dapat mendorong proses belajar 

mengajar yang berkualitas. 

Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung 

antara peserta didik dan lingkungannya, dan kemungkinan peserta didik untuk 

belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Media 

mempunyai banyak jenisnya dan mempunyai beberapa sifat yaitu media auditif, 

media visual dan media audiovisual. 

Media pembelajaran banyak sekali macamnya, karena media 

pembelajaran tergantung bagaimana pendidik kreatif dan inovatif dapat membuat 

media pembelajara. Disini peneliti membuat media gawandungan. Media 

gawandungan merupakan media visual, media visual yaitu yang hanya dapat 

dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Media Gawandungan mempunyai 

singkatan dari Gambar Hewan Mengandung Pertanyaan, media ini berbentuk 

amplop yang bergambar hewan dengan isi beberapa pertanyaan dan perintah yang 

harus dikerjakan peserta didik.  

Peneliti membuat media gawandungan karena media ini adalah media 

yang  menggunakan keterampilan berpikir dan kerjasama dalam kelompok untuk 

memecahkan suatu masalah. Dalam penggunaan media gawandungan ini, setiap 

kelompok memilih salah satu gambar dari macam macam hewan, yang di 

dalamnya mempunyai beberapa pertanyaan yang harus didiskusikan dengan 

kelompoknya, setelah berdiskusi  seorang pendidik memilih acak dari setiap 

kelompoknya untuk presentasi tentang apa telah didiskusikan dengan 

kelompoknya.  

Dengan media gawandungan, peserta didik dapat memahami materi 

pelajaran dengan baik. Karena dalam  media gawandungan ini peserta didik 
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dituntut untuk dapat menyelesaikan pertanyaan atau memecahkan suatu masalah 

yang diberikan oleh pendidik.  Dengan kata lain, media ini dapat dikatakan 

sebagai cara yang efektif untuk peserta didik dalam penyerapan materi.  

Materi yang digunakan dengan media gawandungan adalah materi IPS 

(Ilmu Pengetahuan Sosial) penelitian ini menggunakan materi IPS karena materi 

ini cocok dengan media gawandung. Materi IPS sangat cocok digunakan dengan 

media gawandungan karena dalam pembelajaran IPS mempunyai pengajaran 

tentang kehidupan disekitar peserta didikdan peserta didik didorong untuk 

mendapat pengalaman dengan melakukan kegiatan yang memungkinkan membuat 

peserta didik aktif dalam proses pembelajaran 

Dengan menggunakan media gawandungan diharapkan proses 

pembelajaran akan menarik perhatian peserta didik dalam belajar. Karena dengan 

media gawandungan peserta didik akan lebih aktif dalam menjalankan proses 

pembelajaran dan meneyerap materi dengan baik dan akan meningkatkan hasil 

belajar yang signifikan. 

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Fanny Dea dkk tahun 2014 

tentang Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Terhadap Hasil Belajar 

Peserta didik Kelas V SDN Pelem 2 Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Tahun 

Pelajaran 2014/2015. Jurusan Ilmu Pendidikan. Universitas  jember. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, maka diperoleh kesimpulan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan hasil belajar kelompok peserta didik yang melakukan 

pembelajaran menggunakan media pembelajaran. 

Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, maka penulis mengadakan 

penelitian dengan judul penelitian “Pengaruh Media Gawandungan Terhadap 

Hasil Belajar Pada Materi Karakteristik Tempat Hidup Hewan Tema 3 Subtema 2 

Pembelajaran 5 Kelas IV di SDN Sedati Gede II”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan True Experimental Design dengan bentuk 

Posttest-Only Control Design. Dalam desain ini, kelompok yang diberikan 

perlakuan dengan menggunakan media gawandungan disebut kelompok 

eksperimen dan kelompok yang tidak diberikan perlakuan dengan media 

pembelajaran disebut kelompok kontrol. Pengaruh adanya perlakuan (treatment) 

adalah (O1:O2). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yang menjadi populasi 

adalah seluruh siswa kelas IV SDN Sedati Gede II dengan peserta didik yang 

berjumlah 120. Pengambilan sampel dengan teknik sampling random. Dua kelas 

yang dijadikan sampel adalah kelas IVA dan IVC.  Dimana kelompok kelas 

eksperimen adalah kelas IVA dan kelompok kelas kontrol adalah kelas IVC. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini  berupa 

tes. Tes yang dilakukan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah 

diterapkannya media gawandungan pada kelas eksperimen dan tidak 

menggunakan media pada kelas kontrol selama dua kali pembelajaran.  

Teknik  analisis data dari perolehan data tes hasil belajar dianalisis 

dengan teknik analisis uji-t statistik parametrik setelah dilakukan uji normalitas, 

uji homogenitas sebagai uji prasyarat. Uji normalitas dan uji homogenitas 

menggunakan taraf signifikasi     . 
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HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian hasil analisis data tes hasil belajar kelas 

eksprimen dan kelas kontrol. Pada pembelajaran di kelas eksperimen, nilai hasil 

belajar tertinggi yang dapat di capai adalah 99 , sedangkan nilai terendah yang di 

capai  adalah 82, sehingga diperoleh rata-rata sebesar 91,4. Pada kelas control  

nilai tertinggi yang di dapat yaitu72 sedangkan nilai terendah yang di dapat yaitu 

55, sehingga diperoleh rata-rata sebesar 65.  

Hasil pengujian analisis prasyarat uji normalitas diperoleh pada kelas 

eksperimen diperoleh x
2 

hitung =  9,5 < x
2 

tabel = 11,1 dan hasil pada kelas 

kontrol diperoleh x
2
 hitung = 7,14 < x

2
 tabel = 11,1 sehingga diketahui data kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Dan uji homogenitas varian 

dengan hasil kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang 

homogen dengan hasil Fhitung = 1,12 < Ftabel = 1,70. Kemudian dilanjutkan dengan 

uji-t untuk menguji hipotesis, diperoleh thitung = 24,52 dan ttabel = 1,99084 dengan 

taraf signifikan 5% sehingga thitung = 24,52 > ttabel = 1,99084. Dengan hasil yang 

sedemikian rupa menunjukkan bahwa Ha diterima, yang berarti bahwa ada 

pengaruh media gawandungan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik pada 

materi karakteristik tempat hidup hewan  tema 3 peduli terhadap makhluk hidup 

subtema 2 keberadaan makhluk hidup di lingkunganku pembelajaran 5  peserta 

didik kelas IV di SDN Sedati Gede II. 

 

PEMBAHASAN 

Hasil uji hipotesis pada penelitian ini adalah H0 ditolak dan Ha diterima 

yang menyatakan bahwa ada pengaruh media pembelajaran gawandungan 

terhadap hasil belajar pada materi karakteristik tempat hidup hewan  tema 3 peduli 

terhadap makhluk hidup subtema 2 keberadaan makhluk hidup di lingkunganku 

pembelajaran 5  peserta didik kelas IV di SDN Sedati Gede II.  Penelitian ini 

menggunakan media gawandungan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik 

pada materi karakteristik tempat hidup hewan  tema 3 peduli terhadap makhluk 

hidup subtema 2 keberadaan makhluk hidup di lingkunganku pembelajaran 5  

peserta didik kelas IV di SDN Sedati Gede II. 

Pengaruhnya disini adalah siswa yang diajarkan dengan menggunakan 

media gawandungan hasil belajarnya lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar 

siswa yang tidak diajarkan dengan menggunakan media. Dapat dilihat dari hasil 

tes belajar yang telah dilakukan kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pernyataan 

ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. Pada kelas kontrol siswa tidak 

diberikan perlakuan khusus atau tidak menggunakan media apapun pada 

penyampaian materi pelajaran sehingga rata-rata siswa mendapatkan nilai yang 

rendah. Sedangkan pada kelas eksperimen, siswa diberikan perlakuan khusus 

dalam penyampaian materi pelajaran yaitu dengan menggunakan media 

gawandungan. Sehingga rata-rata nilai yang didapatkan siswa cukup tinggi. 

Secara teoritis penelitian ini sejalan dengan teori Sudjana, (2011:22) 

“hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya”. Dalam kegiatan pembelajaran siswa diberi 

pengalaman belajar nyata dengan menggunakan media gawandungan sebagai alat 
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untuk menyalurkan materi pembelajaran, dapat membangkitkan semangat dan 

perhatian peserta didik sehingga hasil belajar mendapatkan hasil yang memuaskan 

dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak menggunakan media. Hal ini juga 

sejalan oleh teori  Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2013:3) menyatakan bahwa 

“Media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau 

sikap.” Dalam kegiatan pembelajaran, media dapat menjadi suatu perantara yang 

dapat membangun kondisi yang menyenangkan dan membawa pengaruh positif 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa.   

Penelitian ini menggunakan media gawandungan, media gawandungan 

merupakan singkatan dari Gambar Hewan Mengandung Pertanyaan, media 

gawandungan adalah media yang  menggunakan keterampilan berpikir dan 

kerjasama dalam kelompok. Setiap kelompok memilih salah satu gambar dari 

macam macam hewan, yang di dalamnya mempunyai beberapa pertayaan yang 

harus didiskusikan dengan kelompoknya, setiap kelompok mendapatkan 

pertanyaan yang berbeda. setelah berdiskusi  seorang pendidik memilih acak dari 

setiap kelompoknya untuk presentasi tentang apa telah didiskusikan dengan 

kelompoknya. Dengan media gawandungan, peserta didik dapat memahami 

materi pelajaran dengan baik. Dalam penerapannya media gawandungan ini 

mempunyai beberapa kelebihan seperti memudahkan peserta didik dalam 

memahami materi, membiasakan kerja sama sesama siswa dan media 

gawandungan ini mudah di bawa kemana-mana dan tidak sulit untuk 

membuatnya. Namun tidak hanya kelebihan yang ditemukan,  media 

gawandungan juga memiliki kelemahan yaitu media ini tidak terlalu besar atau 

relatif kecil dan Memakan waktu lama saat penggunaanya. Tetapi dibalik itu 

siswa akan menjadi lebih antusias ketika pembelajaran sedang berlangsung hal ini 

dikarenakan siswa merasa tertarik dengan media pembelajaran yang digunakan 

pada penyampaian materi pembelajaran.  

Secara empiris juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah peneliti 

lakukan, bahwa  siswa pada kelas eksperimen yang menggunakan media 

pembelajaran mendapatkan rata-rata nilai yang lebih baik bila dibandingkan 

dengan kelas kontrol tidak menggunakan media pembelajaran. Dari pernyataan 

tersebut, peneliti dapat menyimpulkan jika penggunaan media pembelajaran dapat 

membawa pengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, dintaranya dari Maria Tri 

Eroawati (2015), Fanny Dea Dkk (2014), dan Hariyati  (2014) 

Sehingga dapat ditarik kesimpulkan bahwa penelitian ini terdapat 

pengaruh  media pembelajaran gawandungan terhadap hasil belajar pada materi 

karakteristik tempat hidup hewan  tema 3 peduli terhadap makhluk hidup subtema 

2 keberadaan makhluk hidup di lingkunganku pembelajaran 5  peserta didik kelas 

IV di SDN Sedati Gede II 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang yang 

telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

ada pengaruh media gawandungan terhadap hasil belajar pada materi karakteristik 

tempat hidup hewan tema peduli terhadap makhluk hidup subtema 2 keberadaan 

makhluk hidup di lingkunganku pembelajaran 5 kelas IV di SDN Sedati Gede II. 
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Hal ini dibuktikan dengan nilai tes hasil belajar pada kelas eksperimen lebih baik 

dengan menggunakan media gawandungan dalam proses pembelajaran 

dibandingkan dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan media pembelajaran. 

B. Saran 

Dari simpulan yang diperoleh maka dapat diberikan saran untuk pendidik 

dapat menerapkan media pembelajaran dalam pembelajaran agar peserta didik 

termotivasi untuk lebih aktif, berpikir kreatif dan pembelajaran yang lebih 

berkesan sehingga kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik akan 

berkembang secara optimal. Selanjutnya kepada peserta didik untuk lebih 

memperhatikan guru pada saat mengajar di kelas. 

Bagi sekolah media pembelajaran perlu diterapkan dalam pembelajaran 

agar peserta didik lebih aktif, kreatif, kritis memfasilitasi kegiatan pembelajaran 

yang telah direncanakan dari sudut lingkungan maupun media untuk mencapai 

hasil belajar peserta didik yang lebih optimal. Dan bagi peneliti lain, penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai sumber ide dan sebagai kajian dalam penelitian mengenai 

media pembelajaran serta terus dikembangkan untuk pendidikan yang lebih baik.  
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode Modeling The Way terhadap 

keterampilan komunikasi dalam interaksi sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan Quasi Experimental Design dengan penelitian Posttest Only Control Design. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes keterampilan komunikasi lisan dan hasil tes 

pembelajaran yang akan diakumulasikan menjadi satu. Penelitian ini dilakukan di SDN Ketabang 

Surabaya dengan sampel 40 siswa kelas V-B dari kelas eksperimen dan kelas V-A dari kelas 

kontrol. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji homogenitas 

dan uji t. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada pengaruh metode Modeling The Way 

terhadap keterampilan komunikasi dan hasil belajar siswa, hal ini dibuktikan dengan nilai tes 

belajar siswa di kelas eksperimen lebih baik bila dibandingkan dengan kelas kontrol. Uji hipotesis 

telah dilakukan dengan menggunakan teknik uji t komparatif dua sampel independen, diperoleh 

thitung = 24,36 dan ttabel = 1,99084 pada (α) = 5%, dapat dilihat bahwa tcount≥ ttabel. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

Metode Modeling The Way untuk mengkomunikasikan keterampilan dalam interaksi sosial pada 

pembelajaran IPS kelas V di SDN Ketabang Surabaya. 

 

Kata kunci: metode pemodelan cara, keterampilan komunikasi 

 

PENDAHULUAN 

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain 

dalam setiap kegiatannya. Untuk itu manusia harus melakukan interaksi sosial 

dengan lingkungan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak 

terkecuali siswa sekolah dasar. Interaksi sosial sendiri adalah hubungan-hubungan 

sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, 

antara kelompok-kelompok, maupun antara orang perorangan dengan kelompok. 

Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling 

menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi (Umi 

& Jauhari 2014:125). 

Hidup di zaman yang semuanya semakin canggih membuat seseorang 

merubah gaya hidup dan perilakunya. Perkembangan teknologi saat ini yang 

semakin berkembang pesat dan arus globalisasi yang semakin masuk ke Indonesia 

memunculkan suatu masalah yang baru. Sejak arus globalisasi dan 

berkembangnya teknologi canggih membuat masyarakat menjadi bersikap 

individualisme. Padahal dulunya Indonesia merupakan Negara yang menjunjung 

tinggi sikap sosial dan semangat bergotong-royong. Hal ini dikarenakan 

penggunaan gadget yang sudah menyebar dikalangan manusia, membuat manusia 

bersikap tidak peduli terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Belakangan ini, 

dampak dari perkembangan zaman telah masuk ke dalam lingkup sekolah dasar. 
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Hal ini memberikan dampak yang besar bagi dunia pendidikan. Hal ini dapat 

berdampak positif dan berdampak negatif. Dampak positif dari perkembangan 

zaman yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat 

memudahkan siswa dan guru dalam mencari sumber-sumber belajar. Ada dampak 

positif ada pula dampak negative. Dampak negative dari perkembangan zaman 

yaitu perkembangan siswa yang tidak sesuai dengan umurnya. Siswa yang 

seharusnya di usia sekolah dasar mengalami masa dimana mereka melakukan 

interaksi sosial dengan teman sebayanya melalui kegiatan kerja kelompok atau 

kegiatan bermain, tetapi mereka tidak peduli terhadap kegiatan satu sama lain. 

Mereka tidak peduli dengan lingkungan sekitar mereka, bahkan mereka tidak 

peduli dengan sesamanya. Hal ini akan berdampak buruk bagi perkembangan 

manusia sendiri. Manusia akan hidup secara individu dan tidak peduli dengan 

sesamanya. 

Siswa yang sering berinteraksi sosial dengan lingkungan disekitarnya 

akan mampu berkomunikasi baik dengan sesamnya di lingkungan sekitanya, baik 

di lingkungan sekitar rumah maupun di sekolah dasar. Dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah dasar keterampilan berkomunikasi ini sangatlah penting 

dalam mencapai tujuan dalam pembelajaran. Keterampilan berkomunikasi sendiri 

adalah keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk 

membina suatu hubungan yang sehat dimana saja. Untuk mencapai tujuan dalam 

pembelajaran, tidak hanya kemampuan berkomunikasi yang harus dipelajari siswa 

tetapi siswa juga harus dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru dalam 

proses belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar terdapat berbagai 

model/metode dalam pembelajaran yang bertujuan agar proses belajar mengajar 

dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat bertujuan untuk menciptakan suatu 

proses belajar mengajar yang aktif dan kreatif serta menimbulkan rasa 

ketertarikan siswa untuk rmengikuti kegiatan belajar mengajar secara menyeluruh. 

UU No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan 

bahwa fungsi pendidikan nasional adalah untuk membentuk karakter serta 

peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pembentukan karakter dan sikap sosial dapat dimulai dari kegiatan 

interaksi sosial. Sikap sosial adalah keadaan diri dalam manusia yang 

menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan 

perasaan tertentu dalam menanggapi objek situasi atau kondisi di lingkungan 

sekitarnya (Umi & Jauhari 2014:118). Untuk meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi dalam kegiatan interaksi sosial ini salah satu alternative untuk 

pengajar adalah dengan menerapkan metode pembelajaran Modelling The Way. 

Metode pembelajaran Modelling The Way adalah suatu metode pembelajaran yang 

dilaksanakan dengan cara guru memberikan suatu sub bahasan untuk 

didemonstrasikan siswa di depan kelas. Sehingga menghasilkan ketangkasan, 

keterampilan atau skill. Disini metode Modelling The Way memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan keterampilan spesifik 

yang dipelajari di kelas melalui demonstrasi Hisyam Zaini. Sedangkan metode 

spembelajaran sendiri adalah. cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun 

tercapai secara optimal (Wina Sanjaya 2013:147). 

Penerapan metode Modelling The Way ini, dapat membuat siswa lebih 

memahami masalah-masalah sosial yang ada kita juga dapat berinteraksi sosial 
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dengan teman ataupun guru mata pelajaran dikarenakan metode ini dilaksanakan 

dengan cara membentuk kelompok. Siswa juga diharapkan dapat memiliki 

kemampuan atau keterampilan dalam berkomunikasi karena dalam metode ini 

siswa diminta untuk mendemonstrasikan suatu sub bahasan secara kelompok.  

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas maka dapat diambil rumusan 

masalah: Adakah Pengaruh Metode Modelling The Way terhadap Keterampilan 

Berkomunikasi dalam Interaksi Sosial dan hasil belajar pada Pembelajaran IPS di 

Sekolah Dasar? 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul Pengaruh 

Metode Modelling The Way terhadap Keterampilan Berkomunikasi dalam 

Interaksi Sosial pada Pembelajaran IPS Kelas V di SDN Ketabang Surabaya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis True Experimental Design dengan 

bentuk rancangan penelitian menggunakan Posttest-Only Control Design. Dalam 

desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random (R). 

Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak. Kelompok 

yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak 

diberi perlakuan disebut kelompok kontrol (Sugiyono, 2016:76). Kelompok yang 

diberikan perlakuan dengan menggunakan metode Modelling The Way adalah 

kelompok eksperimen, sedangkan kelompok yang tidak diberikan perlakuan 

disebut kelompok kontrol. 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Rancangan Penelitian 

(Sugiyono, 2016:76) 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh peserta 

didik kelas V di SDN Ketabang Surabaya dengan jumlah peserta didik 160 siswa. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Probability 

Sampling dengan menggunakan jenis Simple Random Sampling. Kelas yang 

dijadikan sampel yaitu kelas V-A dan kelas V-B. Dimana kelompok kelas 

eksperimen adalah kelas V-B sedangkan kelompok kontrol adalah kelas V-A. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

tes. Dimana terdapat dua tes yang digunakan yaitu tes keterampilan 

berkomunikasi yang dilaksanakan secara lisan dan tes hasil belajar yang 

dilaksanakan secara tertulis. Tes keterampilan berkomunikasi digunakan untuk 

mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi 

sedangkan tes hasil belajar digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta 

didikmemahami materi IPS yang telah dikomunikasikan tersebut. 

Teknik alisis data tes hasil belajar dilakukan menggunakan uji normalitas 

dan uji homogenitas sebagai prasyarat, kemudian dilakukan analisis data dengan 

menggunakan uji t statistik parametrik. 

 

HASIL PENELITIAN 

R X O2 

R  O4 
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Berdasarkan  penelitian  dan analisis data yang dilakukan dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2 Rata-Rata Tes Hasil Belajar 

Pada   kelas eksperimen, nilai  hasil  belajar tertinggi yang diperoleh 

peserta didik adalah 99, sedangkan nilai terendah yang diperoleh adalah  82 dan 

diperoleh rata-rata sebesar 91. Pada kelas kontrol nilai tertinggi yang diperoleh 

peserta didik adalah 72 sedangkan nilai terendah yang diperoleh adalah  55 dan 

rata-rata yang diperoleh pada kelas kontrol adalah 64. 

Hasil uji normalitas pada kelas eksperimen diperoleh  x
2

hitung = 7,68 dan 

x
2

tabel = 11,07 dengan taraf signifikan sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95% 

dan pada kelas kontrol diperoleh hasil  diperoleh x
2

hitung = 6,05 dan x
2

tabel = 11,07 

dengan taraf signifikan sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Jadi dapat 

diketahui bahwa data pada kelas eksperimen dan pada kelas kontrol berdistribusi 

normal.  Dan uji homogenitas kelompok  eksperimen dan kelompok kontrol 

memiliki varians yang homogen dengan hasil  Fhitung = 1,04 <Ftabel = 1,70. 

Selanjutnya  telah dilakukan uji t untuk mengetahui hipotesis, dan diperoleh thitung 

= 24,36  ttabel = 1,99084.  

Dengan perhitungan analisis yang telah dilakukan menunjukkan Ha 

diterima, yang berarti terdapat pengaruh metode Modelling The Way  terhadap 

keterampilan berkomunikasi dalam interaksi sosial dan hasil belajar pada  

pembelajaran IPS kelas V di SDN Ketabang Surabaya. 

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian di SDN 

Ketabang Surabaya didasarkan pada rumusan masalah yaitu adakah pengaruh 

metode Modelling The Way terhadap keterampilan berkomunikasi dalam interaksi 

sosial dan hasil belajar pada pembelajaran IPS kelas V di SDN Ketabang 

Surabaya. Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan tes 

untuk pengumpulan data. Disini terdapat dua jenis tes yaitu tes keterampilan 

berkomunikasi secara lisan dan tes hasil belajar yang dilakukan secara tertulis 

yang akan diakumulasikan untuk mendapatkan hasil tes yang sesungguhnya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada kelas eksperimen 

di pembelajaran IPS dengan menggunakan metode Modelling The Way, dapat 

memberikan pengaruh hasil belajar yang lebih baik jika dibandingkan dengan 

kelas kontrol yang menggunakan metode konvensional. Hal ini ditunjang dengan 

hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan uji-t yang 

menunjukkan bahwa H0 ditolak. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa terdapat 

0
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100

Rata-Rata Tes Hasil Belajar 
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pengaruh metode Modelling The Way terhadap keterampilan berkomunikasi 

dalam interaksi sosial dan hasil belajar pada pembelajaran IPS kelas V di SDN 

Ketabang Surabaya. Hasil penelitian ini didukung oleh kajian teoritis, empiris dan 

hasil penelitian terdahulu yang relevan. 

Secara teoritis Wina Sanjaya (2013:147) menyatakan bahwa “Metode 

pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai 

secara optimal” Jadi dengan menerapkan metode yang tepat dan sesuai dengan 

materi pembelajaran yang akan diajarkan, akan dapat tercipta pembelajaran yang 

optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebelumnya. Sedangkan secara 

empiris, penelitian ini juga ditunjang oleh hal yang lain, seperti fasilitas yang telah 

disediakan oleh sekolah sangat lengkap dan dapat digunakan dengan baik oleh 

peserta didik, status sekolah yang telah terpercaya dan mendapatkan akreditasi A, 

dan juga peserta didik yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan metode ini, dikarenakan peserta didik merasa 

tertarik dengan hal baru yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Tidak 

hanya didukung secara teoritis dan empiris, penelitian ini juga didukung oleh 

penelitian terdahulu yang relevan yaitu penelitian oleh “Indramini (Jurnal 

Perspektif. Vol.01, Nomor 01. Juli, 2016. p-ISSN: 2355-0538) dengan judul 

Efektivitas Penerapan Strategi Modelling The Way dalam Pembelajaran Membaca 

Puisi pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Tompobulu Kabupaten Bantaeng”. 

Pada penelitian ini siswa pada kelas eksperimen mendapatkan perlakuan khusus 

yaitu dengan menggunakan metode Modelling The Way, sedangkan pada kelas 

kontrol siswa tidak mendapatkan perlakuan khusus, dengan kata lain 

menggunakan metode konvensional. Bila diamati dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, siswa yang belajar menggunakan metode Modelling The Way 

mendapatkan rata-rata nilai yang lebih baik bila dibandingkan dengan siswa yang 

belajar dengan menggunakan metode konvensional. 

Dari pernyataan tersebut peneliti dapat menyimpulkan dengan adanya 

metode pembelajaran Modelling The Way, siswa dapat menjadi lebih aktif dan 

percaya diri dalam kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Hal ini akan 

membawa pengaruh positif bagi keterampilan berkomunikasi dan hasil belajar 

siswa. Siswa dapat mengasah kemampuan atau keterampilan yang dimiliknya. 

Pernyataan ini didukung oleh pendapat dari Silberman dalam Kurniawan (Jurnal 

Formatif 6 (1):2016) “Modelling  The Way  merupakan teknik yang  memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih, melalui demonstrasi, 

keterampilan khusus yang diajarkan di kelas. Peserta didik diberi waktu yang 

singkat untuk membuat skenarionya sendiri dan menentukan bagaimana mereka 

ingin menggambarkan kecakapan dan teknik yang baru saja dilakukan di kelas”. 

Jadi metode ini dapat mempermudah siswa dalam memahami materi yang akan 

dipelajari karena disini siswa belajar dengan mempraktikkan atau 

mendemonstrasikan secara langsung materi tersebut dengan teman sebayanya. 

Sehingga siswa juga berani untuk mengkomunikasikan apa yang ada di dalam 

pikirannya melalui metode ini. Dengan demikian siswa dapat memahami materi 

dengan mudah sekaligus dapat mengasah keterampilan berkomunikasi yang 

mereka miliki. 

Keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik karena adanya metode yang tepat dan dapat mempermudah siswa dalam 



 
 

PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 230  
 

kegiatan pembelajaran, serta dapat mengeksplorasi keterampilan-keterampilan 

yang ada pada diri siswa. Selain itu penggunaan metode Modelling The Way 

diharapkan dapat menjadi sarana baru guru untuk lebih dapat mengeksplor 

kemampuan baik pengetahuan maupun keterampilan siswa dan menciptakan 

pembelajaran yang menyenangkan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan 

Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan dan interpretasi yang telah 

dipaparkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa “metode Modelling The 

Way berpengaruh secara signifikan terhadap keterampilan berkomunikasi dalam 

interaksi sosial pada pembelajaran IPS kelas V di SDN Ketabang Surabaya. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai tes hasil belajar yang lebih baik pada kelas eksperimen 

ketika menggunakan metode Modelling The Way dibandingkan dengan kelas yang 

menggunakan metode konvensional. 

B.  Saran 

1. Bagi Pendidik 

Guru kelas dapat menerapkan metode Modelling The Way dalam 

kegiatan pembelajaran untuk mengasah keterampilan berkomunikasi peserta didik 

maupun untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 

Selain itu, pendidik harus lebih sering mengasah keterampilan berkomunikasi 

peserta didik, agar peserta didik dapat mengkomunikasikan apa yang ada 

dipikirannya dan diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya dalam 

bidang akademik. Pendidik juga harus lebih inovatif dalam memilih metode 

pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan peserta didik baik dari segi 

keterampilan maupun pengetahuan. 

2. Bagi peserta didik  

Peneliti berharap kepada peserta didik untuk lebih mengasah 

keterampilan berkomunikasi agar peserta didik dapat lebih mudah 

mengkomunikasikan atau menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik 

yang lain. Peneliti juga berharap peserta didik dapat lebih memperhatikan 

pendidik pada saat proses kegiatan pembelajaran sedang berlangsung, sehingga 

dapat tercipta kegiatan pembelajaran yang aktif tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara maksimal. 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah sebaiknya dapat lebih meningkatkan fasilitas yang telah ada 

untuk pendidik maupun peserta didik, agar dapat tercipta kegiatan pembelajaran 

yang lebih bermutu. 

4. Bagi peneliti lain 

Diharapkan untuk peneliti yang lainnya untuk dapat lebih menggali dan 

mengkaji metode Modelling The Way dikarenakan metode ini cukup baru di 

kalangan sekolah dasar. Sehingga hasil penelitian yang diharapkan dapat lebih 

jelas. 
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ABSTRAK 
 

Monte adalah perpaduan media pembelajaran berbasis tema dan monopoli yang berisi 

permainan dengan aturan yang disesuaikan dengan pembelajaran. Hal yang menarik tentang 

monte ini adalah media pembelajaran berbasis permainan yang dapat menarik perhatian siswa 

dengan harapan mengembangkan keterampilan berbicara dan sikap yang bertanggung jawab. 

Keterampilan berbicara siswa perlu dikembangkan untuk mengetahui sejauh mana siswa 

memahami pembelajaran. Selain itu, sikap tanggung jawab juga perlu dikembangkan agar siswa 

menjadi manusia yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga berperilaku baik. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengamati pengaruh penggunaan monte media terhadap keterampilan 

berbicara dan sikap keempat. tanggung jawab siswa kelas di SD Hang Tuah 10 Juanda.  

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif sehingga data yang diperoleh disajikan dalam bentuk 

angka. Selain itu, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner dan dokumentasi 

terlampir. Teknik analisis data yang digunakan adalah persentase, uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji T karena data merupakan angka. Hasil yang ditemukan dalam penelitian 

monte use berpengaruh terhadap keterampilan dan sikap tanggung jawab siswa kelas 4 SD Hang 

Tuah 10 Juanda. Kesimpulan dan saran diberikan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca, terutama bagi guru dan calon guru sekolah dasar sebagai pertimbangan penggunaan 

model atau media pembelajaran. 

 

Kata kunci: monte, keterampilan, berbicara, tanggung jawab. 

 

PENDAHULUAN 

Sejak pertengahan tahun 2013, K13 telah digunakan dalam kurikulum 

pembelajaran di Indonesia meskipun belum secara menyeluruh. Meskipun dalam 

perkenalan penggunaan kurikulum ini banyak mengalami pro dan kontra di 

kalangan pendidik maupun masyarakat tetapi pemerintah tetap menggunakan 

kurikulum tersebut dengan perubahan nama menjadi kurikulum nasional yang 

intinya sama dengan K13. Dalam kurikulum ini menggunakan pembelajaran 

berbasis tema dimana di dalamnya muatan pelajaran disajikan secara terpadu, 

berbeda dengan kurikulum KTSP sebelumnya yang telah digunakan kurang lebih 

6 tahun yang tiap mata pelajarannya terpisah. Dalam pembelajaran tematik ini 

berpusat pada siswa atau dengan kata lain guru bertindak sebagai fasilitator dan 

siswanya yang diberdayakan. Hal ini menuntut guru menjadi lebih kreatif dalam 

pelaksanaan maupun pengembangan perangkat pembelajaran agar tujuan-tujuan 

pem-belajaran dapat diimplementasikan dengan semestinya. Salah satu perangkat 

pembelajaran yang dapat dikembangkan adalah media. 

Media berfungsi sebagai alat bantu yang digunakan guru untuk 

menyampaikan pembelajaran dan memudahkan siswa untuk memahami materi 
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yang disampaikan guru. Salah satu media yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran adalah media monte (monopoli tematik). Media Monopoli Tematik 

adalah alat permainan edukatif berbentuk papan yang terdapat kotakan pada tiap 

tepi, kemudian di tengah terdapat kotak bank dan bank materi. Bentuk fisik 

Monopoli Tematik dibentuk seperti papan catur yang bisa dilipat dengan tujuan 

agar dapat menyimpan komponen dari alat permainan ini. Dalam media Monopoli 

Tematik terdapat sajian materi pembelajaran, beberapa tantangan soal tanya jawab 

serta soal-soal yang tertuang dalam kartu bank soal pada setiap kotak yang dapat 

membuat anak-anak dapat meningkatkan kemampuan berbicaranya dan belajar 

kejujuran serta meningkatkan jiwa kompetitif dengan cara menyenangkan.  

Alasan yang mendasar untuk menggunakan judul penelitian pengaruh 

media Monte terhadap pengaruh kemampuan berbicara adalah mengacu pada 

karakter dasar anak yang suka bermain. Diharapkan dengan belajar ber-basis 

permainan ini dapat meningkatkan kemampuan khususnya berbicara. Konsep 

pembelajaran yang membosankan akan terhapus secara perlahan dengan adanya 

media pembelajaran berbasis permainan. Hasil belajar juga dapat ditingkatkan 

karena dengan pembelajaran bermakna, pemahaman akan materi lebih lama 

tersimpan di memori anak. 

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan 

dan mengetahui pengaruh penggunaan media MONTE dan dalam pembelajaran 

keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitarku dengan model Problem 

Based Learningterhadap keterampilan berbicara dan sikap tanggung jawab siswa 

kelas 4 SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena tujuan 

penelitian ini adalah untuk meneliti “Pengaruh Penggunaan Media Monte dalam 

Pembelajaran Keberagaman Makhluk Hidup di Lingkungan Sekitarku dengan 

Model Problem Based Learning terhadap Keterampilan Berbicara dan Sikap 

Tanggung Jawab Siswa Kelas 4 SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo”.Penelitian ini 

tergolong dalam True Experimental Design dengan bentuk Posttest-Only Control 

Design.Desain eksperimen jenis True Experimental Design dengan bentuk 

Posttest-Only Control Design dapat digambarkan sebagai berikut. 

Tabel 1 

Desain Penelitian 

R X O2 

R  O4 

(Sugiyono, 2016: 112) 

Keterangan:  

R : Kelas 

X : Treatment (Perlakuan) 

O2 : Hasil posttest setelah diberi perlakuan  

O4 : Hasil posttest setelah  tanpa diberi perlakuan 

Dalam design ini, R adalah dua kelas dari populasi yang dipilih secara 

random. Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh siswa kelas 4 SD Hang 

Tuah 10 Juanda Sidoarjo. Kelas pertama diberi perlakuan disebut dengan kelas 
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treatment dan kelas kedua tidak diberi perlakuan disebut kelas kontrol. Pengaruh 

adanya perlakuan adalah (O1: O2). 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yang akan 

dilakukan adalah dengan observasi (pengamatan) aktivitas pendidik dan peserta 

didik, serta keterampilan berbicara dan kuesioner (angket) sikap tanggung jawab 

siswa. 

Penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis statistik parametik 

adalah analisis yang didasarkan atas asumsi data yang memiliki distribusi 

normal.Pengolahan data aktivitas pendidik dan aktivitas peserta didik diolah 

menggunakan rumus persentase. Sedangkan untuk pengolahan data observasi 

keterampilan berbicara dan angket sikap tanggung jawab diolah dengan 

menggunakan rumus uji t secara manual. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini meliputi 1) hasil analisis observasi aktivitas pendidik, 

2) hasil analisis observasi keterampilan berbicara, 3) hasil analisis angket sikap 

tanggung jawab. Hasil observasi aktivitas guru diuraikan sebagaik berikut: 

Tabel 2 

Hasil Observasi Aktivitas Pendidik 

No. Aspek yang diamati Skor 

rerata 

1 Memberikan orientasi permasalahan tentang materi keberagaman 

makhluk hidup di lingkunganku kepada peserta didik. 
4 

2 Mengorganisasikan peserta didik untuk meneliti materi keberagaman 

makhluk hidup di lingkunganku di Lingkunganku dengan media 

MONTE 

3 

3 Membantu investigasi mandiri dan kelompok dengan media MONTE 4 

4 Mengorganisir siswa untuk mengembangkan dan mempresentasikan 

hasil karya dan memamerkan sesuai dengan materi keberagaman 

makhluk hidup di lingkunganku. 

3,5 

5 Menganalisis proses mengatasi masalah yang terjadi atau kesulitan yang 

terjadi terkait materi keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. 
3 

6 Mengevaluasi proses mengatasi masalah yang terjadi atau kesulitan 

yang terjadi terkait materi keberagaman makhluk hidup di 

lingkunganku. 

4 

 Jumlah 21,5 

Penghitungan prosentase hasil observasi aktivitas pendidik dalam penerapan 

model Problem Based Learning dengan media Monte (Monopoli Tematik) yaitu:  

   
 

 
        

 

   
    

  
        

 

          

       
Berdasarkan hasil pengamatan pada aktifitas pendidik dalam penerapan 

Model Problem Based Learning dengan Media Monte (Monopoli Tematik) 

menunjukkan prosentase 90% dari 6 aspek inti yang diamati dengan beracuan 
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pada tabel 4.8 termasuk dalam katagori “sangat baik” artinya pendidik dapat 

dikatakan penulis berhasil menerapkan Media Monte (Monopoli Tematik) dengan 

model Problem Based Learning. 

Hasil observasi keterampilan berbicaradiuraikan sebagai berikut: 

Tabel 3 

Hasil Observasi Keterampilan Berbicara Kelas Eksperimen 

No. Perolehan Nilai 
Jumlah 

Siswa 

1 81-84 4 

2 85-88 8 

3 89-92 5 

4 93-96 6 

5 97-100 3 

JUMLAH 26 

 

Tabel 4 

Hasil Observasi Keterampilan Berbicara Kelas Kontrol 

No. Perolehan Nilai 
Jumlah 

Siswa 

1 66-70 1 

2 71-75 3 

3 76-80 3 

4 81-85 6 

5 86-90 8 

6 91-95 5 

JUMLAH 26 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti 

menggunakan rumus Uji-t dapat diketahui bahwa thitung  = 3,49 > ttabel = 2,00, maka 

H0 ditolak. Artinya peserta didik yang diterapkan media monte dalam 

pembelajaran keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitarku dengan model 

Problem Based Learning mengalami pengembangan keterampilan berbicara di-

bandingkan siswa yang tidak diterapkan media monte dalam pembelajaran 

keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitarku dengan model Problem 

Based Learning pada siswa kelas 4 A dan 4 C SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo. 

Hasil angket sikap tanggung jawab diuraikan sebagaik berikut: 

Tabel 5 

HasilSikap Tanggung Jawab Kelas Eksperimen 

No. Perolehan Nilai 
Jumlah 

Siswa 

1 83-85 2 

2 86-88 6 

3 89-91 3 

4 92-94 3 

5 95-97 6 

6 98-100 6 

JUMLAH 26 

Tabel 5 

HasilSikap Tanggung Jawab Kelas Kontrol 
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No. Perolehan Nilai 
Jumlah 

Siswa 

1 70-74 2 

2 75-79 1 

3 80-84 5 

4 85-89 7 

5 90-94 6 

6 95-100 5 

JUMLAH 26 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

menggunakan rumus Uji-t dapat diketahui bahwa thitung  = 3,49 > ttabel = 2,00, maka 

H0 ditolak. Artinya peserta didik yang diterapkan media monte dalam 

pembelajaran keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitarku dengan model 

Problem Based Learning mengalami pengembangan sikap tanggung jawab 

dibandingkan siswa yang tidak diterapkan media monte dalam pembelajaran 

keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitarku dengan model Problem 

Based Learning pada siswa kelas 4 A dan 4 C SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo. 

 

PEMBAHASAN 

Pembahasan dalam penelitian ini dipaparkan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah penggunaan media MONTE dalam pembelajaran 

keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitarku dengan model 

Problem Based Learning pada siswa kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda 

Sidoarjo? 

Berdasarkan data tabel 4.1 data observasi aktivitas. Dari data tersebut 

diperoleh 90% untuk observasi aktivitas pendidik. Dari data di atas, penulis 

beranggapan bahwa media MONTE dengan model Problem Based Learning 

dapat dilaksanakan dan diterima dengan baik.  

Media MONTE dapat membuat siswa lebih bersemangat pada saat 

pembelajaran berlangsung. Hal ini sejalan dengan fungsi media yang 

dikemukakan oleh Asyhar (2011: 29-40) yaitu media memiliki fungsi Psikologis, 

yakni fungsi yang berkaitan dengan aspek psikologis yang mencakup fungsi atensi 

(menarik perhatian), fungsi afektif (menggugah perasaan/emosi), fungsi kognitif 

25 (mengembangkan kemampuan daya pikir), fungsi imajinatif dan fungsi 

motivasi (mendorong siswa membangkitkan minat belajar). 

 

2. Adakah pengaruh penggunaan media MONTE dalam pembelajaran 

keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitarku dengan model 

Problem Based Learning terhadap keterampilan berbicara siswa kelas IV SD 

Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo? 

Berdasarkan tabel 4.3 data observasi keterampilan berbicara siswa pada 

kelas eksperimen dan tabel 4.4 data observasi keterampilan berbicara siswa pada 

kelas kontrol yang dianalisis dengan uji t menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel 

yakni sebesar 3,49. Dari perolehan data tersebut menandakan bahwa H0 ditolak 

sehingga hipotesis yang sesuai adalah ada pengaruh penggunaan media MONTE 

dalam pembelajaran keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitarku dengan 

model Problem Based Learning terhadap keterampilan berbicara siswa kelas IV 

SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo.  
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Penulis bependapat jika media yang menyenangkan dapat memotivasi 

siswa untuk mengembangkan keterampilannya. Penggunaan media monte dapat 

berpengaruh terhadap keterampilan berbicara sesuai dengan data yang tersaji pada 

poin sebelumnya, yang mana terdapat dalam skripsi Solekhah (2015) 

pengembangan media diperlukan agar proses pembelajaran menjadi lebih 

menarik, hal ini dapat membangkitkan peserta didik untuk lebih bersemangat 

dalam menerima pembelajaran. 

Penulis berpendapat bahwa keterampilan berbicara dapat dirangsang 

dengan media ini karena penggunaannya memerlukan komunikasi verbal secara 

aktif. Selain itu sejalan juga dengan fungsi media yang dikemukakan Nana 

Sudjana (dalam Fathurrohman & M. Sobry Sutikno, 2010: 66) bahwa enggunaan 

media dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar 

mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. 

 

3. Adakah pengaruh penggunaan media MONTE dalam pembelajaran 

keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitarku dengan model 

Problem Based Learning terhadap sikap tanggung jawab siswa kelas IV SD 

Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo? 

Berdasarkan tabel 4.3 data observasi keterampilan berbicara siswa pada 

kelas eksperimen dan tabel 4.4 data observasi keterampilan berbicara siswa pada 

kelas kontrol yang dianalisis dengan uji t menunjukkan thitung lebih besar dari ttabel 

yakni sebesar 2,84. Dari perolehan data tersebut menandakan bahwa H0 ditolak 

sehingga hipotesis yang sesuai adalah ada pengaruh penggunaan media MONTE 

dalam pembelajaran keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitarku dengan 

model Problem Based Learning terhadap sikap tanggung jawab siswa kelas IV 

SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo. 

Penulis bependapat jika media yang menyenangkan dapat memotivasi 

siswa untuk mengembangkan keterampilannya. Hal ini sejalan dengan jurnal 

Dede, dkk (2014) bahwa dengan pembelajaran yang menyenangkan, siswa-siswa 

menjadi semangat untuk belajar. Di samping itu, mereka juga belajar cara 

bersikap yang baik terhadap teman. Cara bersikap salah satunya yaitu tangung 

jawab. 

Penulis berpendapat bahwa media ini dapat mengembangkan sikap siswa 

terutama sikap tanggung jawab. Sikap sosial perlu dikembangkan agar siswa 

menjadi manusia yang tidak hanya memiliki kecerdasan kognitif namun juga 

kecerdasan emosional. Selain itu, sejalan juga dengan fungsi media menurut Nana 

Sudjana (dalam Fathurrohman & M. Sobry Sutikno, 2010: 66) yang 

mengemukakan bahwa penggunaan media dalam pengajaran bukan semata-mata 

sebagai alat hiburan yang digunakan hanya sekedar melengkapi proses belajar 

supaya lebih menarik perhatian siswa. Jadi menurut penulis, penggunaan media 

tidak hanya harus menarik tetapi juga harus dapat mengembangkan dan 

meningkatkan keterampilan dan sikap siswa. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Kesimpulan didapat dari beberapa pengujian dan analisis data pada Bab 

IV. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, Penerapan media MONTE dalam 

pembelajaran keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitarku dengan model 
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Problem Based Learning pada siswa kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo 

dikategorikan baik. 

Ada pengaruh penggunaan media MONTE dalam pembelajaran 

keberagaman makhluk hidup di lingkungan sekitarku dengan model Problem 

Based Learning terhadap keterampilan berbicara siswa kelas IV SD Hang Tuah 

10 Juanda Sidoarjo. 

Ada pengaruh pembelajaran keberagaman makhluk hidup di lingkungan 

sekitarku dengan media MONTE berbasis Problem Based Learning terhadap 

sikap tanggungjawab siswa kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo. 

B. Saran 

1. Bagi Peneliti 

Saran untuk peneliti yang akan meneliti penelitian serupa, dapat dipilih 

jenis media yang sesuai dan mudah digunakan untuk pendidik maupun peserta 

didik. Adapun saran lain yang dapat digunakan yaitu teliti dalam pemilihan kelas 

yang akan digunakan sebagai penelitian, guna keberhasilan penelitian. Saran 

terakhir yaitu untuk pemilihan variabel terikat atau hal yang akan diteliti dapat 

dipertimbangkan agar hipotesis dapat dibuktikan dengan valid. 

2. Bagi Guru 

Saran untuk guru yaitu dapat lebih selektif dalam pemilihan media dan 

sebisa mungkin me-ngembangkan media menjadi lebih tepat atau sesuai dengan 

karakteristik siswanya sehingga dapat mempermudah proses pembelajaran. 

3. Bagi Siswa 

Saran untuk siswa yaitu sebaiknya dapat lebih memanfaatkan fasilitas 

yang diberikan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, harus 

lebih giat menggali pengetahuan yang bermanfaat. Serta harus menjadi pribadi 

yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas namun juga menjadi manusia 

yang berperilaku yang baik. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini didasarkan pada kemampuan berpikir kritis yang rendah pada siswa sekolah 

dasar. Untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, 

maka pendidik membutuhkan model pembelajaran yang tepat. Dalam penelitian ini tidak semua 

model pembelajaran kooperatif diterapkan, tetapi satu model pembelajaran kooperatif tipe TGT 

dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT diterapkan pada Tematik 4 Subtema 1 Pelajaran 1 untuk kelas 

IV SD Negeri Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo. Penggunaan model pembelajaran jenis ini 

diharapkan peserta didik berinteraksi satu sama lain untuk bertukar pendapat tanpa membedakan 

latar belakang ekonomi, jenis kelamin, dan status sosial sehingga pembelajar mudah bertukar 

informasi dengan bahasa mereka sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TGT terhadap kemampuan berpikir kritis siswa 

kelas IV SDN kelas 4 SDN Toba 10 Juanda Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif. Data diperoleh dari hasil observasi dan tes siswa sesuai indikator kemampuan 

berpikir kritis. Sumber data yang digunakan adalah siswa kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda 

Sidoarjo yang terdiri dari 60 siswa. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis menggunakan uji-t kemudian ditarik 

kesimpulan. Kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT pada Tematik 4 Subtematik 1 Pelajaran 1 berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo. 

 

Kata kunci: jenis koperasi TGT, kemampuan berpikir kritis. 

 

PENDHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting bagi kehidupan manusia 

untuk mengembangkan dirinya, sehingga mampu menjadi manusia yang 

berkualitas dan berpotensi serta mampu bersaing di era globalisasi. Melalui 

pendidikan manusia dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya. Berbagai 

upaya telah ditempuh untuk meningkatkan dan memantapkan kualitas pendidikan 

nasional guna menghasilkan produk pendidikan yang berkualitas dan berdaya 

saing tinggi.  

Perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia sangat diperlukan dalam 

menghadapi tuntutan zaman yang semakin pesat di era modernisasi saat ini. 

Tinggi rendahnya kualitas pendidikan sangat berpengaruh dalam perannya 

mengikuti dinamika perkembangan zaman. Kualitas pendidikan pada suatu negara 

dijadikan sebagai salah satu pilar negara untuk menyiapkan sumber daya manusia 

yang siap menghadapi tuntutan zaman dalam berbagai dimensi kehidupan. 

Dalam Undang-Undang No. 20  tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan bahwa: 

mailto:JAYATIPRATIWI@GMAIL.COM
mailto:dwiasea@gmail.com
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Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual/keagaman, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan 

yang dimiliki dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Permendikbud No. 

104: 2014). 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat jelas bahwa dalam rangka 

mempersiapkan SDM yang berkualitas maka dibutuhkan perbaikan kualitas 

pendidikan di Indonesia. Guru sebagai tenaga pendidik harus mempersiapkan 

seoptimal mungkin potensi siswanya agar mampu mencapai tujuan pendidikan 

nasional. 

Siswa mengalami suatu proses belajar. Dalam proses belajar tersebut, 

siswa menggunakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari bahan belajar. 

Kemampuan-kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik yang dibelajarkan 

dengan bahan belajar menjadi semakin rinci dan menguat (Dimyati dan Mudjiono 

2009:22).  

Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam tujuan pembelajaran adalah 

menampilkan kemampuan siswa berpikir kritis untuk mengetahui berbagai konsep 

dan kepekaan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan 

sehari-hari. Kemampuan berpikir kritis adalah satu dari bagian penting dalam 

segala aspek kehidupan seseorang. Berpikir kritis digunakan dalam berbagai 

situasi dan kesempatan dalam upaya memecahkan persoalan kehidupan. Berpikir 

kritis merupakan dasar dari kemauan sendiri, disiplin diri, memantau sendiri, dan 

memperbaiki pikiran sendiri untuk dapat berkomunikasi dan memecahkan 

persoalan secara lebih efektif. 

Sanjaya (2007:224) menyatakan, “salah satu kelemahan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan para guru adalah kurang adanya usaha 

pengembangan kemampuan berpikir siswa.” Hal ini dapat diartikan bahwa, guru 

menuntut siswa untuk menampung dan menghafal semua materi yang telah 

diajarkan oleh guru tanpa mengarahkan siswa terhadap tuntutan siswa memahami 

informasi secara utuh dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 

Masalah seperti ini sering sekali ditemui diberbagai sekolah dan menunjukkan 

adanya kelemahan proses pembelajaran. Sehingga, proses pembelajaran yang 

belangsung memiliki kesan guru menuntut siswa untuk belajar tanpa memberikan 

bimbingan cara belajar dan menyelesaikan masalah serta berpikir kritis terhadap 

fenomena yang dihadapi. 

Setiap anak yang lahir memiliki kemampuan berpikir kritis yang harus 

dikembangkan secara optimal. Sebagai makhluk rasional dan pemberi makna, 

manusia senantiasa terdorong untuk memikirkan hal-hal yang ada disekililingnya. 

selain itu, kemampuan berpikir kritis sangat dibutuhkan dan harus terus 

dikembangkan. (Zalqiah, 2013) menurut Direktur Pusat Bahasa dan Pemikiran 

Kritis di La Guardi College, City University of New York (CUNY), menjelaskan 

berpikir sebagai proses aktif, teratur dan penuh makna yang kita gunakan untuk 

memahami dunia, menurutnya berpikir kritis adalah berpikir untuk menyelidiki 

secara sistematis proses berpikir itu sendiri, maksudnya tidak hanya memikirkan 

dengan sengaja tetapi juga meneliti bagaimana kita dan orang lain menggunakan 

bukti dan logika. Melalui paparan tersebut, maka sangat jelas bahwa berpikir 
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kritis merupakan poin penting yang harus dikembangkan pada diri siswa. 

Pentingnya kemampuan berpikir kritis tersebut berbanding terbalik dengan 

kenyataan yang dihadapi oleh pendidikan Indonesia. Berpikir kritis merupakan 

salah satu bentuk indikator kualitas pendidikan, namun apabila dilihat dari laporan 

UNESCO EFA Report, 2007 posisi Indonesia  dalam peringkat indeks pendidikan 

EFA Development Index (EDI) turun dari posisi 58 ke 62 dari 130 negara. 

Berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar, menurut hasil 

survey TIMSS (Trends  International in Mathematics and Science Study) 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam masalah pemecahan masalah 

science berada pada urutan 37 dari 46 negara. Selain itu, berdasarkan survey yang 

dilakukan oleh TIMSS terhadap pencapaian sains anak kelas 4 dan kelas 8, 

hasilnya menunjukkan bahwa dari 49 negara yang berpartisipasi pada tahun 2007, 

masing-masing anak Indonesia menempati urutan 35 dengan skor rata-rata 

mencapai 427, skor tersebut tergolong kategori benchmark yang artinya siswa 

baru mengenal beberapa konsep sains. (Rank positions and Grade 82 Science and 

Mathematics).  

Sementara, sering sekali kita jumpai pembelajaran di sekolah dasar 

khususnya yang harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis tidak dapat 

dikembangkan secara optimal, bahkan sering kali luput dari perhatian guru. 

Banyak guru yang beranggapan bahwa siswa sekolah dasar masih belum mampu 

berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan, hal ini yang membuat guru hanya 

melakukan kegiatan transfer pengetahuan tanpa melibatkan pengembangan 

kemampuan berpikir kritis siswa. Mencermati fakta mengenai tingkat kemampuan 

berpikir kritis siswa sekolah dasar maka diperlukan upaya untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa secara optimal. 

Sehubungan dengan adanya tuntutan kualitas pendidikan nasional yang 

mengharapkan sumber daya manusia memiliki kemampuan intelektual yang tinggi 

dan berpikir kritis melalui pendidikan, maka perlu adanya perbaikan kualitas 

pendidikan di Indonesia yang dapat dilakukan melalui perbaikan model 

pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan akan menentukan tipe 

pembelajaran dalam proses penyampaian materi pembelajaran. Penerapan tipe 

pembelajaran ini dapat digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya proses 

pembelajaran yang dilaksanakan. Melalui hasil keberhasilan atau tidaknya tipe 

pembelajaran tersebut akan mempengaruhi kualitas pendidikan. Melalui model 

pembelajaran yang inovatif dan tepat dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, 

menengah, maupun atas merupakan salah satu kebutuhan  yang harus diperhatikan 

guna mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa.  

Oleh karena itu, diperlukan sebuah inovasi pembelajaran yang mampu 

merealisasikan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar yang. Salah satu 

inovasi yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan model pembelajaran 

yang sesuai dan tepat. Teams Games Tournament (TGT) merupakan tipe 

pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk membuat kompetisi dalam 

suasana kontruktif positif. Teknik pembelajaran tipe TGT mampu membentuk 

pola pikir siswa untuk saling membangun dalam tim dan saling memberikan 

kepercayaan pada anggota tim saat bermain dalam tournament. Melalui kegiatan 

tournament tersebut akan membangun rasa kompetitif yang tinggi terhadap siswa 

sehingga siswa akan berpikir kritis bersama kelompok untuk memecahkan 
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masalah yang diberikan oleh guru maupun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

oleh guru. 

Dari paparan di atas, penelitian ini ingin menjawab permasalahan, apakah 

model pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament berpengaruh 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas iv sd hang tuah 10 juanda 

sidoarjo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

sumbangan positif dan gambaran bagi penelitian berikutnya yang ada 

hubungannya dengan Teams Games Tournament dan kemampuan berpikir kritis 

pada siswa sekolah dasar. 

Pada bagian in, kita akan lebih berkonsentrsi pada kemampuan berpikir 

kritisi dan TGT Van Gelder (dalam Eggen dan Kauchak, 2012:111) menyatakan, 

“kemampuan dan kecenderungan seseorang untuk membuat dan melakukan 

asesmen terhadap kesimpulan yang didasarkan pada bukti.” Sejalan dengan 

pernyataan tersebut, Harsanto (2005:37) menyatakan, “seorang pemikir harus 

mampu memberi alasan atas pilihan keputusan yang diambilnya dan harus terbuka 

terhadap perbedaan keputusan dan pendapat orang lain serta sanggup menyimak 

alsan-alasan mengapa orang lain memiliki pendapat atau keputusan yang berbeda. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis sebagai 

upaya pendalaman kesadaran serta kecerdasan membandingkan dari beberapa 

masalah yang sedang dan akan terjadi sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan 

dan gagasan yang dapat memecahkan masalah tersebut. 

Menurut Robert H. Ennis (dalam Hassoubah, 2004:85), berpikir kritis 

adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada 

pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. 

Sehingga, indikator kemampuan berpikir kritis diturunkan dari aktivitas kritis 

siswa sebagai berikut: (1) mencari pernyataan yang jelas dari setiap pertanyaan, 

(2) Mencari alasan, (3) berusaha mengetahui informasi dengan baik, (4) memakai 

sumber yang memiliki kredibilitas, (5) memperhatikan situasi dan kondisi secara 

keseluruhan, (6) berusaha tetap relevan dengan ide utama, (7) mengingat 

kepentingan yang asli dan mendasar, (8) mencari alternatif, (9) bersikap dan 

berpikir terbuka, (10) mengambil posisi ketika ada bukti yang cukup untuk 

melakukan, (11) mencari penjelasan sebanyak mungkin apabila memungkinkan, 

(12) bersikap secara sistematis dan teratur dengan bagian-bagian keseluruhan 

masalah. Keduabelas indikator kemampuan berpikir kritis tersebut dijadikan 

indikator penilaian kemampuan berpikir kritis siswa. 

Dasar kajian lain dalam penelitian ini adalah mengenai model 

pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif. Pada mulanya dikembangkan oleh David DeVries dan 

Keith Edwards pada tahun 1995, ini merupakan metode pembelajaran pertama 

dari John Hopkins (Slavin, 2005:13). Slavin (2005:166-167) menyatakan 

komponen-komponen TGT terdiri dari lima yaitu: tahap penyajian kelas (class 

precentation), belajar dalam kelompok (teams), permaianan (games), 

pertandingan (tournament), dan penghargaan kelompok (team recognition). 

Teams Game Tournament memiliki hubungan yang erat dengan 

kemampuan berpikir kritis, sebab apabila dianalisis TGT memiliki dampak 

intruksional (instructional effect) dan dampak pengiring (nurturant effect) dalam 

proses pembelajaran, adapun dampak dari pelaksanaan model pembelajaran TGT 

menurut (Kartadinata, 1997:75), Intructional Effect yang didapat melalui TGT 
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adalah: (1) kemampuan konstruksi pengetahuan, (2) penguasaan bahan ajar, (3) 

Kemampuan berpikir kritis, (4) keterampilan kooperatif. Sedangkan nurturant 

effect yng di dapat adalah: (1) minat, (2) kemandirian atau otonomi dalam belajar, 

(3) sikap positif terhadap suatu mata pelajaran tertentu, (4) Nilai.  

Melalui uraian tersebut, maka sangat jelaslah bahwa model pembelajaran 

kooperatif tipe TGT memiliki hubungan terhadap kemampuan berpikir kritis 

siswa. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT ini juga dikenal dengan model 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk berpikir kritis dalam memecahkan 

persoalan atau masalah dalam bentuk pertanyaan.dalam konteks ini pengetahuan 

diperkenalkan menjadi salah satu syarat mutlak dalam mengembangkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sugiyono 

(2016:16-17) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, realitas dipandang sebagai sesuatu yang kongkrit, dapat 

diamati dengan panca indra, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, 

dan perilaku, tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Rancangan Penelitian 

yang digunakan menggunakan metode eksperimen. Eksperimen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Quasi Experimental Design. 

Jenis rancangan penelitian yang digunakan adalah Posttest Only Control 

Design. Perlakuan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh model pembelajaran TGT terhadap kemampuan berpikir kritis peserta 

didik kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda pada Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1. 

Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu deskripsi gambaran atau ukuran 

sistematik. Dengan demikian, data yang diperoleh akan diukur dan dianalisa 

sedemikian rupa secara kuantitatif.  

Populasi penelitian ini adalah seluruh kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda 

dan sampel yang digunakan adalah siswa kelas IV A dan C SD Hang Tuah 10 

Juanda Sidoarjo. Teknik penelitian yang digunakan peneliti adalah Sampling 

Purposive atau sampel bertujuan. Menurut Sugiyono (2016:124) Sampling 

Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.  Teknik 

tersbut dilakukan dengan cara mengambil subyek yang tidak berdasar pada strata, 

random, atau daerah, melainkan berdasar tujuan tertentu. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan menggunakan observasi dan tes dengan 

instrument penelitian menggunakan lembar observasi kemampuan berpikir kritis 

berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis dan instrument tes berupa empat 

soal uraian. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan uji-t dengan 

melakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Selanjutnya, 

dilakukan penarikan kesimpulan. 

 

HASIL PEMBAHASAN  

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan di SD Hang Tuah 

10 Juanda Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT pada kelas eksperimen dan pada kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran tematik kurikulum 2013 pada Tema 4 

Berbagai Pekerjaan Subtema 1 Jenis-Jenis Pekerjaan Pembelajaran 1 Kelas 4 SD, 

memberikan pengaruh  terhadap kemampuan berpikir kritis pada kelas ekperimen 
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jika dibandingkan dengan kelas kontrol. Hal ini dibuktikan dari hasil pengolahan 

data dan analisa data dengan menggunakan uji-t. Perhitungan uji-t dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe 

Teams Games Tournament (TGT) terhadap kemampuan berpikir kritis peserta 

didik kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda serta didukung dengan kajian teoritis dan 

empiris. 

Berdasarkan hasil observasi kemampuan berpikir kritis dan post-test 

maka, diperoleh suatu hasil bahwa ada pengaruh antara kemampuan berpikir kritis  

peserta didik yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran koopertaif 

tipe TGT dengan peserta didik yang diajar menggunakan model pembelajaran 

tematik kurikulum 2013. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan uraian-uraian sebelumnya, 

mengenai model pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

TGT memperkuat keyakinan peneliti bahwa sesuai teori yang dikemukakan oleh 

De Vries dan Slavin, TGT mampu memberi ruang kepada peserta didik untuk 

mengungkap atau menyampaikan gagasan/ idenya, menghargai  pendapat atau 

gagasan orang lain, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, melatih peserta 

didik untuk mampu mengaktulisasikan dan mengoptimalkan potensi dirinya 

menghadapi perubahan yang terjadi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa, dan melatih peserta didik untuk mampu mengembangkan potensi individu 

yang berhasil guna dan berdaya guna, kreatif dan bertanggung jawab. 

Sejalan dengan hal tersebut, keyakinan peneliti juga semakin kuat 

terhadap model pembelajaran TGT terhadap kemamapuan berpikir kritis sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Kardinata bahwa, TGT memiliki instructional 

effect dan naturant effect. Dimana, pada instructional effect dijelaskan bahwa 

model pembelajaran TGT, menghadapkan peserta didik dengan pertanyaan-

pertanyaan yang merangsang pikiran, sehingga kemampuan berpikir kritis peserta 

didik dapat berkembang dengan optimal. dengan permasalahan yang diberikan 

kepada peserta didik dalam bentuk pertanyaan, peserta didik akan merasa 

tertantang untuk menyelesaikan semua pertanyaan itu, seiring dengan hal tersebut 

kemampuana berpikir kritis akan terasah. 

 Selain itu, didukung dengan hasil penelitian terdahulu mengenai model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT menyatakan bahwa Ho ditolak atau dengan 

kata lain model pembelajaran TGT berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

peserta didik dan berpengaruh positif terhadap motivasi belajar peserta didik. Hal 

ini, didukung oleh penelitian terdahulu dari Made Yanti Sudarmi, dkk (2014), I 

Kt. Agus Bidiastawa, dkk. (2014), dan Nadrah, dkk. (2017). 

Model pemeblajaran kooperatif tipe TGT memberikan pengaruh pada 

peserta didik. Pengaruhnya adalah peserta didik yang diajar menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki hasil kemapuan berpikir kritis yanag 

lebih baik dibanding menggunakan model pembelajaran tematik kurikulum 2013.  

Hal ini menunjkkan, bahwa dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe TGT hasil kemampuan berpikir kritis peserta didik pada Tema 4 Berbagai 

Pekerjaan Subtema 1 Jenis-Jenis Pekerjaan Pembelajaran 1 Kelas IV SD Hang 

Tuah 10 Juanda jauh lebih baik, peserta didik dapat mengatasi hambatan-

hambatan pada diri peserta didik untuk mencapai hasil kemampuan berpikir kritis. 

Selain itu, peserta didik menjadi lebioh aktif, mampu bersosialisasi dengan teman 

sebaya, tanpa perdebatan status, gender, dan ekonomi., serta mampu bersaing 
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secara sehat dalam berkompetisi menyelesaikan tugas yang diberikan dan 

bersikap jujur dalam mengerjakan tes. 

Secara empiris penelitian ini mempunyai beberapa faktor pendukung, 

yakni sekolah  yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah swasta yang 

terakreditasi A dengan banyak prestasi tingkat daerah maupun nasional, keadaan 

dan suasana kelas yang nyaman, manajemen kelas yang baik, serta respon peserta 

didik secara baik, dan peran guru kelas yang mendukung terlaksananya penelitian 

ini, serta sarana dan prasarana di lingkungan sekolah yang mendukung. 

Kegiatan penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

yang telah dibuat oleh peneliti, untuk membuktikan hipotesis, dan mencatat hasil 

kegiatan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 

(TGT)  dapat memberikan pengaruh atau dorongan yang positif terhadap 

kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa, model 

pembelajaran kooperatif tipe teams games tournament (TGT) berpengaruh secara 

signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas iv pada tema 4 

berbagai pekerjaan subtema 1 jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1. 
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ABSTRAK 

 
Selain aspek kognitif, kemandirian merupakan aspek lain yang menjadi keterbatasan pada 

siswa dengan gangguan intelegensi. Sebagai dampak dari terbatasnya kemampuan kognitif, maka 

dalam kehidupan sehari-hari mereka menjadi bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. 

Mengingat mereka akan terus tumbuh dan berkembang menjadi individu dewasa yang merupakan 

bagian dari masyarakat, maka sejak dari usia sekolah perlu diberikan bimbingan untuk melatih 

kemandirian. Hal ini bertujuan agar siswa dengan gangguan intelektual tidak lagi bergantung 

penuh pada orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, perlu diberikan bimbingan kemandirian 

terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selain orang tua yang berada di rumah, guru 

sebagai pendidik di lingkungan sekolah juga perlu memberikan memberikan bimbingan 

kemandirian pada siswa dengan gangguan intelektual.  

 

Kata kunci: pendidik, siswa dengan gangguan intelektual, kemandirian 

 

PENDAHULUAN 

Dalam memasuki era revolusi industri 4.0 berdampak pada seluruh aspek 

kehidupan masyarakat harus menyesuaikannya, termasuk bidang pendidikan. 

Salah satu karakter dari era revolusi industri 4.0 terhadap bidang pendidikan 

adalah adanya adaptasi teknologi pada sistemnya baik sistem pendidikan maupun 

sistem pembelajaran. Hal ini menuntut peserta didik sebagai hasil dari proses 

pembelajaran menjadi individu yang memiliki kemandirian untuk dapat bertahan 

pada kemajuan era berikutnya serta berdaya saing sesuai zaman. Hal tersebut juga 

meliputi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, termasuk siswa dengan 

gangguan intelegensi (tunagrahita). Menjadi salah satu dampak dari era revolusi 

industri 4.0 adalah menjadikan mereka menjadi individu yang dapat mandiri.  

Siswa dengan gangguan intelegensi adalah mereka yang memiliki 

keterbatasan dalam kemapuan kognitif dan yang berkaitan dengan perilaku sehari-

harinya. Mereka memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata ditunjukan 

dengan perolehan skor IQ di bawah 90. Selain itu mereka juga memiliki 

kesenjangan antara usia mental (Mental Age) dan usia kronologisnya 

(Chronological Age), contoh apabila usia kronologinya 12 tahun maka usia 

mentalnya setara dengan anak usia 7 tahun. Sehingga secara kematangan mental 

pun masih setara dengan kemampuan anak usia 7 tahun.  

Individu yang memiliki keterbatasan intelegensi berdampak pada aspek 

kehidupannya yang lain, seperti bahasa, sosial, emosional dan perilaku. Semua 

aktivitas manusia seperti bahasa, sosial, perilaku dikoordinasikan di otak akan 

ditransfer kepada masing-masing indera manusia. Mereka yang mengalami 

keterbatasan kemampuan kognitifnya, maka akan berdampak pada aktivitas 

koordinasi di otak kemudian direspon oleh indera ada yang lambat dan ada yang 

tidak bisa sama sekali. Hal ini berarti bahwa kemampuan intelektual seseorang 

mempengaruhi kemampuan lainnya, termasuk kemandirian dalam melakukan 

aktivitas sehari-hari. 

mailto:dianpuspadewi90@gmail.com
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Kemandirian menjadi permasalahan bagi siswa dengan gangguan 

intelegensi, masi banyak mereka yang menginjak usia dewasa masih belum dapat 

memenuhi kebutuhannya seorang diri. Sedangkan sebagai seseorang yang menjadi 

bagian dari masyarakat yang heterogen, siswa dengan gangguan intelektual harus 

memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhannya seorang diri, tanpa 

bergantung pada orang lain secara terus-menerus. Ancok (1991) menjelaskan 

bahwa kemandirian berkaitan dengan sikap mental seseorang dalam melakukan 

sesuatu sesuai dengan kemampuan dan tidak tergantung pada orang lain.  

Oleh karena itu, diperlukan adanya bimbingan kepada siswa dengan 

gangguan intelektual untuk dapat melatih kemandiriannya. Hal ini bertujuan 

mereka dapat melakukan upaya pemenuhan kebutuhannya sendiri. Orang tua 

sebagai lingkup sosial pertama yang dikenal oleh anak memiliki tanggung jawab 

untuk dapat melatih kemandirian siswa dengan gangguan intelektual. Pihak lain 

yang tidak kalah penting perannya dalam memberikan bimbingan kemandirian 

kepada mereka adalah guru. Guru sebagai pendidik siswa di sekolah memberikan 

bimbingan kemandirian sesuai kemampuan siswa dan kebutuhan di sekitar 

lingkungan anak. Sehingga secara perlahan, mereka dapat mencari solusi atas 

permasalahan yang dihadapinya seorang diri serta memenuhi kebutuhannya tanpa 

harus bergantung secara penuh pada orang lain di sekitarnya.  

 

PEMBAHASAN 

1. Ruang Lingkup Siswa dengan Gangguan Intelektual 

Siswa dengan gangguan intelegensi merupakan anak yang memiliki 

gangguan atau keterbatasan dalam Intelegensi/intelegensinya ditandai dengan 

skor IQ di bawah rata-rata IQ normal sehingga berdampak pada aspek 

perkembangan lainnya. 

Siswa dengan gangguan intelegensi memiliki karakteristik yang unik 

dibandingkan anak pada umumnya. Meskipun demikian, mereka memiliki 

aspek-aspek perkembangan yang sama dengan teman sebayanya. Aspek 

perkembangan yang terjadi pada manusia antara lain adalah perkembangan 

kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan fisik dan motorik, 

perkembangan perilaku, perkembangan sosial dan emosional serta 

perkembangan religius. Setiap orang memiliki tugas perkembangannya 

masing-masing, ada yang berjalan dengan cepat, rata-rata dan lambat. Siswa 

dengan gangguan intelegensi mengalami keterbatasan dan hambatan untuk 

melakukan tugas pada masing-masing aspek perkembangan. Efendi (2006) 

menjelaskan bahwa anak tunagrahita atau berkelainan mental menunjuk 

kepada seseorang yang memiliki kecerdasan mental di bawah normal, 

sehingga dalam melaksanakan tugas perkembangannya memerlukan bantuan 

atau layanan secara spesifik, termasuk pendidikan. 

 

Salah satu aspek perkembangan yang menjadi keterbatasan utama siswa 

dengan gangguan intelegensi ialah perkembangan kognitif. Kemampuan 

koginitif atau kecerdasan mengacu pada kemampuan mental umum yang 

terdiri dari kemampuan berpikir, merencanakan, memecahkan masalah, 

berpikir secara abstrak, memahami gagasan yang kompleks, belajar dengan 

cepat, dan belajar dari pengalaman. Kecerdasan seseorang dapat diketahui 

salah satunya dengan nilai Intelligent Quotient (IQ) yang diperoleh dari tes 
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standar. Siswa dengan gangguan intelegensi memiliki skor tes IQ di bawah 

rata-rata yaitu sekitar 70 atau di bawahnya. Sehingga mereka memiliki 

keterbatasan dalam kemampuan mental umum yang dijelaskan sebelumnya. 

Heuvelman etc (2017) menjelaskan bahwa hambatan Intelegensi adalah 

sekelompok gangguan perkembangan yang terlihat sejak kecil dan ditandai 

oleh gangguan kognitif dan fungsional pada perkembangan lainnya sebagai 

akibat dari gangguan perkembangan kognitif yang dialaminya. Individu 

dengan gangguan Intelegensi Intelegensi memiliki kemampuan yang rendah 

untuk memahami informasi baru atau kompleks dan untuk belajar dan 

menerapkan keterampilan baru, sehingga mengurangi kemampuan untuk 

mengatasi secara mandiri. 

 
Adapun karakteristik siswa dengan gangguan intelegensi terdiri dari 

beberapa aspek berikut, 

a. Aspek kognitif 

Kemampuan koginitif atau kecerdasan mengacu pada kemampuan mental 

umum yang terdiri dari kemampuan berpikir, merencanakan, 

memecahkan masalah, berpikir secara abstrak, memahami gagasan yang 

kompleks, belajar dengan cepat, dan belajar dari pengalaman. Dewi 

(2014) menjelaskan bahwa siswa dengan gangguan intelegensi dalam 

semua klasifikasi memiliki kesulitan menerjemahan informasi yang 

bersifat abstrak atau tidak berwujud (tidak nyata). Contohnya ketika 

meminta mereka membayangkan warna pelangi tanpa melihat langsung, 

mereka akan mengalami kesulitan untuk menceritakannya. Sehingga, 

informasi atau pengetahuan yang diberikan kepada siswa dengan 

gangguan intelegensi adalah yang bersifat konkret atau nyata, berwujud. 

Contohnya menjelaskan warna pelangi kepada mereka dengan melihat 

pelangi secara langsung atau menggunakan gambar pelangi dalam 

pembelajaran. Selain itu informasi abstrak, mereka juga tidak mampu 

menerima infromasi yang rumit atau kompleks. Sehingga informasikan 

yang disampaikan pada mereka haruslah yang sederhana.  

b. Aspek Bahasa dan komunikasi 

Tingkat kecerdasan seseorang akan mempengaruhi secara signifikan 

tehadap kemampuan bahasa dan komunikasi seseorang. Eisenson dan 

Ogilvie dalam Efendi (2006) menyampaikan hasil penelitian yang 

dilakukannya yaitu antara tingkat kecerdasan dan kematangan fungsi 

bahasa dan komunikasi memiliki hubungan yang positif. Bahasa dan 

komunikasi memiliki tahapan yang sistematis sesuai dengan usia 

seseorang, sehingga setiap orang pasti akan meniti tahapannya dalam 

tugas perkembangan bahasa. Siswa dengan gangguan intelegensi 

memiliki kegagalan dalam proses meniti tugas perkembangan bahasanya. 

c. Aspek Kepribadian, Sosial dan Emosional 

Kepribadian merupakan sistem tingkah laku seseorang yang 

terintegrasikan dan terorganisasikan sehingga membedakannya dengan 

orang lain. Kepribadian merupakan respon-respon yang komplek seperti 

cara seseorang melihat dunia, tujuan-tujuannya dan ketertarikannya pada 

sesuatu, kemampuannya untuk berbuat sesuatu, bagaimana pandangannya 

terhadap seseorang, apa yang ia inginkan dari kehidupannya dan cara-cara 
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ia memecahkan persoalan-persoalan tertentu. Sehingga dapat dilihat 

bahwa kepribadian berkaitan dengan kemampuan seseorang 

menyesuiakan diri dengan lingkungan sosial dan bagaimana dia 

mengelolah rasa atau emosinalnya. 

d. Aspek Fisik dan motorik 

Dilihat dari aspek perkembangan fisik, siswa dengan gangguan 

intelegensi memiliki perkembangan yang sedikit terlamabat dibanding 

teman sebaya yang seusianya. Soemantri (2012) menjelaskan bahwa 

siswa dengan gangguan intelegensi memiliki derajat kemampuan 

setingkat lebih rendah dibandingkan teman sebayanya dengan usia yang 

sama. Adapun derajat tingkat tersebut berdasarkan MA anak. Salah satu 

aspek perkembangan siswa dengan gangguan intelegensi yang tidak 

tertinggal jauh dari teman usia sebayanya adalah perkembangan fisik. 

Mereka tetap mengalami tahapan pertumbuhan fisik pada umumnya, 

seperti bertumbuh tinggi, tumbuh bagian tubuh yang menandakan masa 

pubertas, melakukan aktivitas fisik dan sebagainya. Namun mereka tetap 

memiliki keterbatasan pada aktivitas fisik yang kompleks. 

 

Selain itu, dijelaskan klasifikasi siswa dengan gangguan intelegensi 

berdasarkan skor IQ yang diukur dengan tes kecerdasan Stanford Binet dan 

Skala Weschler (WISC) dan kemampuan yang dikuasi oleh anak, 

a. Siswa dengan gangguan intelegensi ringan 

Berdasarkan IQ kelompok siswa dengan gangguan intelegensi taraf 

ringan, menurut Binet memiliki rentang skor IQ antara 68-52, sedangkan 

menurut Skala WISC memiliki rentang IQ antara 69-55. Anak dalam 

kelompok ini sering disebut dengan istilah lain yang tidak kalah populer 

dengan moron atau debil. Sehingga para ahli ada yang menyebut siswa 

dengan gangguan intelegensi secara umum dengan istilah tersebut. 

Berdasarkan kemampuan yang dikuasi oleh anak mereka disebut 

juga dengan mampu didik, anak dalam kelompok ini masih bisa 

mengikuti kegiatan pembelajaran sederhana di kelas seperti membaca, 

menulis dan berhitung sederhana. Selain itu, mereka juga dapat dilatih 

untuk mengembangan kemampuan yang terkait dengan ketrampilan hidup 

atau life skill yang sederhana seperti pertukangan, pertanian, peternakan 

dan lain-lain. Sehingga lambat laun dengan bimbingan orang dewasa di 

sekitarnya mereka dapat memiliki pekerjaan yang dapat digunakannya 

sebagai mata pencaharian untuk bertahan hidup secara mandiri di 

masyarakat. 

b. Siswa dengan gangguan intelegensi sedang 

Pengukuran IQ yang telah dilakukan kepada kelompok siswa 

dengan gangguan intelegensi taraf sedang menggunakan tes kecerdasan, 

diperoleh dua macam. Pertama menurut Binet memiliki rentang skor IQ 

antara 51-36, sedangkan menurut Skala WISC memiliki rentang IQ antara 

54-40. Mereka memiliki perkembangan Mental Age (MA) kurang lebih 

usia 7 tahun. Dengan kata lain, sebanyak apapun Chronological Age/ CA 

mereka tetap memiliki kemampuan mental yang setara dengan anak usia 

kurang lebih 7 tahun. 
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Anak dalam kelompok ini juga sering disebut imbesil memiliki 

kemampuan yang lebih terbatas di banding kelompok sebelumnya. 

Berdasarkan kemampuan yang dikuasi oleh anak mereka disebut juga 

dengan mampu latih. Mereka sudah mengalami keterbatasan cederung 

sangat kurang pada kemampuan akademik, karena mereka sudah susah 

untuk diberikan pembelajaran seperti membaca, menulis dan berhitung. 

Namun, mereka masih bisa untuk diberikan pemahaman tentang praktik 

mengurus diri sendiri dalam kegiatan sehari-hari atau Activity Dailiy 

Living (ADL) seperti toliet training, makan, minum, membersihkan 

rumah, dll. Untuk kemampuan bertahan dalam masyarakat, mereka masih 

dapat bekerja di tempat kerja yang terlindung dan dengan pengawasan. 

c. Siswa dengan gangguan intelegensi berat 

Anak dalam klasifikasi kelompok ini memiliki taraf IQ, menurut 

Binet memiliki rentang skor IQ antara 32-20, sedangkan menurut Skala 

WISC memiliki rentang IQ antara 39-25. Mereka dalam kelompok berat 

sering disebut dengan istilah idiot.  

Sedangkan siswa dengan gangguan intelegensi taraf sangat berat 

menurut Binet memiliki rentang skor IQ 19, sedangkan menurut Skala 

WISC memiliki rentang IQ antara 24. Perkembangan MA anak dalam 

kelompok taraf sangat berat setara dengan usia anak 3 tahun. Mereka 

yang tergolong dalam kelompok ini memerlukan perlindungan, pelayanan 

dan pengawasan di sepanjang hidupnya. Berdasarkan kemampuan yang 

dikuasi, mereka disebut juga dengan mampu rawat. 
 

2. Ruang Lingkup kemandirian  

Istilah kemandirian menurut KBBI berasal dari kata mandiri yang erati 

mampu dan tidak bergantung pada pihak lain. Sedangkan kemandirian 

didefinsikan sebagai sebuah sikap mental yang dimiliki oleh seseorang untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak 

bergantung kepada orang lain. Menurut Sujanto kemandirian yaitu 

kemampuan seseorang untuk mengerti tentang perbedaan antara yang benar 

dan salah yang boleh dan tidak, yang dianjurkan dan yang dicegah, yang baik 

dan yang buruk dan individu sadar harus menjahui segala hal yang bersifat 

negatif dan mencoba dan membina diri untuk selalu menggunakan hal-hal 

positif. (Sujanto, 2001) 

Penerapan pelatihan kemandirian memiliki dampak yang positif bagi 

seseorang. Seseorang perlu dilatih kemandirian sejak dari dini, agar terbiasa 

untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seseorang yang sudah memiliki 

kemandirian yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut, 

a. Memiliki inisiatif 

Seseorang yang memiliki kemandirian salah satu karakteristiknya ialah 

memliki inisiatif dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah, 

menemukan ide-ide baru terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Inisiatif 

ini akan muncul pada anak dengan melakukan pembiasaan sejak dini dan 

terus menerus. 

b. Percaya diri 
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Mereka yang memiliki kemandirian yang baik akan memiliki rasa percaya 

diri pada kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah dan 

memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa bantuan orang lain secara penuh. 

c. Mampu melakukan tugas 

Pembiasaan kemandirian untuk menyelesaikan tugasnya yang diterapkan 

sejak dini akan membuat anak memiliki kemandirian yang baik. Anak 

akan terbiasa menyelesaikan tugasnya dengan minimnya bantuan atau 

bahkan tidak dengan bantuan orang lain sama sekali. 

d. Ada rasa puas terhadap karya sendiri 

Karakteristik lain dari seseorang yang memiliki kemandirian yang baik, 

selain tidak bergantung pada orang lain adalah adanya rasa puas terhadap 

tugas yang diselesaikannya secara mandiri. Terlebih apabila, dia dapat 

menghasilkan karya sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal itu, akan 

dijadikan motivasi untuk terus berkarya di kemudian hari. 

e. Memiliki kontrol diri 

Selain itu, mereka yang memiliki kemandiran yang baik memiliki kontrol 

yang baik. Mereka akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk 

melakukan sesuatu seorang diri, dengan mengontrol diri agar tidak 

meminta bantuan pada orang lain. Ketika dia sudah benar-benar tidak bisa 

menyelesaikan suatu tugas tertentu maka ia akan meminta bantuan pada 

orang lain.  

Tingkat kemandirian seseorang berbeda satu sama lain, hal ini disesbabkan 

adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian seorang anak, berikut 

dijelaskan, 

a. Faktor internal 

1) Faktor dari emosi seseorang yang ditunjukan melalui kemampuan 

kontrol emosi serta tidak mempengaruhi kebutuhan akan emosi 

2) Faktor intelegensi yang diperlihatkan melalui potensi untuk 

menanggulangi permasalahan yang dihadapinya 

b. Faktor eksternal  

1) Lingkungan, menjadi faktor eksternal yang menentukan apakah anak 

dapat melakukan aktivitas secara mandiri 

2) Karakterstik sosial merupakan tingkatan status sosial anak, juga akan 

menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian anak. Mereka 

yang status sosial tinggi biasanya akan serba dilayani untuk 

pemenuhan kebutuhannya, sedangkan anak dengan status ekonomi 

menengah atau rendah terbiasa untuk melakukan aktivitas secara 

mandiri 

3) Stimulus yang terarah, mereka yang diberikan stimulus atau 

rangsangan yang baik sejak dari dini dengan melakukan aktivitas 

sehari-hari secara mandiri akan membuat anak tumbuh dan 

berkembang menjadi individu yang mandiri pula 

4) Kualitas informasi anak dan orang tua yang dipengaruhi pendidikan 

orang  tua, dengan pendidikan yang baik, informasi dapat diberikan 

kepada anak. 

5) Status pekerjaan ibu, apabila ibu bekerja diluar rumah untuk mencari 

nafkah maka ibu tidak bisa memantau kemandirian anak sesuai 

perkembangan usianya. Sedangkan ibu yang tidak bekerja, ibu dapat 
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memantau langsung kemandirian anak dan bisa memandirikan 

anaknya. 

 

3. Permasalahan kemandirian siswa dengan gangguan intelektual 

Siswa dengan gangguan intelegensi memiliki keterbatasan dalam 

kognitif dan fungsi kognitifnya, hal ini sangat berdampak pada kemandirian 

mereka. Kemandirian timbul berdasarkan kesadaran kognitif dan sikap mental 

seseorang untuk memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. Karena 

keterbatasan kognitif yang dimiliknya secara otomatis kesadaran kognitif dan 

sikap mental merekapun akan terganggu. 

Kesenjangan antara usia mental dan usia krnologis yang dijelaskan di 

atas, diketahui bahwa sedewasa apapun usia kronologis seseorang dengan 

gangguan intelegensi, mereka hanya akan memiliki usia mental setara dengan 

anak 8 sampai 10 tahun. Padahal, sebagai seseorang yang akan tumbuh dan 

berkembang sebagai bagian dari masyarakat mereka memerlukan 

keterampilan untuk dapat hidup bertahan memenuhi kebutuhannya secara 

mandiri. Hal ini dikarenakan bahwa orang-orang di sekitarnya seperti orang 

tua, nenek dan kerabat laiinya tidak akan selamanya hidup di dunia melayani 

kebutuhannya saja. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan penting, untuk 

melatih kemandirian siswa dengan gangguan intelegensi sejak dini. 

Selain permasalahan yang bersumber dari keterbatasan anak sendiri, 

juga muncul bersumber dari orang tua. Beberapa orang tua yang sempat 

diinterview oleh penulis menjelaskan bahwa mereka belum membiasakan 

hidup mandiri kepada anak mereka yang mengalami gangguan intelegensi 

dengan alasan seperti: 1) tidak tega apabila mereka melakukan suatu aktivitas 

sendiri, 2) tidak sabar untuk menunggu anak selesai melakukan aktivitas 

sendiri, karena pasti akan membutuhkan waktu yang lama dan 3) 

kekhawatiran orang tua, jika anak akan melakukan kekacauan lain.  

Beberapa masalah yang bersumber dari orang tua tersebut juga 

terkadang membuat siswa dengan gangguan intelegensi tidak memiliki 

kemandirian, sehingga untuk melakukan aktivtas sehari-harinya masih 

tergantung oleh orang lain (orang tua atau kerabat). Aktivitas sehari-hari 

(activity daily living) tersebut diantaranya adalah makan, minum, memakai 

baju, memakai sepatu, mandi, membersihkan diri.  

Namun, tidak semua orang tua melakukan hal seperti di atas, terdapat 

banyak orang tua juga yang sudah memiliki kesadaran untuk melatih 

kemandirian pada anak mereka yang memiliki gangguan intelegensi. Hal ini 

sebaiknya perlu disadari oleh seluruh orang tua, bahkan juga pihak sekolah 

untuk melakukan bimbingan kemandirian kepada siswa dengan gangguan 

intelektual 

 

4. Peran guru sebagai pendidik dalam bimbingan kemandirian siswa 

dengan gangguan intelektual 

Guru sebagai seorang pendidik bagi siswa dengan gangguan intelegensi 

di lingkungan sekolah memiliki peranan penting untuk memberikan 

bimbingan kemandirian kepada mereka. Melatih kemandirian kepada siswa 

dengan gangguan intelegensi bukan hanya mencakup aktivitas sehari-haris 

saja, namun juga melatih keterampilan kepada mereka untuk melatih 
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kemandirian dalam mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya kelak. 

 

Sebagai seseorang yang memahami karakteristik siswa dengan 

gangguan inetelegensi, sebaiknya guru memperhatikan beberapa hal berikut 

sebelum memberikan bimbingan kemandirian pada siswa dengan gangguan 

intelegensi, 

a. Keadaan siswa  

Penting bagi guru untuk memperhatikan hal yang terkait dengan 

ketidakmpuan dan kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas. 

Misalnya, siswa mengalami hambatan pada kognitif, berati kegiatan 

bimbingan yang diberikan harus bersifat sederhana dan mudah dipahami 

oleh siswa, tidak yang rumit. Serta kemampuan apa yang sudah dimiliki 

oleh siswa dan buat perencanaan untuk mengembangkan kemampuan 

tersebut, 

b. Minat dan bakat yang dimiliki siswa 

Point ini mengacu pada pelatihan kemandirian siswa terkait dengan 

keterampilan yang harus dimiliki siswa untu mencari sumber penghasilan 

di masyarakat kelak. Dengan memperhatikan minat dan bakat yang 

dimiliki oleh soswa, maka proses bimbingan akan berjalan dengan lebih 

mudah, daripada harus memaksakan anak melakukan sesuatu yang tidak 

siswa sukai. 

c. Kondisi geografis 

Masih sama dengan point sebelumnya, dengan memperhatikan kondisi 

geografis maka guru dapat melatih siswa supaya memiliki keterampilan 

kerja sesuai dengan kondisi geografis di lingkungannya. Misalnya, di 

daerah pantai maka anak dilatih agar memiliki keterampilan menangkap 

ikan, membershikan ikan, mengolah ikan, mengemas hasil olahan dan 

sebagainya. 

d. Kurikulum yang berlaku.  

Hal lain yang berlaku di lingkungan pendidikan adalah kurikulum. Maka 

sebaiknya, pengajaran tentang kemandirian juga harus sesuai dengan alur 

yang di atur dalam kurikulum.  

Peran guru dalam memberikan bimbingan kemandirian kepada siswa dengan 

gangguan intelegensi antara lain adalah, 

a. Menanamkan kemandirian sejak dini 

merupakan sebuah point penting dalam melatih kemandirian siswa, 

apabila dimulainya sejak dari dini. Hal ini sangat perlu koordinasi dengan 

orang tua untuk bersinergi dalam memberikan latihan kemandirian 

kepada siswa. salah satu bentuk kegiatannya adalah mengupayakan siswa 

untuk dapat melakukan hal yang biasanya dibantu oleh orang dewasa di 

sekitarnya agar dilakukan sendiri.  

Diperlukan waktu yang lama bahkan sangat lama memang untuk 

melakukan pembiasaan ini, dan guru wajib memiliki kesabaran ekstra 

untuk menunggu anak menyelasaikan tugasnya. Kemudia, guna 

menambah motivasi anak untuk dapat melakukan aktivtas mandiri pada 

kesempatan lainnya, berikan reward kepada siswa. Reward diberikan 
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tidak hanya berupa makanan atau hadiah namun bisa juga dengan ucapan 

selamat, tepuk tangan dan sebagainya. 

Adapun contoh kegiatan yang dapat dilakukan adalah pemberian 

tugas tana bantuan, mengasah kepekaan siswa, melibatkan siswa dalam 

organisasi atau club yang berguna untuk mengasah minat dan bakatnya 

serta memberikan pengembangan pada aktivtas kemandirian laiinya. 

b. Menanamkan rasa tanggung jawab 

Rasa tanggung jawab dapat diajarkan kepada siswa dengan gangguan 

intelektual dengan moteode yang sederhana sesuai dengan kemampuan 

mereka. Tanggung jawab perlu sekali untuk dikenalkan keapda mereka 

agar mereka dapat menyelasaikan tugasnya dan aktivitas kemandirian 

lainnya. Dalam hal ini siswa bisa diajarkan pada hal sederhana tentang 

hal baik dan hal buruk, sehingga anak bisa melakukan hal baik tersebut 

dan menghindari hal buruk untuk tidak dilakukannya.  

c. Menanamkan rasa percaya diri 

Guru harus memberikan kepercayaan kepada siswa, bahwa mereka 

mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Apabila hal tersebut terus 

diulang-ulang dalam berbagai aktivtas, maka secara tidak langsung 

kepercayaan diri siswa akan muncul. Akan terus tumbuh rasa percaya diri 

pada anak, apabila setelah mereka selesai menyelesaikan tugasnya 

diberikan apresiasi.  

d. Menanamkan kedisiplinan  

Kedisiplinan dapat diajarkan kepada mereka secara sederhana dan 

berulang-ulang. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh 

siswa. Misalnya, disiplin meletakan sepatu yang telah dipakai pada 

tempanya, membuang sampah pada tempatnya, merapikan mainan 

setelah main dan sebagainya. 

Apabila hal tersebut di atas dapat diterapkan oleh guru sebagai pendidik 

kepada siswanya, maka akan menjadi bekal bagi siswa untuk dapat menjadi 

seseorang yang mandiri. Bimbingan kemandirian dapat diajarkan kepada 

siswa dengan beberapa metode, antara lain: 

a. Metode ceramah, kemandirian dapat disampaikan melalui metode 

ceramah, misal untuk melakukan pengenalan awal tentang kemandirian.  

b. Metode tanya jawab, dengan metode ini dapat digunakan untuk 

merangsang siswa menjawab pertanyaan yang kita lontarkan kepada 

siswa 

c. Metode sosiodrama dan bermain peran, melaui metode ini anak diajarkan 

untuk menjadi seseorang yang berkaitan dengan kemandirian 

d. Metode demostrasi, metode ini membuat anak menjelaskan tahapan-

tahapan dalam melakukan suatu tugas 

e. Metode karyawisata, dengan metode ini siswa dapat dilatih kemandirian 

baik secara individual maupun berkelompok 

f. Metode eksperimen, dengan metode ini siswa diminta untuk menjadi 

dirinya sendiri dan praktik langsung dalam menyelasaikan tugas yang 

diberikan. 

Penerapan beberapa metode di atas akan efektif diterapkan untuk melatih 

kemandirian apabila disesuaikan dengan kondisi anak dan materi. Beberapa 

hal  yang harus diperhatikan, dalam melatih kemandirian dengan berbagai 
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jenis metode kepada siswa dengan gangguan intelegensi sangat membutuhkan 

waktu yang lama, selain itu perlu dilakukan pengulangan agar anak dapat 

memahami maksud kita. Penggunaan kalimat dalam berkomunikasi juga 

diperhatikan agar sesederhana mungkin yang bisa dipahami oleh siswa.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Siswa dengan gangguan intelegensi memiliki keterbatasan dalam kognitif dan 

fungsi kognitifnya, hal ini sangat berdampak pada kemandirian mereka. 

Kemandirian timbul berdasarkan kesadaran kognitif dan sikap mental seseorang 

untuk memecahkan masalah tanpa bantuan orang lain. Karena keterbatasan 

kognitif yang dimiliknya secara otomatis kesadaran kognitif dan sikap mental 

merekapun akan terganggu. Namun, orang tua dan guru dapat melakukan 

koordinasi yang baik untuk memberikan bimbingan kemandirian kepada anak. 

Guru dapat menerapkan berbagai metode bimbingan kemandirian kepada siswa. 

Penerapan beberapa metode di atas akan efektif diterapkan untuk melatih 

kemandirian apabila disesuaikan dengan kondisi anak dan materi. 
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ABSTRAK 

 
Pendidikan di Indonesia saat ini belum menunjukkan keberhasilan yang diharapkan. Malas 

membaca dan menulis mengakibatkan bangsa miskin pengetahuan dan kurang kreatifitas. 

Membaca merupakan jendela dunia sedangkan menulis menyajikan khazanah kepada masyarakat 

luas. Metode SQ4R mengembangkan kemampuan kognitif, keterampilan peserta didik dan 

meningkatkan kemampuan berfikir serta membayangkan dengan konteks aktual yang relevan. 

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui penerapan model PBL berbasis metode SQ4Rpada proses 

pembelajaran keterampilan membaca peserta didik kelas II SDN Wonokusumo. (2)mengetahui 

penerapan model PBL berbasis metode SQ4Rpada proses pembelajaran keterampilan menulis 

peserta didik kelas II SDN Wonokusumo. (3) mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model PBL 

berbasis metode SQ4R pada keterampilan membaca kelas II SDN Wonokusumo (4)mengetahui 

ada atau tidaknya pengaruh model PBL berbasis metode SQ4R pada keterampilan menulis kelas 

II SDN Wonokusumo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan True Experimental 

Design dengan bentuk Posttest Only Control Design.Teknik pengumpulan data menggunakan tes 

keterampilan membaca dan tes keterampilan menulis, serta dengan observasi aktivitas pendidik 

dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Teknik analisis uji hipotesis dilakukan dengan uji 

normalitas, uji homogenitas dan uji-t, sedangkan untuk analisis data observasi menggunakan uji 

presentase.Hasil penelitian diperoleh (1) proses penerapan model PBL berbasis metode 

SQ4Rpada proses pembelajaran keterampilan membaca peserta didik kelas II SDN Wonokusumo 

termasuk kategori sangat baik. (2)proses penerapan model PBL berbasis metode SQ4Rpada 

proses pembelajaran keterampilan menulis peserta didik kelas II SDN Wonokusumo termasuk 

kategori sangat baik. (3)ada pengaruh model PBL berbasis metode SQ4R pada keterampilan 

membaca kelas II SDN Wonokusumo (4)ada pengaruh model PBL berbasis metode SQ4R pada 

keterampilan menulis kelas II SDN Wonokusumo. 

 

Kata kunci: metode SQ4R, ketrampilan membaca dan menulis 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan nasional berfungsi mengembang-kan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  Pendidikan merupakan sarana 

untuk meningkatkan kualitas suatu negara. Kemajuan suatu negara didunia tidak 

pernah lepas dari kemajuan pendidikannya. Sebagaimana tercantum pada Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 Tentang Tujuan Pendidikan Nasional yaitu 

sebagai berikut Pendidikan nasional berfungsi mengem-bangkan kemampuan dan 

membentuk   watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

mailto:anugrahdwi105@yahoo.com
mailto:erfin02yuliyana@yahoo.com
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didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan tujuan 

pendidikan tersebut, maka pendidikan harus mampu mengembangkan berbagai 

aspek dalam diri peserta didik. Aspek yang dikembangkan tidak hanya satu aspek 

saja melainkan semua aspek yang mencakup aspek sikap (afektif), aspek 

pengetahuan (kognitif), dan aspek keterampilan (psikomotorik). Para pendidik 

sepakat bahwa pintu gerbang penguasaan ilmu pengetahuan adalah dengan banyak 

membaca. Pada saat ini membaca ditingkatan sekolah dasar hanya sekedar 

memberikan tugas secara individu tanpa ada pengarahan, sehingga mereka kurang 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan melalui kegiatan 

membaca. Keterampilan menulis dan membaca sangat perlu ditingkatkan guna 

bersaing secara global dalam menjadi roda penggerak kemajuan bangsa. 

Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan, yang hendak disampaikan oleh penulis 

melalui media kata-kata/bahasa tulis (Tarigan, 2008:7). Memperoleh kemampuan 

membaca diperlukan tiga syarat, yaitu kemampuan membunyikan (a) lambang-

lambang tulis (b) penguasaan kosakata untuk memberi arti, dan (c) memasukkan 

makna dalam kemahiran bahasa. Keterampilan membaca terbagi menjadi dua 

yakni membaca nyaring dan membaca dalam hati (Henry Guntur Tarigan, 

2008:23). 

Membaca merupakan suatu proses penyandian kembali dan pembahasaan 

sandi (a recording and decoding process). Berlainan dengan menulis yang justru 

melibatkan penyandian (encoding). Membaca dan menulis termasuk kedalam 

empat keterampilan berbahasa. Membaca dan menulis memiliki keterkaitan antara 

satu dengan yang lain.  

Menulis merupakan kegiatan menyampaikan pesan (komunikasi) dengan 

menggunakan bahasa tulis sebagai media atau alatnya. Menulis merupakan suatu 

kegiatan yang sangat kompleks (Sri Hastuti dalam Saddhono, 2014: 153). 

Keterampilan menulis adalah salah keterampilan berbahasa yang produktif dan 

ekspresif yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak 

secara tatap muka dengan pihak lain. Menulis memerlukan lima unsur dalam 

proses menulis. Yang meliputi  (1) isi karangan, (2) bentuk karangan, (3) tata 

bahasa, (4) gaya, (5) ejaan dan tanda baca (David dalam Saddhono, 2014: 165). 

Menurut Fanani, dkk (2015:3) pembelajaran merupakan proses belajar 

mengajar yang melibatkan beberapa komponen, antara lain peserta didik, 

pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lain, sehingga terjadi interaksi antar 

komponen untuk mencapai suatu tujuan tertentu berupa kompetensi baik sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran berbasis masalah merupakan 

inovasi dalam pembelajaran karena dalam PMB kemampuan berpikir peserta 

didik diioptimalisasikan melaluiproses kerja kelompok atau tim yang sistematis, 

sehingga peserta didik dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan 

mengembangkan kemampuan berpikirnya secara ber-kesinambungan, (Tandalam 

Rusman, 2014;229). 

Metode pembelajaran  adalah suatu pengetahuan tetang cara-cara 

mengajar yang dipergunakan oleh pendidik atau instruktur Darsono dalam 

Darmadi, 2017:175). diantaranya adalah metode pembelajaran Connecting, 

Organizing, Refleting, Extending (CORE), Metode Meanningful, Instructional, 
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Design (MID), metode Think Pair share, metode Lead-in, dan masih banyak lagi 

model pembelajaran lainnya.Salah satu tipe dari metode pembelajaran yang 

relevan untuk diterapkan dalam meningkatkan keterampilan membaca dan 

menulis adalah dengan model pembelajaran tipe talking stick.  PBL berbasis 

metode SQ4R mengembangkan kemampuan kognitif serta keterampilan siswa dan 

meningkatkan kemampuan dalam berfikir sertamembayangkan dengan konteks 

aktual yang relevan. Model PBL berbasis metode SQ4R memberikan gaya baru 

dalam proses pembelajaran. Model PBL merupakan model pembelajaran yang 

menggunakan permasalahn sebagai landasan utama dan metode SQ4R 

membayangkan dengan konteks aktual yang relevan. Metode SQ4R terdiri atas 

lima langkah, pertama Survey (penelaahan pendahuluan), kedua Question 

(bertanya), Read (membaca), Recite (mengutarakan kembali), Reflect 

(menghubungkan dengan keadaan yang nyata), dan Review (mengulang kembali 

atau menuliskan kembali). Metode SQ4R dapat mengembangkan keterampilan 

peserta didik, dengan menugaskan peserta didik untuk membaca bahan bacaan 

secara seksama. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain 

True experimental design dalam bentuk posttest-only control design. Dalam 

desain ini, kelompok yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe talking stick disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang 

diberi perlakuan dengan model konvensional disebut kelompok kontrol. Pengaruh 

adanya perlakuan (treatment) adalah (O1:O2). 

Populasi yang digunakan adalah seluruh peserta didik kelas II SDN 

Wonokusumo Mojosari Tahun Ajaran 2016/2107 dengan jumlah 60 peserta didik. 

Penulis mengambil sampel dengan teknik sampling purposive. Dua kelas yang 

dijadikan sampel adalah kelas IIA dan IIB. Dimana kelompok kelas eksperimen 

adalah kelas IIA dan kelompok kelas kontrol adalah kelas IIB. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan ini  berupa tes dan observasi. 

Tes yang dilakukan untuk mengetahui hasil belajar keterampilan membaca dan 

keterampilan menulis  peserta didik setelah diterapkannya model PBL berbasis 

metode SQ4Rpada kelas eksperimen dan model pembelajaran PBL pada kelas 

kontrol selama dua kali pembelajaran. Observasi yang dilakukan untuk 

mengamati aktivitas pendidik dan peserta didik dalam menerapkan model model 

PBL berbasis metode SQ4R dalam keterampilan membaca dan keterampilan 

menulis peserta didik kelas II. 

Tes hasil belajar dianalisis dengan teknik analisis uji-t statistik 

parametrik setelah dilakukan uji normalitas, uji homogenitas sebagai uji prasyarat. 

Uji normalitas dan uji homogenitas menggunakan taraf signifikasi     . 

Sedangkan untuk observasi aktivitas pendidik dan peserta didik menggunakan 

rumus berikut ini: 

 

 

 

(Purwanto, 2009:103) 

 

HASIL PENELITIAN 
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Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan akan diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Hasil Analisis Aktivitas Pendidik Dan Peserta Didik Dalam Penerapan Model 

PBL Berbasis Metode SQ4R Pada Keterampilan Membaca 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan mengenai aktivitas pendidik 

menggunakan model pembelajaran PBL berbasis SQ4R, jumlah persentase 

sebesar 96% aktivitas pendidik  dan 94% pada aktivitas peserta didik. Hasil 

persentase tersebut termasuk dalam kategori ketercapaian yang sangat baik. 

2. Hasil Analisis Aktivitas Pendidik Dan Peserta Didik Dalam Penerapan Model 

PBL Berbasis Metode  SQ4R Pada Keterampilan Menulis 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan mengenai aktivitas pendidik 

menggunakan model pembelajaran PBL berbasis SQ4R, jumlah persentase 

sebesar 96% aktivitas pendidik  dan 94% pada aktivitas peserta didik. Hasil 

persentase tersebut termasuk dalam kategori ketercapaian yang sangat baik. 

3.   Hasil Analisis Data Tes Hasil Keterampilan Membaca Pada Kelas Eksprimen 

Dan Kelas Kontrol 

Pada kelas eksperimen, nilai hasil keterampilan membaca yang dapat 

dicapai adalah 95, sedangkan nilai terendah yang dicapai adalah 70 dan diperoleh 

rata-rata sebesar 83,5. Pada kelas kontrol nilai tertinggi yang dapat dicapai adalah 

85, sedangkan nilai terendah yang dicapai adalah 65 dan diperoleh rata-rata 

sebesar 74,3.Hasil pengujian analisis prasyarat uji normalitas diperoleh pada kelas 

eksperimen diperoleh x
2 

hitung = 4,784  < x
2 

tabel = 11,1 dan hasil pada kelas 

kontrol diperoleh x
2
 hitung = 7,21 < x

2
 tabel = 11,1 sehingga diketahui data kelas 

eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Dan uji homogenitas varian 

dengan hasil kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang 

homogen dengan hasil Fhitung = 1,1134 < Ftabel = 4,01. Kemudian dilanjutkan 

dengan uji-t untuk menguji hipotesis, diperoleh thitung = 7,4 dan ttabel = 1,67155 

dengan taraf signifikan 5% sehingga thitung = 7,4 > ttabel = 1,67155 Dengan hasil 

yang sedemikian rupa menunjukkan bahwa Ha diterima, yang berarti bahwa ada 

pengaruh model PBL berbasis metode SQ4R terhadap keterampilan membaca 

peserta didik kelas II SDN Wonokusumo Mojosari.  

4. Hasil Analisis Data Tes Hasil Keterampilan Menulis Pada Kelas Eksprimen 

Dan Kelas Kontrol.  

Pada kelas eksperimen, nilai hasil keterampilan membaca yang dapat 

dicapai adalah 94, sedangkan nilai terendah yang dicapai adalah 75 dan diperoleh 

rata-rata sebesar 82,7. Pada kelas kontrol nilai tertinggi yang dapat dicapai adalah 

85, sedangkan nilai terendah yang dicapai adalah 65 dan diperoleh rata-rata 

sebesar 75,8. Hasil pengujian analisis prasyarat uji normalitas diperoleh pada 

kelas eksperimen diperoleh x
2 

hitung = 9,711< x
2 

tabel = 12,59 dan hasil pada 

kelas kontrol diperoleh x
2
 hitung = 7,3< x

2
tabel = 12,59 sehingga diketahui data 

kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Dan uji homogenitas 

varian dengan hasil kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians 

yang homogen dengan hasil Fhitung = 1,1136< Ftabel = 4,01. Kemudian dilanjutkan 

dengan uji-t untuk menguji hipotesis, diperoleh thitung = 4,32 dan ttabel = 1,67155 

dengan taraf signifikan 5% sehingga thitung = 4,32> ttabel = 1,67155 Dengan hasil 

yang sedemikian rupa menunjukkan bahwa Ha diterima, yang berarti bahwa ada 

pengaruh model PBL berbasis metode SQ4R terhadap keterampilan menulis 

peserta didik kelas II SDN Wonokusumo Mojosari. 
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PEMBAHASAN  

1. Penerapan Model Problem Based Learning Berbasis Metode Survey, 

Question, Read, Recite, Reflect, Review terhadap Keterampilan Membaca 

Peserta Didik Kelas II SDN Wonokusumo Mojosari  

Penerapan model problem based learning berbasis metode survey, 

question, read, recite, reflect, review dalam pembelajaran keterampilan membaca 

peserta didik Tema III Tugasku sehari-heri Subtema 4 Tugasku Dalam Kehidupan 

Sosial Pembelajaran 6 kelas II pada kelas eksperimen melalui kegiatan observasi 

pendidik dan observasi aktivitas peserta didik. Hasil observasi yang dilakukan 

terhadap aktivitas pendidik dalam mengajar dan aktivitas peserta didik dalam 

mengikuti pembelajaran pada tema III tugasku sehari-hari subtema IV tugasku 

dalam kehidupan sosial termasuk dalam kategori pembelajaran sangat baik dan 

memuaskan dengan mendapatkan hasil 96% pada observasi pendidik sedangkan 

untuk hasil observasi aktivitas peserta didik mendapatkan hasil 94%. Penulis telah 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan langkah – langkah pembelajaran dengan 

model problem based learning berbasis metode survey, question, read, recite, 

reflect, review. Peserta didik sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil presentase yang diperoleh. Hasil penelitian 

tersebut sejalan dengan Hasil penelitian yang terdahulu menurut Septi Wulandari, 

Budiyono, Gatut Iswahyudi (2016) yang menyatakan bahwa aktivitas pendidik 

dan peserta didik dalam proses pembelajaran merupakan faktor penting guna 

tercapainya pembelajaran yang menyenangkan.  

Secara teoritis Pendidikan adalah suatu proses yang berorientasi pada 

perubahan psikologis peserta didik. Perlakuan psikologis yang tepat menjadi salah 

satu faktor utama tercapainya proses pembudayaan (enkulturasi) peserta didik. 

Perlakuan terhadap peserta didik harus selaras dengan hakikat perkembangan 

(fisik, sosial, emosional, dan spiritual). Pembelajaran perlu didesain sedemikian 

rupa degan menghadirkan pengalaman konkret terlebih dahulu, kemudian 

mengikutsertakan ide yang lebih detail (Bachri, 2010:5). Pembelajaran adalah 

proses belajar yang melibatkan beberapa komponen, antara lain siswa, guru, 

lingkungan, dan sumber belajar lain, sehingga terjadi interaksi antar komponen 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu berupa kompetensi baik sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan (fanani dkk, 2015:3). Menurut Zaenal (2005:2). Sejalan dengan 

Fanani dan Zaenal secara empiris, terdapat pengaruh pendidik dalam proses 

pembelajaran. Kefektitivitas proses pembelajaran terletak pada bagaimana 

penerapan model ataupun metode yang digunakan  pendidik dalam 

menyampaikan materi, oleh karena itu keberhasilan suatu proses pembelajaran 

sangat ditentukan dari kualitas atau kemampuan pendidik dalam mengajar. Selain 

itu faktor-faktor lain dapat mempengaruhi proses pembelajaran seperti aktivitas 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Penerapan model PBL berbasis SQ4R 

akan memberikan sesuatu yang baru untuk peserta didik sehingga dapat 

meningkatkan motivasi belajar peserta didik. selain itu keaktifan peserta didik dan 

kemampuan pemahaman peserta didik  juga turut mempengaruhi hasil dari 

penerapan model PBL berbasis metode SQ4R. 

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan, penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa aktivitas pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan 

keterampilan membaca dengan model PBL berbasis metode SQ4R sangat baik.. 
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2. Penerapan Model Problem Based Learning Berbasis Metode Survey, 

Question, Read, Recite, Reflect, Review terhadap Keterampilan Menulis 

Peserta Didik Kelas II SDN Wonokusumo Mojosari 

Penerapan model problem based learning berbasis metode survey, 

question, read, recite, reflect, review dalam pembelajaran melalui kegiatan 

observasi aktivitas pendidik dan observasi aktivitas peserta didik. Hasil observasi 

yang dilakukan terhadap aktivitas pendidik dalam mengajar dan aktivitas peserta 

didik dalam mengikuti pembelajaran pada tema III tugasku sehari-hari subtema IV 

tugasku dalam kehidupan sosial pembelajaran sangat baik dan memuaskan.   

Dengan hasil 94% pada observasi pendidik sedangkan untuk hasil observasi 

aktivitas peserta didik mendapatkan hasil 90%. Pendidik telah melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan langkah – langkah pembelajaran dengan model problem 

based learning berbasis metode survey, question, read, recite, reflect, review. 

Peserta didik sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil persentase yang diperoleh. Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan Hasil penelitian yang terdahulu menurut Septi Wulandari, Budiyono, 

Gatut Iswahyudi (2016) yang menyatakan bahwa aktivitas pendidik dan peserta 

didik dalam proses pembelajaran merupakan faktor penting guna tercapainya 

pembelajaran yang menyenangkan. 

Secara teoritis Pendidikan adalah suatu proses yang berorientasi pada 

perubahan psikologis peserta didik. Perlakuan psikologis yang tepat menjadi salah 

satu faktor utama tercapainya proses pembudayaan (enkulturasi) peserta didik. 

Perlakuan terhadap peserta didik harus selaras dengan hakikat perkembangan 

(fisik, sosial, emosional, dan spiritual). Pembelajaran perlu didesain sedemikian 

rupa degan menghadirkan pengalaman konkret terlebih dahulu, kemudian 

mengikutsertakan ide yang lebih detail (Bachri, 2010:5). Pembelajaran  adalah 

proses belajar yang melibatkan beberapa komponen, antara lain siswa, guru, 

lingkungan, dan sumber belajar lain, sehingga terjadi interaksi antar komponen 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu berupa kompetensi baik sikap, pengetahuan, 

dan keterampilan (Fanani,2015:3). Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 

2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sejalan 

dengan Fanani dan Undang-Undang No.20 Tahun 2003.  Secara empiris, terdapat 

pengaruh pendidik dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu kefektitivitas 

proses pembelajaran terletak pada bagaimana penerapan model ataupun metode 

pendidik dalam memberikan materi, selain itu keberhasilan suatu proses 

pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan peserta didik 

dalam memahami materi yang telah diberikan oleh guru kemampuan menyerap 

informasi dan pemahaman peserta didik dalam memahami materi yang diberikan 

sangt menentukan keberhasilan dalam meningkatkan keterampilan. Berdasarkan 

fakta-fakta yang didapatkan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa aktivitas 

pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan keterampilan menulis dengan 

model PBL berbasis metode SQ4R dikategoorikan “sangat baik”. 

 

3. Pengaruh Model Problem Based Learning Berbasis Metode Survey, 

Question, Read, Recite, Reflect, Review (SQ4R)terhadap Keterampilan 

Membaca Peserta Didik Kelas II SDN Wonokusumo Mojosari 
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Berdasarkan hasil tes membaca yang telah dilakukan penulis kepada 

peserta didik kelas eksperimen mendapatkankan hasil tes  terdapat peningkatan 

keterampilan membaca yang lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol yang 

hanya menggunakan model probem based learning  tanpa menggunakan metode 

survey, question, read, recite, reflect, review. Peningkatan keterampilan membaca 

ini dibuktikan menggunakan perhitungan uji-t diperoleh nilai signifikan 7,4 

dengan t-tabel sebesar 1,67 yang menunjukkan bahwa ha diterima dan Ho ditolak. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Hasil penelitian terdahulu yang relevan 

menurut Pt.Indah W Rahayu, Siti Zulaikha, I Gusti Agung Oka Negara (2014) 

yang menunjukkan bahwa penerapan model kooperatif tipe SQ4R berbasis 

keterampilan proses berpengaruh terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas V.  

Secara teoritis menurut joyce dalam Rahayu Wahyuningsih 2011:7) 

mendefinisikan model pembelajaran merupakan upaya membantu siswa 

memperoleh informasi, gagasan, skill, nilai, cara berpikir, dan tujuan 

mengekspresikan diri mereka sendiri, serta mengajari mereka sendiri untuk 

belajar. Pendidik dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran perlu 

merencanakan dan menentukan pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan 

kondisi kemampuan belajar peserta didik serta materi yang akan diajarkan agar 

dapat tercapai. Salah satu indikator kesuksesan pengelolaan pembelajaran adalah 

memastikan bahwa peserta didik aktif dan sibuk. Sejalan dengan Joyce. secara 

empiris keberhasilan dalam meningkatan keterampilan membaca dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya peranan pendidik dalam mengajar, 

memberikan metode, dan treatment, kemampuan peserta didik dalam menerima 

informasi yang diberikan, lingkungan keluarga serta peranan sekolah dalam 

memberikan dukungan inovasi-inovasi pembelajaran. 

Sehingga memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh model 

problem based learning berbasis metode survey, question, read, recite, reflect, 

review terhadap keterampilan membaca peserta didik kelas II SDN Wonokusumo 

Mojosari tahun ajaran 2017/2018. 

 

4. Pengaruh Model Problem Based Learning Berbasis Metode Survey, 

Question, Read, Recite, Reflect, Review terhadap KeterampilanMenulis 

Peserta Didik Kelas II SDN Wonokusumo Mojosari 

Pada rumusan masalah yang keempat tentang pengaruh model problem 

based learning berbasis metode survey, question, read, recite, reflect, review 

terhadap keterampilan membaca peserta didik kelas II SDN Wonokusumo 

Mojosari melalui tes keterampilan menulis yang telah diberikan oleh penulis 

setelah memberikan treatment pembelajaran dengan menggunakan model PBL 

berbasis metode SQ4R. Mendapatkan hasil terdapat pengaruh keterampilan 

menulis yang lebih baik pada kelas eksperimen dibandingkan keterampilan 

menulis pada kelas kontrol yang menggunakan model probem based learning  

tanpa menggunakan metode survey, question, read, recite, reflect, review. 

Peningkatan keterampilan menulis ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis (uji t) 

yang memperoleh nilai signifikan 4,32 dengan t tabel sebesar 1,67.yang 

menunjukkan ha diterima dan Ho ditolak. 

Menurut Hamalik (dalam jurnal) belajar pada hakikatnya adalah kegiatan 

yang dilakukann secara sadar oleh sesoang untuk menghasilkan perubahan 

tingkah laku pada dirinya sendiri, baik dalam pengetahuan dan keterampilan baru 
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maupun dalam bentuk sikap dan nilai positif. Berkorelasi dengan Hamalik 

menurut Joyce (dalam Rahayu Wahyuningsih,2011:7). Model pembelajaran 

merupakan upaya membantu siswa memperoleh infirmasi, gagasan, skill, nilai, 

cara berpikir, dan tujuan mengekspresikan diri mereka sendiri, serta mengajari 

mereka sendiri serta mengajari mereka untuk belajar. Pendidik dalam 

melaksanakan kegiatan proses pembelajaran perlu merencanakan dan menentukan 

pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan kondisi kemampuan belajar 

peserta didik serta materi yang akan diajarkan agar dapat tercapai. Sejalan dengan 

pendapat joiyce dan.. secara empiris keberhasilan penelitian ini juga dipengaruhi 

dari beberapa faktor diantaranya adalah kemampuan peserta didik dalam 

menerima informasi, lingkungan sekolah yang mendukung adanya inovasi-inovasi 

pembelajaran. 

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian terdahulu yang relevan  

menurut menurut Pt.Indah W Rahayu, Siti Zulaikha, I Gst Agung Oka Negara 

(2014) yang menunjukkan bahwa penerapan model kooperatif tipe SQ4R berbasis 

keterampilan proses berpengaruh terhadap hasil belajar IPA peserta didik kelas V.  

Sehingga memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh model 

problem based learning berbasis metode survey, question, read, recite, reflect, 

review terhadap keterampilan menulis peserta didik kelas II SDN Wonokusumo 

Mojosari tahun ajaran 2017/2018. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang yang 

telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

Penerapan model Problem Based Learning  (PBL) berbasis metode Survey, 

Question, Read, Reflect, Recite, Review (SQ4R) pada proses pembelajaran 

keterampilan membaca peserta didik kelas II SD Negeri Wonokusumo 

dikategorikan “sangat baik”.  

Penerapan model Problem Based Learning  (PBL) berbasis metode 

Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review (SQ4R) pada proses pembelajaran 

keterampilan menulis peserta didik kelas II SD Negeri Wonokusumo 

dikategorikan “sangat baik” . 

Ada pengaruh model Problem Based Learning  (PBL) berbasis metode 

Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review (SQ4R) terhadap keterampilan 

membaca peserta didik kelas II SD Negeri Wonokusumo. 

Ada pengaruh model Problem Based Learning  (PBL) berbasis metode 

Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review (SQ4R) terhadap keterampilan 

menulis peserta didik kelas II SD Negeri Wonokusumo. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi pendidik 

Penulis berharap kepada pendidik untuk mecari model-model lain selain 

PBL berbasis metode Survey, Question, Read, Reflect, Recite, Review (SQ4R) 

untuk meningkatkan keterampilan peserta didik yang lainnya. Pendidik 

diharapkan  dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam keterampilan 

membaca dan keterampilan menulis. dengan model PBL berbasis metode SQ4R. 
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2. Bagi Peserta Didik.  

Penulis berharap kepada peserta didik untuk memberikan respon yang 

baik terhadap metode metode yang diberikan serta memberikan respon, aktif, 

tanggap, kreatif dalam mengikuti setiap tahap pelaksanaan metode yang 

diberikan. 

3. Bagi penulis lain 

Penulis berharap untuk penulis lain dapat meneliti muatan –muatan 

keterampilan yang lainnya tidak hanya keterampilan menulis dan keterampilan 

membaca saja namun dapat meningkat keterampilan- keterampilan yang lainnya. 
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ABSTRAK 

 
Model pembelajaran berbasis masalah berdasarkan teknik bercerita berpasangan merupakan 

salah satu inovasi guru dalam meningkatkan keaktifan biaya sekolah dalam proses pembelajaran. 

Penelitian ini mencoba untuk (1) mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran berpasangan 

berpasangan berdasarkan model PBL terhadap keterampilan menyimak cerita siswa. (2) mengetahui 

proses penerapan teknik bercerita berpasangan berbasis PBLmodel kepada siswa yang menyimak 

keterampilan cerita kelas 4 SDN NgagelRejo1 Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan menggunakan observasi aktivitas guru 

dan aktivitas siswa pengamatan dalam proses pembelajaran. Teknik analisis data dilakukan dengan 

uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis dan uji-t, sedangkan dalam analisis data observasi 

menggunakan uji teknik persentase. Hasil penelitian yang diperoleh (1) ada pengaruh model 

pembelajaran berpasangan berpasangan berdasarkan model PBL terhadap keterampilan menyimak 

siswa kelas 4 SD Ngagel Rejo1 Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan nilai hasil tes yang benar-benar 

baik dengan menggunakan teknik storytelling berpasangan berbasis PBLmodel terhadap keterampilan 

mendengarkan cerita siswa berdasarkan dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran 

konvensional. (2) Proses penerapan teknik bercerita berpasangan berbasis PBLmodel terhadap 

keterampilan menyimak cerita siswa kelas IV-D sebagai kelas eksperimen dikategorikan sangat baik 

pencapaiannya. 

Kata kunci: PBL, berpasangan berpasangan, keterampilan menyimak cerita 

 

PENDAHULUAN 

Pada hakikatnya pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia, sebab 

tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan tertinggal. Pendidikan 

merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam 

maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Berbagai upaya telah 

dilakukan oleh pemerintah agar tujuan pendidikan nasional  dapat dicapai. Salah satu 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara memberlakukan 

Kurikulum 2013 yang pembelajarannya besifat tematik. Salah satu mata pelajaran 

yang terdapat di dalamnya yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa merupakan aspek 

penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik. Pada 

dasarnya belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, dalam 

pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta 

didik dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan 

benar, baik secara lisan maupun tertulis (Depdiknas, 2006:65).  

mailto:nanarahmawati29@gmail.com
mailto:duana.primayasari06@gmail.com
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Pembelajaran bahasa Indonesia meliputi aspek menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan 

menyimak merupakan salah satu keterampilan bahasa yang penting untuk dikuasai. 

Karena keterampilan menyimak merupakan keterampilan dasar yang akan 

menghubungkan dengan keterampilan-keterampilan berbahasa yang lain. 

Pada proses pembelajaran, keterampilan menyimak kurang mendapatkan 

perhatian dan terkesan kurang penting untuk diajarkan, karena banyak yang 

beranggapan bahwa jika peserta didik mampu mendengarkan, maka keterampilan 

menyimak akan datang dengan sendirinya. Salah satu faktor yang menjadi 

penyebabnya adalah sebagian peserta didik masih mengalami kesulitan dalam 

kegiatan menyimak. 

Salah satu upaya  menciptakan  suasana belajar  untuk  kegiatan menyimak  

yang interaktif, inspiratif, aktif dan menyenangkan hendaknya pendidik 

menggunakan model pembelajaran yang mampu mengaktifkan suasana kelas 

sekaligus memotivasi  pendidik dalam kemandirian belajar. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi rendahnya tingkat kemampuan 

siswa terhadap keterampilan menyimak yaitu model pembelajaran kooperatif dengan 

teknik paired storytelling. 

Perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui adakah pengaruh teknik 

pembelajaran  paired  storytelling pada pembelajaran menyimak cerita peserta didik 

sekolah dasar kelas IV. Model pembelajaran kooperatif tipe paired storytelling 

diharapkan dapat menjadi inovasi baru yang lebih  efektif dibandingkan dengan  

metode pembelajaran melalui penugasan dalam kegiatan pembelajaran bahasa 

Indonesia.  

Pada prinsipnya, model pembelajaran kooperatif teknik paired storytelling 

merupakan model pembelajaran interaktif, karena menekankan pada keterlibatan aktif 

peserta didik selama proses pembelajaran. Melalui kegiatan ini, peserta didik 

dirangsang  untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan berimajinasi. Hasil 

pemikiran mereka akan dihargai sehingga peserta didik akan terdorong untuk terus 

belajar. 

Pada saat ini pembelajaran di Indonesia menggunakan Kurikulum 2013, 

maka pembelajaran seharusnya dilaksana-kan dengan berlandaskan model utama 

pembelajaran Kurikulum 2013. Model pembelajaran 2013 sendiri menggunakan 3 

(tiga) model utama (Permendikbud No. 103 Tahun 2014) yang diharapkan dapat 

membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial serta mengembangkanrasa 

keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah: model pembelajaran berbasis masalah 

(problem based learning), model pembelajaran berbasis projek (project based 

learning), dan model pembelajaran melalui penyingkapan/penemuan 

(discovery/inquiry learning). 

Atas dasar permasalahan diatas, makadapat dikaji suatu permasalahan 

melalui penelitian eksperimen yang berjudul “Pengaruh model problem based 

learning berbasis teknik paired storytelling dalam pembelajaran jenis-jenis pekerjaan 

terhadap keterampilan menyimak cerita peserta didik kelas IV SDN Ngagel Rejo I 

Surabaya”. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan type True Experimental Design 

(2016:14). Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai guru adalah peneliti sendiri. 

Design yang digunakan dalam penelitian ini  Postest-Only Control Design.  Dengan 

demikian terdapat dua kelompok kelas penelitian dimana satu kelas merupakan kelas 

yang tidak diberikan perlakuan, maka menjadi kelas kontrol dan kelas eksperimen 

(Sugiono, 2016:114).  Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik 

random sampling.  

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi aktivitas  

pendidik menggunakan lembar observasi serta  tes keterampilan menyimak  dengan 

menggunakan  tes hasil belajar.  

Lembar instrumen observasi berbentuk skala yang berisikan daftar 

pernyataan sejumlah 12  aspek, sedangkan istrumen tes hasil belajar ini berupa soal 

uraian yang terdiri dari 3 soal.  

Teknik analisis data menggunakan statistik deskripsi kuantitatif untuk 

mengetahui proses penggunaan model problem based learning berbasis teknik paired 

storytelling dalam pembelajaran jenis-jenis pekerjaan dan statistik uji-t dengan 

perhitungan manual untuk mencari pengaruh model problem based learning berbasis 

teknik paired storytelling dalam pembelajaran jenis-jenis pekerjaan terhadap 

keterampilan menyimak cerita peserta didik kelas IV SDN Ngagel Rejo I Surabaya. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini meliputi 1) hasil analisis observasi aktivitas pendidik, 2) 

hasil analisis tes hasil belajar. Hasil observasi aktivitas pendidik diuraikan sebagai 

berikut: 

Tabel 1 

Hasil analisis dan kegiatan aktivitas pendidik 

No. Aktivitas Pendidik/Sintaks Rata-rata 

1. Pendidik membagi peserta didik menjadi dua bagian kelompok besar. 4 

2. 
Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas kepada 

peserta didik. 
4 

3. Pendidik menyampaikan cerita yang akan dibahas. 4 

4. 
Pendidik mengatur posisi duduk peserta didik agar tenang sesuai dengan 

kelompok. 
4 

5. 
Pendidik membagi bahan cerita menjadi dua bagian dan 

membagikannya kepada peserta didik 
3 

6. 

Pendidik menyampaikan langkah-langkah kegiatan yang harus 

dilakukan oleh peserta didik setelah menerima bagian cerita masing-

masing. 

4 

7. 

Pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengajukan pertanyaan terkait langkah kegiatan yang belum dipahami 

oleh peserta didik. 

3,5 

8. 
Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh pendidik. 
3 

9. Pendidik membimbing peserta didik dalam  menuliskan kata kunci yang 4 
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terdapat pada cerita. 

10. 
Pendidik membimbing peserta didik untuk menuliskan kembali cerita 

yang telah disimak. 
4 

11. Pendidik membimbing peserta didik selama proses cerita berpasangan. 3 

12. 
Pendidik membimbing peserta didik untuk menyimpulkan cerita yang 

telah disampaikan 
4 

Rata-rata 3,7 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada aktivitas pendidik menunjukkan 

presentase 92,5% dari kriteria dan dalam kategori baik sekali (Purwanto 2010: 102). 

Hasil  Tes Hasil Belajar  dalam penelitian ini  disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 2 

Data nilai kelas IV-D (Kelas Eksperimen) 

Nilai Jumlah Peserta Didik 

40 2 peserta didik 

55 3 peserta didik 

65 4 peserta didik 

70 6 peserta didik 

75 7 peserta didik 

80 7 peserta didik 

90 6 peserta didik 

95 5 peserta didik 

Jumlah 40 peserta didik 

Tabel 3 

Data nilai kelas IV-C (Kelas Kontrol) 

Nilai Jumlah Peserta Didik 

35 2 peserta didik 

50 4 peserta didik 

55 5 peserta didik 

60 6 peserta didik 

65 7 peserta didik 

70 6 peserta didik 

80 5 peserta didik 

85 5 peserta didik 

Jumlah 40 peserta didik 
 

Hasil Uji-t digunakan untuk menjawab hipotesis “Ada pengaruh model 

problem based learning berbasis teknik paired storytelling dalam pembelajaran jenis-

jenis pekerjaan terhadap keterampilan menyimak cerita peserta didik kelas IV SDN 

Ngagel Rejo I Surabaya”, dan dari data perhitungan nilai di atas, telah diperoleh thitung 

= 3,76 dan ttabel = 1,9908 pada (α) = 5%, dapat dilihat bahwa
 
thitung ≥ ttabel. Dengan 

demikian sesuai dengan kriteria uji-t, thitung = 3,76 ˃ ttabel = 1,9908. Maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang menyatakan bahwa ada 

pengaruh model problem based learning berbasis teknik paired storytelling terhadap 

keterampilan menyimak cerita peserta didik kelas IV SDN Ngagel Rejo I Surabaya. 
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PEMBAHASAN 

Pengaruh model problem based learning berbasis teknik paired storytelling 

dalam pembelajaran jenis-jenis pekerjaan terhadap keterampilan menyimak cerita 

peserta didik kelas IV SDN Ngagel Rejo I Surabaya dengan hasil pembahasan 

sebagai berikut: 

1.  Proses penerapan model problem based learning berbasis teknik paired 

storytelling dalam pembelajaran jenis-jenis pekerjaan terhadap keterampilan 

menyimak cerita peserta didik kelas IV SDN Ngagel Rejo I Surabaya 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis untuk menjawab rumusan 

masalah yang pertama telah terjawab pada kegiatan pendidik dan peserta didik yang 

terdiri dari 12 aspek yang diamati.  Hal tersebut dapat dilihat dari hasil persentase 

yang diperoleh dari penghitungan. Jumlah skor keseluruhan pengamatan aktivitas 

pendidik yang telah dilakukan oleh dua observer adalah 44,5 dengan presentase 93% 

(Arikunto 2007: 269) membuktikan bahwa aktivitas pendidik dalam menerapkan 

model problem based learning berbasis teknik paired storytelling termasuk kategori 

baik sekali.  

Hasil observasi yang dilakukan terhadap aktivitas pendidik dalam 

pembelajaran menggunakan model problem based learning berbasis teknik paired 

storytelling dalam pembelajaran jenis-jenis pekerjaan sangat baik dan memuaskan. 

Pendidik telah melakukan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah model problem 

based learning berbasis teknik paired storytelling.  Hasil penelitian yang telah 

dilakukan penulis juga didukung dengan kajian teoritis dan penelitian terdahulu yang 

relevan diantaranya: 

Secara teoritis, terdapat pengaruh dari inovasi pembelajaran yang dilakukan 

oleh pendidik yang memberikan teknik pembelajaran baru sehingga menjadi 

pengalaman yang baru juga untuk peserta didik sehingga antusiasme peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran sangat baik. Selain itu juga faktor atau keadaan 

sekolah yang memungkinkan untuk dapat melakukan inovasi pembelajaran. Menurut 

Huda (2014:2) pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan 

metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Tidak hanya itu hal tersebut 

sama hal dengan yang dikemukakan oleh Joyce dan Weill (dalam Huda, 2014:73) 

mendeskripsikan model pengajaran sebagai rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum, mendesain materi-materi instruksional, dan memandu 

proses pengajaran yang baik di ruang kelas atau di setting yang berbeda.  

Kemudian hasil penelitian terdahulu oleh Hernawan, Yoga dkk (2016) yang 

berjudul penerapan model pembelajaran paired storytelling untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia, menyatakan bahwa 

aktivitas pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran juga menjadi faktor 

penting tercapainya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hal ini didukung oleh 

penelitian terdahulu yang relevan  

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa aktivitas pendidik dalam melaksanakan proses pembelajaran menggunakan 

model problem based learning berbasis teknik paired storytelling dalam 

pembelajaran jenis-jenis pekerjaan sangat baik.  
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2.  Pengaruh model problem based learning berbasis teknik paired storytelling 

terhadap keterampilan menyimak cerita peserta didik kelas IV SDN Ngagel 

Rejo I Surabaya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol pada keterampilan menyimak cerita peserta didik dengan menggunakan 

model problem based learning berbasis teknik paired storytelling, memberikan 

pengaruh hasil belajar yang lebih menunjang pada kelas eksperimen yang 

menggunakan model problem based learning berbasis teknik paired storytelling 

dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran 

konvensional.  

Hal ini diperkuat dengan hasil pengolahan data dan analisis data tes hasil 

belajar dengan menggunakan perhitungan uji-t yang menunjukkan bahwa H0 ditolak. 

Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan, penulis mampu memberikan 

kesimpulan bahwa terdapat pengaruh model problem based learning berbasis teknik 

paired storytelling dalam pembelajaran jenis-jenis pekerjaan terhadap keterampilan 

menyimak cerita peserta didik kelas IV SDN Ngagel Rejo I Surabaya. Hasil tersebut 

juga didukung oleh kajian teoritis, empiris dan hasil penelitian terdahulu yang relevan 

yaitu antara lain: 

Secara teoritis, menurut Sanjaya (2008:82) model pembelajaran berfungsi 

sebagai sarana untuk mempermudah berkomunikasi, atau petunjuk yang bersifat 

perspektif untuk mengambil keputusan, atau sebagai petunjuk perencanaan untuk 

kegiatan pengelolaan. Merujuk pada pemikiran Joyce (dalam Suprijono, 2014:46) 

fungsi model pembelajaran yaitu dengan menggunakan model pembelajaran pendidik 

memiliki beberapa tujuan diantaranya dapat membantu peserta didik mendapatkan 

informasi, ide, keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide.  

Hasil penelitian terdahulu yang relevan juga mendukung hasil dari penelitian 

yang telah peneliti lakukan bahwa Ho ditolak atau dengan kata lain ada pengaruh 

positif dari penerapan teknik pebelajaran paired storytelling terhadap keterampilan 

menyimak cerita peserta didik, diantaranya oleh Rosdiyana, Eva dkk (2013) yang 

berjudul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe paired storytelling berbantuan 

media audio visual terhadap keterampilan  menyimak bahasa indonesia siswa kelas V 

SD. Hal yang sama juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Sunaji dkk 

(2014) yang berjudul peningkatan keterampilan menyimak cerita rakyat melalui  

media audio pada siswa kelas V SDN no. I Panca Mukti. Berdasarkan hasil analisis 

data pada penelitian ini diperoleh bahwa penggunaan media audio dapat 

meningkatkan hasil balajar siswa dari hasil rata-rata sebelum penelitian, serta 

aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran yang cenderung menigkat pula. 

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa model problem based learning berbasis teknik paired storytelling dalam 

pembelajaran jenis-jenis pekerjaan berpengaruh terhadap keterampilan menyimak 

cerita peserta didik kelas IV SDN Ngagel Rejo I Surabaya. 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang yang 

telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

Proses penerapan model problem based learning berbasis teknik paired 

storytelling terhadap keterampilan menyimak cerita peserta didik pada pembelajaran 

jenis-jenis pekerjaan termasuk dalam kategori ketercapaian sangat baik. 

Ada pengaruh model problem based learning berbasis teknik paired 

storytelling terhadap keterampilan menyimak cerita peserta didik kelas IV SDN 

Ngagel rejo I Surabaya 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi pendidik 

Pendidik dapat menerapkan model problem based learning berbasis teknik 

paired storytelling dalam pembelajaran  untuk mencapai keberhasilan dalam proses 

mengajar di kelas. Selain itu, pendidik harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih 

model pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan ataupun keterampilan 

peserta didik sesuai dengan materi yang dipelajari terutama saat peserta didik merasa 

bosan dan jenuh dalam belajar. 

2. Bagi peserta didik 

Penulis berharap kepada peserta didik untuk lebih memperhatikan pendidik 

pada saat mengajar di kelas dan aktif selama proses pembelajaran. Apabila peserta 

didik tidak mendukung selama proses pembelajaran maka tujuan pembelajaran tidak 

akan dapat tercapai secara maksimal. 

3. Bagi sekolah 

Sekolah harusnya lebih meningkatkan penggunaan model pembelajaran yang 

menarik agar dapat membantu peserta didik lebih aktif dalam belajar. 

4. Bagi penulis lain 

Diharapkan untuk penulis yang lain, model problem based learning berbasis 

teknik paired storytelling dapat diteliti untuk keterampilan yang lain, sehingga dapat 

diketahui pengaruhnya terhadap keterampilan lain. 
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ABSTRAK 

 
Metode Quantum Teaching adalah metode yang sesuai dengan pembelajaran dan yang 

sering digunakan, Karena dalam metode ini pembelajar lebih menekankan tentang proses belajar 

nyata. Terutama pada Aplikasi Metode Pengajaran Quantum Dalam Ketrampilan Menulis Surat 

Pribadi Berdasarkan Pengalaman Pribadi. Dan penerapan metode Quantum Teaching 

diharapkan dapat membantu peserta didik untuk memahami keterampilan dasar pembelajaran, 

peserta didik, terutama keterampilan menulis peserta didik, sehingga peserta didik dapat 

mengembangkan keterampilan menulis dengan membuat surat yang dipersonalisasi berdasarkan 

pengalaman pribadi siswa. Penelitian ini mendeskripsikan Aplikasi Metode Pengajaran Quantum 

dalam Keterampilan Menulis Diri Berdasarkan Pengalaman Pribadi pada Siswa Kelas 3 Tema 4 

Subtema 1 Pelajaran 1. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. 

Data diperoleh melalui teknik observasi dan hasil tes belajar. Subjek penelitian ini adalah siswa 

kelas III yang berjumlah 36peserta siswa. Hasil analisis yang diperoleh dari aktivitas pendidik 

dari fase Quantum Teaching diterapkan dengan sangat baik dilaksanakan dengan 100% 100% 

dan 100% untuk aktivitas peserta didik, sedangkan kelengkapan hasil belajar peserta didik 

mencapai 94%. Jadi dapat disimpulkan penerapan Aplikasi Metode Quantum Teaching Dalam 

Ketrampilan Menulis Pribadi Berbasis Pengalaman Pribadi Pada Siswa Kelas 3 Tema 4 Subtema 

1 Pelajaran 1 dapat digunakan dan diterapkan. 

 

Kata kunci: keterampilan menulis surat pribadi. metode engajaran quantum 

 

PENDAHULUAN 

Didalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Permendikbud RI Nomor 57 tahun 2014, pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. Dengan kata lain pendidikan merupakan sarana penting yang digunakan 

untuk mewujudkan cita-cita dan untuk kemajan bangsa. Berbicara mengenai 

pendidikan pasti akan merujuk kepada kurikulum dimana kurikulum merupakan 

salah  satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan 

proses perkembangan serta kualitas potensi peserta didik. Kurikulum sebagaimana 

yang telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 19 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 

2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Berdasarkan realita yang ada selama ini, banyak siswa mengalami 

kesulitan dalam belajar mengarang pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. 

Padahal hak dan kebutuhan pembelajarann siswa harus menyenangkan dan 

mencerdaskan tidak optimal syarat terstuktur serta sarat beban. Kondisi itu 

mailto:atmajazico@gmail.com
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menjadikan proses pembelajaran sekedar fenomena rutin, tidak menarik, dan tidak 

memupuk kreativitas (Purnomo. 2012). Sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di 

sekolah adalah keterampilan berbahasa siswa baik lisan maupun tertulis. 

Keterampilan berbahasa yang dimaksud mencakup mendengarkan, berbicara, 

membaca, dan menulis. Dari keempat keterampilan berbahasa tersebut 

,keterampilan menulis merupakan keterampilan yang paling sulit dikuasai siswa 

dibandingkan tiga keterampilan berbahasa lainnya. Oleh karena itu di dalam 

pembelajaran keterampilan menulis guru harus mampu menggunakan pendekatan, 

metode dan teknik serta strategi tertentu yang tepat atau sesuai agar pembelajaran 

betul-betul efektif. 

Banyak siswa yang belum mampu menulis dengan baik dan benar 

mengindikasikan bahwa pembelajaran keterampilan menulis di sekolah juga 

kurang berhasil kalau tidak mau dikatakan gagal.Hal tersebut juga ditunjukkan 

dengan nilai siswa yang tidak mencapai KKM yang telah ditentukan (Purnomo. 

2012). Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran keterampilan menulis, antara lain, faktor dari guru dan faktor dari 

siswa. Faktor dari guru ada kecenderungan guru dalam proses belajar mengajar 

(PBM) hanya memberikan pembelajaran ketrampilan menulis secara teoretis, 

kurang pada praktik (Purnomo. 2012). Kalaupun memberikan kegiatan praktik 

menulis, guru hanya mengevaluasi hasil ketrampilan menulis siswa tetapi tidak 

pada pembahasan kesalahan yang dilakukan siswa dalam menulis Kaitannya 

dengan pembelajaran keterampilan menulis. Syamsi (2004) menandai bahwa 

pembelajaran menulis masih dilakukan secara tradisional menekankan pada hasil 

bukan pada proses yang semestinya dilakukan oleh siswa. Faktor dari siswa 

mencakup motivasi yang rendah kemampuan yang hanya rata -rata dan keengganan 

menulis. 

Dalam mempelajari konsep, siswa kurang bisa mengaitkan konsep yang 

ada ke dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi siswa dihadapkan kepada bahan 

pengajaran baru yang menghendaki penalaran intelektual dan berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari, maka akan lebih mudah dipahami siswa jika mereka 

berdasarkan pengalaman yang mereka temui di lingkungan sendiri. Untuk 

mengatasi masalah tersebut di atas, perlu diupayakan suatu metode pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih aktif. Salah satunya 

adalah dengan menerapkan pembelajaran Quantum Teaching yang merupakan 

konsep belajar untuk membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan 

dengan kehidupan sehari-hari siswa dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan awal siswa dengan penerapan dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu hasil pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Dalam upaya itu, siswa memerlukan guru 

sebagai pengarah dan pembimbing. Metode ini juga didukung dengan pendekatan 

saintifik K13 yang memaparkan pendekatan saintifik pada umumnya melibatkan 

kegiatan pengamatan atau observasi yang dibutuhkan untuk perumusan hipotesis 

atau mengumpulkan data. Menurut Dyer dkk. Di dalam buku (Sani, 2014:53) , 

dalam pembelajaran saintifik memiliki komponen pembelajaran antara lain: 1) 

mengamati; 2) menanya; 3) mencoba/mengumpulkan informasi; 4) 

menalar/asosiasi, membentuk jejaring (mengumpulkan informasi). 

Pengajaran kuantum ( Quantum Teaching ) merupakan suatu kegiatan 

yang tidak hanya melibatkan satu aspek kehidupan saja, akan tetapi melibatkan 
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berbagai aspek kehidupan mulai otak, perasaan kepribadian, pengetahuan, sikap 

dan keyakinan diri. Pengajaran Kuantum ( Quantum Teaching ) hanya sebuah 

strategi pembelajaran seperti halnya pembelajaran yang lain. Pembelajaran 

Kuantum dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran lebih aktif. 

Pembelajaran quantum dapat dijalankan tanpa harus mengubah kurikulum dan 

tatanan yang ada. 

Keadaan siswa yang demikian dengan model pembelajaran dimana guru 

kurang inovatif, kreatif menjadikan beban yang memberatkan bagi murid. Hal ini 

berakibat keterampilan menulis siswa rendah. Agar kegiatan pembelajaran lebih 

memberikan suatu pemahaman yang lebih dipahami serta lebih inovatif, kegiatan 

pembelajaran Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1 pada kelas 3 saya inovasi 

dengan menerapkan metode Quantum Teaching. Pembelajaran kuantum atau 

Quantum Teaching (QT) dikembangkan oleh Bobby De Porter pada tahun 1960-

an, yang beranggapan bahwa metode pembelajaran ini sesuai dengan cara kerja 

otak dan cara belajar manusia. Menurut Bobby pada dasarnya belajar merupakan 

suatu kegiatan yang tidak hanya melibatkan satu aspek kehidupan saja, akan tetapi 

melibatkan berbagai aspek kehdupan, mulai dari otak, perasaan ,kepribadian, 

pengetahuan, sikap dan keyakinan diri. Hal yang paling berharga/penting dalam 

belajar adalah bagaimana cara belajar. Hal penting lainnya dalam proses 

pembelajaran adalah mempelajari keterampilan belajar mendasar seperti: 

mencatat, menghafal, dan membaca cepat. Kombinasi dari factor diatas di tambah 

dengan memanfaatkan fungsi kedua belah otak,memungkinkan siswa belajar lebih 

efektif, sekaligus dapat menyerap serta mengingat sejumlah besar materi teknis. 

(De Potter,2011:2). 

Asas atau landasan utama dari metode pembelajaran Quantum Teaching 

(QT) adalah “Masukilah dunia siswa anda “ bawalah dunia siswa anda ke dunia 

kita, dan antarkan dunia ke dunia siswa”, semakin jauh anda memasuki dunia 

siswa, semakin jauh pengaruh yang dapat anda berikan kepada mereka. Asas 

inilah yang menjadi langkah utama dan pertama untuk menciptakan minat gairah 

belajar siswa didik.Interaksi-interaksi mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif 

yang mempengaruhi kesuksesan siswa, sekaligus mengubah kemampuan dan 

bakat alamiah siswa menjadi cahaya yang bermanfaat bagi mereka sendiri dan 

orang lain (DePorter, 2004 : 5). Menciptakan minat adalah cara terbaik untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Upaya menumbuhkan motivasi dan 

menciptakan minat dalam konteks pembelajaran Quantum Teaching disebut 

dengan istilah AMBAK (Apa Manfaat Bagiku). Pengertian AMBAK dapat di 

pahami sebagi motivasi yang di dapat dari pemilihan secara mental antara sebab-

akibat suatu keputusan (De Potter : 2000: 49) jelasnya, minat, gairah dan 

semangat siswa akan muncul manakala proses pembelajaran akan member 

manfaat. Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa metode pembelajaran 

kuantum (Quantum Teaching) adalah suatu metode pembelajaran di kelas yang 

berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan siswa (Student Centered).  

Keterampilan berasal dari kata dasar Terampil. Menurut kamus Bahasa 

Indonesia  terampil berarti cakap dalam menyelesaikan tugas; mampu dan 

cekatan. Menurut Soemarjadi (2001: 2) disebutkan bahwa keterampilan sama 

artinya dengan kata kecekatan. Terampil atau cekatan adalah kepandaian 

melakukan sesuatu pekerjaan dengan cepat dan benar. Akan tetapi dalam 

pengertian sempit biasanya keterampilan lebih ditujukan pada kegiatan yang 
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berupa perbuatan. Terampil itu lebih dari sekedar memahami. Oleh karena itu 

untuk menjadi yang terampil diperlukan latihan-latihan praktis yang bisa 

memberikan stimulus (rangsangan) pada otak, agar kita semakin terbiasa. 

Secara harfiah kegiatan menulis dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

menggambarkan bahasa dengan lambang-lambang yang dapat dipahami. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Tarigan dalam Muchlisoh, dkk (1999: 233) yang 

mengatakan bahwa menulis ialah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang 

grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, 

sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau 

mereka juga memahami bahasa dan gambaran grafik tersebut. Menurut O. 

Setiawan Djuharie, Suharie, Teddy Sutandi Komaruddin dalam bukunya ”Surat 

Menyurat Serbaguna” mengatakan bahwa surat merupakan komunikasi tertulis 

untuk menyampaikan informasi pernyataan, pesan kepada pihak lain yang 

mempunyai keperluan kegiatan dengan berbagai pihak tertentu. Menurut Dra. 

Sedarmayanti M. Pd dalam bukunya ”Dasar-Dasar Pengetahuan Tentang 

Manajemen Perkantoran” mengatakan bahwa surat adalah alat komunikasi tertulis 

yang berasal dari satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain untuk menyampaikan 

berita.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kombinasi kuantitatif – kualitatif atau kombinasi (Mixed Methods). Sugiyono 

(2015:10) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif memandang objek sebagai 

suatu dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang 

diamati, secara utuh (holistic) karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan penelitian kuantitatif menurut  

Sugiyono (2015:10) dalam metode kuantitatif yang berlandaskan filsafat 

positivism, realitas dipandang sebagai sesuatu yang kongkrit, dapat diamati 

dengan panca indra, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna dan 

perilaku, tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Dalam penelitian penerapan 

metode Quantum Teaching dengan teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi disini menggunakan metode kualitatif, sedangkan pengumpuloan data 

dalam bentuk tes disini menggunakan metode kuantitatif. 

Pada penelitian ini dikumpulkan data mengenai deskripsi kegiatan 

pembelajaran, dan hasil belajar siswa yang berupa penilaian ranah sikap, 

keterampilan,dan pengetahuan pada Penerapan Metode Pembelajaran Quantum 

Teaching dalam Keterampilan Menulis Surat Pribadi berdasarkan Pengalaman 

Pribadi Siswa Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1 Kelas 3 SDN Ketabang 

Kawasan Tahun Ajaran 2017-2018. Dalam penelitian ini data diperoleh dari siswa 

kelas 3 SDN Ketabang Kawasan Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1 adalah 

pendidik/peneliti dan siswa kelas 3 SDN Ketabang Kawasan 

Data penelitian ini diambil dari observasi aktivitas pendidik dan aktivitas 

peserta didik serta tes hasil belajar peserta didik. Sedangkan sumber data dalam 

penelitian diambil dari peserta didik SDN Ketabang Kawasan Surabaya kelas 3 

dengan jumlah sebanyak 36 peserta didik tahun ajaran 2017/2018. Pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi dan tes. Dalam 

pengumpulan data, peneliti mengobservasi kegiatan yang dilakukan pendidik dan 

peserta didik untuk mengetahui penerapan Metode Pembelajaran Quantum 
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Teaching dalam keterampilan menulis surat pribadi berdasarkan pengalaman 

pribadi, serta memberikan sejumlah tes yang digunakan untuk memperoleh hasil 

belajar peserta didik.  

Sementara itu, teknik analisis data digunakan untuk melaksanakan 

penelusuran dan pencarian data guna memudahkan penelitian dalam 

mengumpulkan informasi, data dalam penelitian ini pada hakekatnya berwujud 

kata-kata, kalimat-kalimat, atau peragraf-paragraf yang dinyatakan dalam bentuk 

narasi yang bersikap deskriptif mengenai situasi, peristiwa, pernyataan, dan 

perilaku dari subjek.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses penerapan Metode Pembelajaran Quantum Teaching dalam 

keterampilan menulis surat pribadi berdasarkan pengalaman pribadi Siswa Tema 4 

Subtema 1 Pembelajaran 1 kelas 3 SDN Ketabang Kawasan Surabaya. Dalam 

diterapkannya pembelajaran dengan menffunakan metode Quantum Teaching, 

yang diamati adalah aktivitas pendidik dan aktivitas siswa. Pengamatan ini 

dilakukan oleh observer yang ada pada saat pembelajaran atau penelitian 

berlangsung dengan menerapkan metode Quantum Teaching untukuntuk 

meningkatkan keterampilan menulis surat pribadi berdasarkan pengalaman pribadi 

peserta didik. Obsrver tersebut dilakukan oleh satu gur kelas dan satu teman 

mahasiswa. 

 

 
Berdasarkan tabel analisis hasil observasi aktivitas siswa telah 

didapatkan fase – fase Quantum Teaching dengan diperoleh indikator 

terlaksananya disertai dengan perhitungan prosentasenya yang dilakukan oleh 

kedua observer. Masing-masing Fase dalam penerapan memperoleh prosentase 

100% Sehingga dari keseluruhan fase –fase Quantum Teaching yang telah disisipi 

keterampilan menulis surat pribadi diperoleh indikator keterlaksanaannya 

sebanyak 40 dengan prosentase 100% sesuai dengan total maksimal 
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keterlaksanaan indikatornya. Sehingga analisis hasil observasi aktivitas peserta 

didik dengan prosentase total keterlaksanaan yang diperoleh 100% termasuk ke 

dalam kriteria sangat baik. 

Kemudian dalam penerapan metode Quantum Teaching dilakukan untuk 

melihat aktivitas peserta didik akan dilakukan pula analisis untuk mengetahui 

hasil dari observasi peserta didik..  
 

 
 

 
 

Berdasarkan tabel analisis hasil observasi aktivitas siswa telah 

didapatkan fase – fase Quantum Teaching dengan diperoleh indikator 

terlaksananya disertai dengan perhitungan prosentasenya yang dilakukan oleh 

kedua observer. Sehingga analisis hasil observasi aktivitas peserta didik dengan 

prosentase total keterlaksanaan yang diperoleh 100% termasuk ke dalam kriteria 

sangat baik. 

Hasil tes evaluasi ini digunakan untuk mengetahui keterampilan menulis 

surat pribadi berdasarkan pengalaman pribadi siswa sehingga pada akhirnya akan 

diketahui hasil dari penerapan keterampilan menulis surat pribadi ini melalui 

metode yang digunakan dalam proses pembelajaran berlangsung yaitu Quantum 

Teaching. Tes tersebut diberikan setelah dilakukannya penerapan Quantum 

Teaching untuk mengetahui perubahan keterampilan menulis surat pribadi siswa. 

Hasil tes tesebut diperoleh dari tes menulis surat pribadi yang diberikan oleh 

pendidik dan dikerjakan oleh siswa secara langsung setelah penerapan Quantum 

Teaching. 

Setelah dilakukan penelitian untuk menerapkan keterampilan menulis 

surat pribadi berdasarkan pengalaman pribadi melalui metode Quantum Teaching, 

maka diperoleh hasil tes. kemudian dari data hasil penelitian yang diperoleh untuk 

hasil tes dilihat dari ketuntasan belajar siswa. Ketuntasan yang ditentukan sesuai 

dengan KKM sekolah adalah dengan KKM seesar 75. Setelah itu banyak peserta 
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didik yang tuntas diprosentasekan menggunakan rumus untuk melihat tingkat 

ketuntansan siswa. 

 
 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam proses pembelajaran menggunakan metode Quantum Teaching 

memperoleh hasil analisis data yang dilakukan dengan aktivitas oleh pendidik 

dapat terlaksana dengan kategori sangat baik. Hal tersebut dapat dibuktikan 

dengan adanya hasil prosentase yang ada dalam aktivitas pendidik yang 

menunjukkan prosentase hasil sebesar 100%. Analisis data yang telah dilakukan 

pada aktivitas siswa menunjukkan data yang secara keseluruhan terlaksana dengan 

sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari keterlaksanaan indikator yang dilakukan 

pada saat penelitian yang memperoleh total 40 dari sesuai dengan skor maksimal, 

sehingga pada aktivitas siswa ini mendapatkan prosentase sebesar 100%.  

Hasil belajar keterampilan menulis surat pribadi berdasarkan pengalaman 

pribadi melalui Quantum Teaching dapat menunjukkan prosentase ketuntasan 

peserta didik yang mendapatkan sebanyak 94% dengan jumlah 34 siswa yang 

tuntas dalam belajarnya dari total keseluruhan 36 siswa yang ada di kelas III 

tepatnya di SDN Ketabang Surabaya tahun ajaran 2017/2018. Sementara itu 

terdapat 2 siswa yang belum mampu mencapai ketuntasan dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan dapat diberikan saran 

diantaranya, bagi pendidik dan peserta didik Metode Quantum Teaching dapat 

digunakan dalam pembelajaran keterampilan menulis surat pribadi berdasarkan 

pengalaman pribadi dengan kegiatan yang cenderung aktif dan suasana 

menyenangkan. Sebagai salah satu alternative yang dapat digunakan pendidik 

untuk mengembangkan keterampilan menulis siswa. Kemudian metode Quantum 

Teaching dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai cara 

menulis surat pribadi dengan baik dan benar sehingga akan dapat lebih mudah 

dipahami oleh siswa. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini didasarkan pada kenyataan di lapangan, dalam diskusi hanya ada beberapa 

siswa yang aktif dan mendominasi, sedangkan siswa lainnya hanya mendengarkan. Hal ini terjadi 

karena kurangnya keterampilan berbicara siswa dan kurangnya kepercayaan diri siswa, sehingga 

dalam proses pembelajaran siswa yang memiliki keterampilan berbicara dan percaya diri akan 

mendominasi diskusi. Model pembelajaran yang tepat untuk menumbuhkan harga diri dan melatih 

keterampilan berbicara siswa adalah model pembelajaran token waktu. Model pembelajaran 

token waktu dapat mendorong siswa untuk percaya diri, karena dengan waktu token belajar siswa 

akan termotivasi untuk berbicara di depan kelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh model pembelajaran time token terhadap keterampilan berbicara siswa kelas V SDN 

Sedatigede II Sidoarjo. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode desain eksperimental kuasi 

eksperimental dengan desain desain kontrol posttest-only. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas V SDN Sedatigede II Sidoarjo. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

simple random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes. Teknik analisis data 

menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji-t dengan perhitungan manual. 

Hasil penelitian menunjukkan thitung> ttabel atau 7,92> 1,99 pada taraf signifikan 5% 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga ada pengaruh model pembelajaran token waktu 

terhadap keterampilan berbicara siswa kelas V SDN Sedati gede II. Sidoarjo. 

 

Kata kunci: model pembelajaran token waktu, keterampilan berbicara 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa adalah alat komunikasi yang dimiliki manusia. Dengan 

keterampilan berbahasa seseorang akan mampu berkomunikasi dengan orang lain. 

Mulyati & dkk (2009:1.8) mengatakan keterampilan berbahasa ada empat aspek, 

yaitu keterampilan berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Keterampilan 

berbicara merupakan salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh setiap 

orang. Menurut Tarigan (2013:16) berbicara adalah kemampuan mengucapkan 

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sejak lahir seorang bayi sudah 

menyuarakan bunyi-bunyian yaitu berupa tangisan, semakin dewasa bunyi yang 

diucapkan akan semakin jelas dan terampil. 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di kelas V-B SDN Sedatigede 

II Sidoarjo, kelas tersebut telah menggunakan posisi tempat duduk berkelompok 

untuk melatih siswa berdiskusi dan melatih kerjasama siswa dalam satu 

kelompok. Namun pada suatu diskusi kenyataanya hanya ada beberapa siswa 

yang aktif dan mendominasi, sedangkan siswa yang lain hanya mendengarkan 

saja. Bahkan ketika setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya, hanya beberapa siswa saja yang mempresentasikan dan tidak secara 

bergantian. Hal tersebut terjadi karena kurangnya keterampilan berbicara siswa 

mailto:umi.kulsum2210@yahoo.com
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dan kurangnya rasa percaya diri pada diri siswa, sehingga dalam proses 

pembelajaran siswa yang memiliki keterampilan berbicara dan rasa percaya diri 

yang tinggi akan mendominasi diskusi.Saddhono (2014:54) menyatakan bahwa, 

berbicara adalah sarana untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun 

serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pendengar atau 

penyimak. 

Untuk mengatasi masalah kurangnya keterampilan berbicara siswa, guru 

perlu memberi pembelajaran yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa. 

Rasa percaya diri erat kaitanya dengan keterampilan berbicara siswa, karena jika 

siswa tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi maka saat dia berbicara di 

depan kelas akan timbul rasa gugup sehingga gagasan yang akan diucapkan 

menjadi tidak teratur. 

Model pembelajaran yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri 

dan melatih keterampilan berbicara siswa yaitu model pembelajaran time token. 

Aqib (2013:33) menyatakan model pembelajaran time token merupakan struktur 

yang dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan sosial dan untuk 

menghindari siswa mendominasi pembicaraan atau siswa diam sama sekali. 

Istarani (2012:194) menyatakan bahwa, Model 

pembelajaran  time token  merupakan model pembelajaran yang 

digunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa untuk berbicara di 

depan orang lain atau di depan umum, sehingga ia memiliki skill atau kemampuan 

untuk mengemukakan pendapatnya di depan orang banyak. Shoimin (2014:16) 

menyatakan bahwa, model pembelajaran time token  mengajak siswa aktif 

sehingga tepat digunakan dalam pembelajaran berbicara dimana pembelajaran ini 

benar-benar mengajak siswa untuk  aktif dan belajar berbicara di  depan umum, 

mengungkapkan pendapatnya tanpa harus merasa takut dan malu. 

Model pembelajaran time token harus dilakukan dengan tahap-tahap yang 

terencana sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Berikut 

langkah-langkah menurut Suprijono (2009:133) (1) Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran. (2) Guru mengkondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi 

(cooperatif learning) yang merupakan pembelajaran sesuai dengan fitrah manusia 

sebagai mahluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai 

tujuan dan tanggung jawab bersama, pemberian tugas dan rasa senasib. Dengan 

memanfaatkan kenyataan itu, dalam belajar berkelompok secara kooperatif, siswa 

dilatih dan dibiasakan saling berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas, dan 

tanggung jawab. Kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja 

sama dan saling membantu menyelesaikan persoalan atau inquiri dengan anggota 

kelompok 4-5 orang siswa. (3) Guru memberi tugas kepada siswa. (4) Guru 

memberi sejumlah kupon berbicara dengan waktu min 30 detik. (5) Guru meminta 

siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu yang tidak berbicara atau memberi 

komentar. Setiap tampil berbicara satu kupon. Siswa dapat tampil lagi yang 

bergiliran dengan siswa lainnya. Sisa yang telah habis kupon tidak boleh bicara 

lagi. Siswa yang masih memegang kupon harus bicara sampai semua kupon habis. 

Demikian seterusnya hingga semua anak menyampaikan pendapatnya. (6) Guru 

memberi sejumlah nilai sesuai waktu yang digunakan tiap siswa. Sedangkan 

langkah-langkah  model pembelajaran time token dalam penelitian ini yaitu (1) 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. (2) Guru memberikan topik berupa video 

atau gambar. (3) Siswa berdikusi dengan kelompoknya tentang topik yang telah 
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diberikan. (4) Guru memberi kupon bicara kepada setiap siswa. (5) Guru 

menawarkan siapa yang ingin menyampaikan pendapat di depan kelas. (6) Siswa 

yang menyampaikan pendapatnya di depan kelas harus menyerahkan kupon bicara 

kepada guru. (7) Siswa mempunyai waktu bicara ±30 detik. 

Model pembelajaran time token dapat mendorong siswa untuk percaya 

diri, karena dengan model pembelajaran time token siswa akan termotivasi untuk 

berbicara di depan kelas. Hal ini terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kadek Erawati, Prof. Dr. NyomanDantes, Drs. Dewa Nyoman Sudana,M.Pd. 

tahun 2017 dalam e-Journal PGSD Universitas Pendidiakan Ganesha Mimbar 

PGSD, Vol. 5 (2)dengan judul “Pengaruh Model Time token Terhadap 

Keterampilan Berbicara Bahasa Indonesia Siswa Kelas V SD Negeri 3 Kaliuntu”. 

Hasil penelitian menujukkan bahwathitung> ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

Dan penelitian yang dilakukan oleh Iriana (2017) dalam Jurnal Langsat, Vol. 4 

(1)dengan judul “Penggunaan Model Pembelajaran Time token Arends Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berbicara Siswa Kelas VII A SMP Negeri 1 

Tanjung”. Hasil penelitian menunjukkan ada peningkatan hasil belajar di setiap 

siklusnya. 

Siswa diharapkan dapat memaksimalkan keterampilan berbicara dan 

dapat memberi motovasi belajar untuk siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengui apakah model pembelajaran time token dapat meningkatkan keterampilan 

berbicara siswa. Judul penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang tersebut 

yaitu “Pengaruh Model Pembelajaran Time Token Terhadap Keterampilan 

Berbicara Siswa Kelas V SDN Sedatigede Ii Sidoarjo”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan rancangan type Quasi  Experimental Design 

dengan bentuk Postest-Only Control Design (Sugiyono, 2014:73).Penelitian ini 

bertujuanuntuk mengetahui pengaruh model pembelajaran timetokenterhadap 

keterampilan berbicara siswa kelas V SDN Sedatigede II Sidoarjo. Dalam 

penelitian ini, terdapat dua kelompok yang dipilih secara random (R). Kelompok 

pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak diberi perlakuan. 

Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok 

yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Peneliti menggunakan 

kelas V-A sebagai kelompok eksperimenyaitu kelompok yang diberi perlakuan 

model pembelajaran time token dan kelas V-C sebagai kelompok kontrol yang 

diberi perlakuan model pembelajaran konvensional. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

V SDN Sedatigede II Sidoarjo yang berjumlah 120 siswa. Penilis mengambil 

sampel dengan teknik sampling random. Dua kelas yang dijadikan sampel adalah 

kelasV-A sebagai kelas eksperimen dan kelas V-C sebagai kelas kontrol. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah tes. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes lisan. Tes 

digunakan untuk mengetahui keterampilan berbicara siswa dalam proses 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran time token. Tes dilakukan 

setelah pembelajaran menggunakan model pembelajaran time token. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu 

(1) uji normalitas, untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal 

atau tidak, (2) uji homogenitas, untuk mengetahui apakah kedua sampel tersebut 
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homogen atau bervarian sama atau tidak, dan (3) uji-t, untuk mengetahui 

pengaruh menggunaan model pembelajaran time token terhadap keterampilan 

berbicara siswa kelas V SDN Sedatigede II Sidoarjo. Uji normalitas dan uji 

homogenitas menggunakan taraf signifikan α = 5% 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian tes keterampilan berbicara, pada kelas 

eksperimen memperoleh nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 60 sehingga 

diperoleh rata-rata 86. Sedangkan pada kelas kontrol memperoleh nilai tertinggi 

85 dan nilai terendah 50 sehingga diperoleh rata-rata 70. 

Hasil pengujian analisis uji normalitas pada kelas eksperimen diperoleh 

x
2 

hitung = -54,24 < x
2 

tabel = 11,070 dan hasil pada kelas kontrol diperoleh x
2 

hitung = -75,09 <x
2
tabel = 11,070 sehingga diketahui data kelas eksperimen dan 

kelas kontro berdistribusi normal. Sedangkan uji homogenitas varian kelas 

eksperimen dan kelas kontrol mendapatkan hasil Fhitung = 1,293 < Ftabel = 1,704 

sehingga data nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol dinyatakan homogen. 

Kemudian dilanjutkan dengan uji-t untuk menguji hipotesis, diperoeh thitung = 7,92 

dan ttabel = 1,99 dengan taraf signifikan 5% sehingga thitung = 7,92 > ttabel = 1,99. 

Dengan hasil penelitian tersebut menunjukkan Ho ditolak dan Ha diterima, dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran Time Token terhadap 

keterampilan berbicara siswa kelas V SDN Sedatigede II Sidoarjo. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

model pembelajaran time token terhadap keterampilan berbicara siswa kelas V 

SDN Sedatigede II Sidoarjo. Hasil uji hipotesis tersebut sesuai dengan pendapat 

Istarani (2012:194) yang menyatakan bahwa, Model pembelajaran  time token  

merupakan model pembelajaran yang digunakan dalam rangka meningkatkan 

kemampuan siswa untuk berbicara di depan orang lain atau di depan umum, 

sehingga ia memiliki skill atau kemampuan untuk mengemukakan pendapatnya di 

depan orang banyak. Pendapat Shoimin (2014:16) yang menyatakan bahwa, 

model pembelajaran time token  mengajak siswa aktif sehingga tepat digunakan 

dalam pembelajaran berbicara dimana pembelajaran ini benar-benar mengajak 

siswa untuk  aktif dan belajar berbicara di  depan umum, mengungkapkan 

pendapatnya tanpa harus merasa takut dan malu. Pendapat Huda (2012:240) yang 

menyatakan salah satu kelebihan model pembelajaran time token yaitu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi (aspek bicara). Pendapat 

Aqib (2013:33) yang menyatakan, model pembelajaran time token merupakan 

struktur yang dapat digunakan untuk mengajarkan keterampilan sosial dan untuk 

menghindari siswa mendominasi pembicaraan atau siswa diam sama sekali. 

Selain sesuai dengan pendapat dari beberapa ahli, hasil penelitian ini juga 

sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kadek Erawati, Prof. Dr. 

NyomanDantes, Drs. Dewa Nyoman Sudana., M.Pd. (2017) dalam e-Journal 

PGSD Universitas Pendidiakan Ganesha Mimbar PGSD, Vol. 5 (2)mengenai 

pengaruh model time token terhadap keterampilan berbicaraBahasa Indonesia 

siswa kelas V SD Negeri 3 Kaliuntu dengan hasil penelitianthitung> ttabel, maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Dan Penelitian yang telah dilakukan oleh Robenhart 

Tamba (2016) dalam ESJ, Vol. 5 (1) mengenai keterampilan berbicara siswa 
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dengan menggunakan model pembelajaran time token pada pelajaran Bahasa 

Indonesia kelas V SD Negeri 106226 Padang Baru yang dapat disimpulakan 

bahwa nilai rata-rata kelas mengalami kenaikan pada setiap siklusnya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh model pembelajaran Time Token terhadap keterampilan 

berbicara siswa kelas V SDN Sedatigede II Sidoarjo. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Diharapkan dalam proses belajar mengajar hendaknya guru lebih 

menekankan model pembelajaran Time Token untuk meningkankan keterampilan 

berbicara siswa. 

2. Bagi Siswa 

Diharapkan agar siswa sering mempelajari keterampilan berbicara, 

dengan cara membaca buku-buku dan banyak melakukan latihan. 

3. Bagi Sekolah 

Diharapkan kepada pihak sekolah agar dapat melengkapi fasilitas belajar 

mengajar khususnya fasilitas yang berhubungan untuk menunjang keterampilan 

siswa dalam berbicara. 
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ABSTRAK 

 
Di dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru diintegrasikan komponen 

kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif dalam  model pembelajaran circuit learning yang 

membantu proses pembelajaran menjadi lebih aktif. Pengintegrasian komponen 4k ini merupakan 

inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif jenis 

deskriptif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana hasil validasi, aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan komponen 

kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif dalam model pembelajaran circuit learning pada 

materi jenis-jenis pekerjaan. 

Tujuannya adalah Mengkaji hasil validasi pengembangan kegiatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan komponen kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif dalam model 

pembelajaran circuit learning pada materi jenis-jenis pekerjaan, Mengkaji aktivitas dan hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran yang mengintegrasikan komponen kreatif, kritis, kolaboratif, 

dan komunikatif dalam model pembelajaran circuit learning pada materi jenis-jenis pekerjaan. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah hasil belajar. Dengan jenis 

tes hasil belajar berupa 10 soal pilihan ganda, 5 soal isian, dan 5 soal uraian. Populasi berjumlah 

143 siswa dengan teknik random sampling, kelas IV E sebagai kelas penelitian sebanyak 30 siswa. 

Hasil penilaian menunjukkan perolehan post test rata-rata berjumlah 89, termasuk kategori baik. 

Jumlah siswa yang tuntas dalam pembelajaran yaitu sebanyak 26 siswa dengan persentase 87% 

dan jumlah siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran sebanyak 4 siswa dengan presentase 

13%. Dilihat dari persentase ketuntasan siswa yang telah dianalisis dapat dikatakan termasuk 

dalam kategori baik. 

 

Kata kunci: komponen 4K, model pembelajaran circuit learning 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Tirtarahardja, Umar (2005:1) “Sasaran pendidikan adalah 

manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh 

kembangkan potensi – potensi kemanusiaannya. Potensi kemanusiaan merupakan 

benih kemungkinan untuk menjadi manusia. Ibarat biji mangga bagaimanapun 

wujudnya jika ditanam dengan baik, pasti menjadi pohon mangga dan bukannya 

menjadi pohon jambu”.  

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional bab II pasal 3 menyebutkan “Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Tujuannya untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia beriman, 

bertaqwa Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab” dari undang 

– undang ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang baik dapatlah membentuk 
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karakter peserta didik yang dapat bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Oleh 

karena itu diperlukan model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan kepada 

peserta didik dan dapat diterima dengan mudah. 

(Joyce and Weil, 2009:7) mendefinisikan model pembelajaran sebagai 

suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk 

menentukian perangkat – perangkat pembelajaran. Sedangkan menurut Arends ( 

Learning to Teach, 2009:24 ), model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola 

yang disiapkan untuk mmebantu peserta didik mempelajari secara lebih spesifik 

berbagai ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi , yang dinamakan model 

pembelajaran adalah suatu rencana yang yang dirancang dan sebagai pedoman 

untuk guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar berjalan dengan 

rencana yang telah disusun. Model pembelajaran juga direncanakan mulai awal 

pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Oleh karena itu seorang guru membuat 

perencanaan model pembelajaran yang cocok dengan keadaan siswa disekitarnya 

dan dapat diterima olah masyarakat luas. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat diterapkan dalam model pembelajaran ini adalah model pembelajaran 

circuit learning. 

(De Porter, Teller, 1999: 180) mengemukakan bahwa Circuit leraning 

(belajar memutar) memuat tiga langkah berurutan (a) Keadaan tenang pada saat 

belajar (b) Guru mengkondisikan siswa agar siap mengikuti pembelajaran (c) Peta 

pikiran dan catatan tulis susun. Model pembelajaran circuit learning dipilih 

karena model ini dapat mengambangkan pemahaman pola pikir siswa dalam 

belajar melalui peta konsep yang telah dibuat oleh guru mereka. Model 

pembelajaran circuit learning ini menggabungkan pola pikir dan perasaan 

sesorang. Dalam model pembelajar circuit learning dapat dimulai dengan 

mengkondisikan kelas dalam keadaan kondusif dan fokus, menyampaikan materi 

hari ini, menyajikan peta konsep, melakukan tanya jawab, membagi kelompok 

menjadi beberapa bagian, meminta siswa mengerjakan lembar kerja peserta didik 

sesuai dengan pola peta konsep yang telah disajikan, meminta memaparkan hasil 

dari pekerjaan yang telah dibuat. 

Selain menggunakan model pembelajaran yang baik didalam setiap 

kegiatan pembelajaran hendaknya dapat membentuk kualitas belajar siswa yang 

baik pula dengan mengintegrasikan komponen kreatif, kritis, kolaboratif, dan 

komunikatif. Dengan adanya komponen kreatif diharapkan siswa membuat 

sesuatu hal yang baru dan merangsang cara berfikir siswa dengan lebih baik. 

Begitu pula pada komponen kritis diharapkan siswa lebih teliti dan kritis dalam 

pembelajaran yang diberikan oleh guru maupun ketika diminta untuk memberikan 

saran yang baik atas hasil kerja siswa. Kolaboratif atau kerja sama juga sangat 

diperlukan oleh siswa didalam kelas agar semua anak menjalin kerja sama yang 

baik dan tidak bersifat secara individual saja. Selain kolaboratif yang baik agar 

terciptanya kerja sama yang dapat dipahami antar anggota kelompak diperlukan 

juga komunikatif atau komunikasi yang baik agar terciptanya suasana kelompok 

yang baik, diharapkan membangun komunikasi yang baik ketika menyampaikan 

suatu gagasan atau ide tidak menyinggung teman. 

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas maka ditetapkan judul : 

Pengintegrasian Komponen Kreatif, Kolaboratif, Komunikatif, dan Kritis dalam 

Model Pembelajarn Circuit Learning Pada Materi Jenis-Jenis Pekerjaan Kelas IV 
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Tema 4 SD Hangtuah 10 Juanda 
 

 

METODE PENELITIAN 

 Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

menggunakan jenis Deskriptif dikarenakan peneliti mengendalikan tiga variable 

yang tidak keterkaitan, untuk melihat pencapaian kompetensi peserta didik dengan 

mengintegrasikan komponen kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan kritis dalam 

model pembelajaran circuit learing pada materi jenis-jenis pekerjaan. 

Pengintegrasian komponen kreatif, kolaboratif, komunikatif, dan kritis dalam 

model pembelajaran circuit learing pada materi jenis-jenis pekerjaan. dan  hasil 

belajar siswa merupakan variable yang akan diamati oleh peneliti. 

 Populasi penelitian iniadalah pesertadidik kelas IV SD Hang Tuah 10 

Juanda dengan jumlah 143 siswa. Dengan sampel yaitu kelas IV-Esebagai kelas 

penelitian dengan jumlah 30 siswa. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan tes dan 

observasi. Tes digunakan untuk mengetahui hasil pembelajaran peserta didik, 

sedangkan observasi untuk mengetahui aktivitas siswa dalam pengintegrasian 

komponen 4K. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 

yaitu (1) uji Validasi, (2) uji observasi, (3) uji test, untuk mengetahui 

pengintegrasian komponen 4K dalam model pembelajaran circuit learning. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Analisis data penilaian pencapaikan kompetensi pengetahuan siswa dapat 

diukur dari tes hasil belajar yang diberikan oleh guru kepada siswa setelah 

melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan “Pengintegrasian 

Komponen Kreatif, Kritis, Kolaboratif, Komunikatif dalam Model Pembelajaran 

Circuit Learning Pada Materi Jenis-Jenis Pekerjaan Kelas IV SD Hang Tuah 10 

Juanda”. Tes hasil belajar siswa terdiri dari 10 soal pilihan ganda, 5 soal isian, 5 

soal uraian.berikut adalah hasil analisis data kompetensi pengetahuan siswa pada 

tabel 4.1 
 

Tabel 4.1 Hasil Belajar 

 

No. Responden 

Ilmu Pengetahuan Alam 

Nilai KETUNTASAN 
Pilihan 

Ganda 
Isian Uraian 

1 30 25 45 100  TUNTAS 

2 30 25 22 77 TUNTAS 

3 27 25 24 76  TUNTAS 

4 27 25 45 97 TUNTAS 

5 30 25 45 100 TUNTAS 

6 30 25 45 100 TUNTAS 
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No. Responden 

Ilmu Pengetahuan Alam 

Nilai KETUNTASAN 
Pilihan 

Ganda 
Isian Uraian 

7 27 25 45 97 TUNTAS 

8 30 25 45 100 TUNTAS 

9 30 25 41 96 TUNTAS 

10 27 25 45 97 TUNTAS 

11 30 25 45 100 TUNTAS 

12 30 25 23 78 TUNTAS 

13 30 20 17 67 TIDAK TUNTAS 

14 30 25 20 75 TUNTAS 

15 18 25 24 67 TIDAK TUNTAS 

16 27 25 45 97 TUNTAS 

17 30 25 23 78 TUNTAS 

18 24 25 45 94 TUNTAS 

19 30 25 22 77 TUNTAS 

20 27 25 45 97 TUNTAS 

21 27 25 45 97 TUNTAS 

22 30 25 25 75 TUNTAS 

23 30 20 17 67 TIDAK TUNTAS 

24 27 25 45 97 TIDAK TUNTAS 

25 30 25 24 79 TUNTAS 

26 27 25 45 97 TUNTAS 

27 27 25 45 97 TUNTAS 

28 27 25 45 97 TUNTAS 

29 27 25 45 97 TUNTAS 

30 30 25 26 81 TUNTAS 

JUMLAH 846 740 1073 2654  

RATA-RATA 28 25 36 89  

 

Pilihan ganda :15 butir @ 2=30 

Isian   : 5butir  @ 3 =15 

Uraian   : 3 butir @ 5 =15 

 

Presentase siswa yang tuntas dan tidak tuntas dihitung dengan menggunkan 

rumus: 
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Berdasarkan hasil analisis data penilaian kompetensi pengetahuan siswa 

pada tabel 4.1 dimana untuk soal pilihan ganda setiap soal benar dikalikan 3, soal 

isian benar dikalikan 5, soal uraian benar dikalikan 9.Total keseluruhan jika 

semua soal benar maka nilainya 100 dengan rumus: 

      
                    

   
       

Berikut hasil analisis tes hasil belajar siswa yang tuntas dan tidak tuntas jika 

disajikan kedalam bentuk diagram 4.1 

 

 
Gambar Diagram 4.1 

Hasil Analisis Tes Hasil Belajar 

Berdasarkan tabel 4.1 dan diagram 4.1 tentang hasil analisis data penilaian 

kompetensi pengetahuan siswa yang berjumlah 30 siswa dapat dijelaskan bahwa 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) di sekolah yang bersangkutan 75, jumlah 

nilai rata-rata keseluruhan siswa 89 termasuk kategori  baik sedangkan jumlah 

siswa yang tuntas dalam pembelajaran yaitu sebanyak 26 siswa dengan persentase 

87% dan jumlah siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran sebanyak 4 siswa 

dengan presentase 13%. Dilihat dari persentase ketuntasan siswa yang telah 

dianalisis dapat dikatakan termasuk dalam kategori baik. 

 

B.   Pembahasan 

Data penelitian yang telah dianalisis dan disajikan dalam bentuk table 

mapun diagram selanjutnya akan dijabarkan didalam pembahasan. Pembahasan 

yang dijabaran berdasarkan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian yang 

telah dilakukan. Dalam sebuah proses pembelajaran dibutuhkan berbagai bahan 

dan upaya yang dibutuhkan seorang siswa untuk mencapai hasil belajar. 

Keberagaman kebutuhan siswa merupakan tanggungjawab dari seorang guru 

untuk membantu siswa memahami, mengerti serta dapat memecahkan 

permasalahan yang ada pada setiap mata pelajaran yang dihadapi. 

Selama ini banyak siswa yang mengeluh bahwa pembelajaran ips 

khususnya pada materi jenis-jenis pekerjaan, karena dianggap pembelajaran ips 

penuh dengan membaca. Sehingga siswa bila diminta untuk mempelajari tentang 

materi tersebut memberikan respon bahwa mereka diminta untuk membaca 

sebuah bacaan yang panjang. Oleh karenanya seorang guru harus merubah 

pemikiran tersebut yang demikian melalui sebuah pembelajaran yang diinovasi. 

87% 

13% 

0%

50%

100%

Tuntas Tidak
tuntas

Kompetensi 
Pengetahuan Siswa 

Tuntas

Tidak tuntas
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Tidak hanya dibutuhkan bahan penyerta saja dalam proses pembelajaran 

melainkan juga kreativitas sseorang guru dalam mengolah suasana didalam proses 

pembelajaran sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan 

sesuai dengan pemahaman siswa. Sehingga untuk pencapaian pada materi ini guru 

menggunakan model pembelajaran circuit learning dimana guru menerangkan 

menggunakan peta konsep yang mudah dipahami oleh peserta didik. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan “Mengintegrasikan Komponen Kreatif, 

Kritis, Kolaboratif, dan Komunikatif dalam Model Pembelajaran Circuit Learning 

Pada Materi Jenis-Jenis Pekerjaan Tema 4 Subtema 2 Pembelajaran 1 Kelas IV E 

SD Hang Tuah 10 Juanda”. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan “Mengintegrasikan 

Komponen Kreatif, Kritis, Kolaboratif, dan Komunikatif dalam Model 

Pembelajaran Circuit Learning Pada Materi Jenis-Jenis Pekerjaan Tema 4 

Subtema 2 Pembelajaran 1 Kelas IV E SD Hang Tuah 10 Juanda” selama proses 

pembelajaran guru memberikan materi pembelajaran sesuai denga RPP yang telah 

dibuat. Selain RPP yang telah dibuat dan divalidasi, terdapat juga rancangan 

instrumen yang digunakan adalah lembar observasi siswa untuk mengetahui 

aktivitas siswa dan lembar tes hasil belajar untuk mengetahui hasil belajar siswa. 

Berdasarkan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana hasil 

validasi pengembangan kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan komponen 

kreatif, kolaboratif, berfikir kritis, dan komunikatif dalam model pembelajaran 

circuit learning pada materi jenis-jenis pekerjaan tema 4 subtema 2 pembelajaran 

1 kelas 4 SD Hangtuah 10 Juanda. Menurut hasil validasi dari pengembangan 

kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan komponen kreatif, kolaboratif, 

berfikir kritis, dan komunikatif dalam model pembelajaran circuit learning pada 

materi jenis-jenis pekerjaan didapat jumlah secara keseluruhan rata-rata 3,4 

dengan kategori baik. Setiap aspek aspek penilaian pengembangan kegiatan 

pembelajaran yang telah divalidasi dihasilkan bebrapa rata-rata yaitu rata-rata 

aspek kreatif 3,4 dengan kategori baik, rata-rata aspek kritis 3,3 dengan kategori 

baik, rata-rata aspek kolaboratif 3,3 dengan kategori baik, rata-rata aspek 

komunikatif 3,4 dengan kategori baik. 

Untuk rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana aktivitas belajar 

siswa dalam pembelajaran yang mengintegrasikan komponen kreatif, kolaboratif, 

berfikir kritis, dan komunikatif dalam model pembelajaran circuit learning pada 

materi jenis-jenis pekerjaan tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 kelas 4 SD 

Hangtuah 10 Juanda. Dalam observasi aktivitas siswa, peneliti menggunakan teori 

aktivitas siswa yang mengitegrasikan komponen kreatif, kritis, kolaboratif, dan 

komunikatif yang dapat digolongkan ke dalam sub aktivitas siswa untuk masing-

masing komponen. 

Aspek yang pertama adalah aspek kreatif yang terdiri ari 3 sub aktivitas a, 

b, dan c. Hasil sub aktivitas (a) Siswa diminta membandingkan pekerjaan nelayan 

yang menggunakan alat modern dan nelayan yang menggunakan alat ramah 

lingkungan (mampu mengidentifikasi dan meramalkan berbagai kemungkinan) 

mendapat prosentase sebanyak 100%, sub aktivitas (b) Siswa diminta untuk 

mengamati gambar dan mendiskusikan hal-hal berikut: 

1. Jenis kegiatan ekonomi 

2. Jenis barang yang dijual belikan 

3. Jenis pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan    tersebut 
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4. Hasil dari setiap pekerjaan 

(kemampuan memunculkan gagasan atau ide) mendapatkan prosentase 

sebanyak 90%, sub aktivitas (c) Siswa menggunakan peta konsep untuk 

memaparan jawaban yang telah didiskusikan (kemampuan memasukkan suatu 

konsep atau ide )mendapat presentase sebanyak 80%. 

Aspek yang kedua adalah kritis yang terdiri dari 5 sub aktivitas a, b, c, d, 

dan e. Hasil sub aktivitas (a) Siswa diminta untuk mencari jenis pekerjaan apa saja 

yang ada dilingkungan sekitar tempat tinggal selain nelayan (mampu 

memecahkan masalah) mendapat prosentase sebanyak 100%, sub aktivitas (b) 

Siswa menulis laporan tentang pekerjaan yang ada disekitar mereka dengan 

pembahasan sebagai berikut :1. jenis kegiatan ekonomi, 2. lapangan pekerjaan, 3. 

hasil dari setiaap pekerjaan, 4. penyebaran barang yang dilakukan(menguji data-

data) mendapatkan prosentase sebanyak 87%, sub aktivitas (c) yaitu Siswa 

diminta untuk menuliskan pendapat tentang cerita “Pak Wely, Kepala Sekolah” 

menggunakan bahasa yang baku (menuliskan hasil dari pendapatnya) 

mendapatkan prosentase 77%, ub aktivitas (d) yaitu Siswa menggunakan diagram 

venn untuk menuliskan informasi (manuliskan kesimpulan) mendapatkan 

prosentase 97%, dan sub aktivitas (e) Siswa menukarkan hasil pekerjaannya 

dengan pekerjaan temannya dan saling mengomentari. Siswa dapat mengerjakan 

secara berpassangan. Setelah itu pekerjaan dapat didpaparkan didepan kelas 

(memberikan alasan terhadap jawaban atau simpulan) mendapat prosentase 

84%. 

Aspek yang ketiga adalah aspek koaboratif yang terdiri dari 4 sub aktivitas 

a, b, c, dan d. Hasil sub aktivitas (a) yaitu Siswa diminta untuk berdiskusi dengan 

teman sebangkunya berdasarkan teks cerita tentang nelayan. Berdasarkan tempat, 

tugas, dan manfaatbagi orang lain (melibatkan siswa berbagai suku, ras, dan 

budaya dalam satu kelompok pembelajaran) mendapat prosentase sebanyak 

100%, sub aktivitas (b) yaitu Siswa kemudian membentuk sebuah kelompok yang 

terdiri dari 4 orang siswa dalam satu kelompok untuk menjawab pertanyaan 1-4 

soal (berkontribusi untuk proyek bersama) mendapatkan prosentase sebanyak 

100%, sub aktivitas (c) yaitu Siswa dapat berdiskusi dengan teman sebangkunya 

kemudian memaparkan jawaban didepan kelas (menghasilkan karya bersama) 

mendapatkan prosentase 84%, sub aktivitas (d) yaitu Siswa melakukan diskusi 

untuk mencari informasi dari tugas yang telah diberikan secara berkelompok 

(memecahkan masalah dan bekerja sama dalam proses pembelajaran) 
mendapatkan prosentase 90%. 

Aspek yang keempat adalah aspek komunikatif yang terdiri dari 3 sub 

aktivitas a, b, dan c. Hasil sub aktivitas (a) yaitu Siswa menyampaikan hasil 

diskusi kepada seluruh siswa dan siswa memberikan tanggapan tentang jawaban 

yang dijabarkan (menyebar luaskan hasil yang diperoleh) mendapat prosentase 

sebanyak 100%, sub aktivitas (b) yaitu Siswa menukarkan hasil pekerjaannya 

dengan temannya dan saling mengomentari. Siswa dapat melakukannya secara 

berpasangan (mengomuniasikan ide, gagasan, atau tanggapan) mendapatkan 

prosentase sebanyak 97%, sub aktivitas (c) yaitu Siswa kemudian melanjutkan 

pembelajaran dengan menjawab beberapa pertanyaan dan membuat laporan 

tentang ide-ide cara menangkap ikan tanpa merusak sumber daya alam (mampu 

bergaul dan berkomunikasi dengan baik antar anggota kelompok) mendapatkan 

prosentase 87%. 
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Dari keempat aspek aktivitas siswa rata-rata keseluruhan sebesar 92% dan 

termasuk dalam kategori sangat baik. Untuk rata-rata dari setiap aspek kreatif 

berjumlah 90%, aspek kritis berjumlah 89%, aspek kolaboratif berjumlah 95%, 

dan aspek komunikatif berjumalah 92%. Selanjutnya aspek yang mendapatkan 

kategori baik adalah aspek kritis. Sedangkan aspek yang mendapatkan kategori 

sangat baik adalah aspek kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Menurut teori 

belajar Behaviorisme mengganggap bahwa proses belajar merupakan proses yang 

bersifat mekanistik dan otomatik tanpa membicarakan hal-hal yang terjadi di 

dalam diri peserta didik selama belajar. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil observasi aktivitas siswa dengan 

menggunakan “Mengintegrasikan Komponen Kreatif, Kritis, Kolaboratif, 

Komunikatif dalam Model Pembelajaran Circuit Learning Pada Materi Jenis-Jenis 

Pekerjaan Tema 4 Subtema 2 Pembelajaran 1 Kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda” 

termasuk dalam kriteris sangat baik karena memiliki rata-rata sejumlah 92%. 

Untuk rumusan masalah yang ketiga yaitu bagaimana hasil belajar siswa 

setelah pembelajaran yang mengintegrasikan komponen kreatif, kolaboratif, 

berfikir kritis, dan komunikatif dalam model pembelajaran circuit learning pada 

materi jenis-jenis pekerjaan tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 kelas 4 SD 

Hangtuah 10 Juanda. Hasil belajar terdiri dari kompetensi pengetahuan siswa. 

Kompetensi pengeyahuan siswa berupa tes hasil belajar yang terdiri dari 5 soal 

pilihan ganda, 5 soal isian, dan 5 soal uraian. Penilaian untuk setiap soal pilihan 

ganda benar dikalikan 3, untuk soal isian benar dikalikan 5, dan untuk soal uraian 

benar dikalikan 9 jadi total nilai yang didapat jika benar semua adalah 100. Hasil 

penilaian “Mengintegrasikan Komponen Kreatif, Kritis, Kolaboratif, Komunikatif 

dalam Model Pembelajaran Circuit Learning Pada Materi Jenis-Jenis Pekerjaan 

Tema 4 Subtema 2 Pembelajaran 1 Kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda” yang 

berjumlah 30 siswa dapat dijelaskan bahwa KKM (Kriteria Ketentuan Manimum) 

di sekolah yang bersangkutan yaitu 75, jumlah nilai rata-rata keseluruhan siswa 

adalah 89 termasuk kategori  baik sedangkan jumlah siswa yang tuntas dalam 

pembelajaran yaitu sebanyak 26 siswa dengan persentase 87% dan jumlah siswa 

yang tidak tuntas dalam pembelajaran sebanyak 4 siswa dengan presentase 13%. 

Dilihat dari persentase ketuntasan siswa yang telah dianalisis dapat dikatakan 

termasuk dalam kategori baik. 

Dari ketiga pembahasan rumusan masalah diatas, memungkinkan model 

pembelajaran circuit learning dapat diterapkan dalam proses pembelajaran karena 

dapat dibuktikan dengan hasil observasi aktivitas pembelajaran yang mendapatkan 

kategori sangat baik dan menurut hasil tes belajar pengetahuan siswa 

mendapatkan kategori baik. Kedua hal tersebut dapat berdampat pada peningkatan 

hasil belajar siswa yang dapat memenuhi nilai KKM sejumlah 75, sedangkan 

untuk peroleh yang didapat siswa rata-rata berjumlah 89 termasuk kategori baik. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data setelah dilakukan sebuah penelitian yang telah 

dilakukan pada pembelajaran dapat disimpulkan bahwa “Pengintegrasian 

Komponen Kreatif, Kritis, Kolaboratif, dan Komunikatif dalam Model 

Pembelajaran Circuit Learning Pada Materi Jenis-Jenis Pekerjaan Tema 4 

Subtema 2 Pembelajaran 1 Kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda” sangat baik 
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berdasarkan data yang diperolah sebagai berikut : 

1. aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran yang mengintegrasikan komponen 

kreatif, kolaboratif, berfikir kritis, dan komunikatif dalam model 

pembelajaran circuit learning pada materi jenis-jenis pekerjaan tema 4 

subtema 2 pembelajaran 1 kelas 4 SD Hangtuah 10 Juanda termasuk dalam 

kategori sangat baik karena memiliki rata-rata sejumlah 92%. 

2. hasil belajar siswa setelah pembelajaran yang mengintegrasikan komponen 

kreatif, kolaboratif, berfikir kritis, dan komunikatif dalam model 

pembelajaran circuit learning pada materi jenis-jenis pekerjaan tema 4 

subtema 2 pembelajaran 1 kelas 4 SD Hangtuah 10 Juanda jumlah nilai rata-

rata keseluruhan siswa adalah 89 termasuk kategori  baik sedangkan jumlah 

siswa yang tuntas dalam pembelajaran yaitu sebanyak 26 siswa dengan 

persentase 87% dan jumlah siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran 

sebanyak 4 siswa dengan presentase 13%. Dilihat dari persentase ketuntasan 

siswa yang telah dianalisis dapat dikatakan termasuk dalam kategori baik. 

 

B. SARAN 

Penelitian ini dapat dilakukan sebagai alternatif lain dalam kegiatan 

pembelajaran dan dalam mengintegrasikan komponen kreatif, kritis, kolaboratif, 

dan komunikatif untuk meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan pengalaman yang dialami selama melakukan penelitian dengan 

pengintegrasian komponen kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif dalam 

model pembelajaran circuit learning pada materi jenis-jenis pekerjaan 

memberikan saran : 

1. Sebaiknya model pembelajaran circuit learning dapat digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran karena mempermudah siswa dalam memahami materi 

2. Dalam model pembelajaran circuit learning sebaiknya guru dapat 

mengintegrasikam komponen kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif 

karena untuk mengetahui kulitas belajar peserta didik dengan baik. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi Directed Reading Thinking 

Activity (DRTA) Terhadap Tes Hasil Belajar. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Menanggal 601 

Surabaya pada kelas IV semester satu tahun pelajaran 2017/2018. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini dalam true eksperimen dengan desain penelitian posttest-only 

control design. Penelitia \n ini mengambil sampel sebanyak 40 peserta didik pada kelas 

eksperimen dan 40 peserta didik kelas kontrol. Instrument penelitian ini berupa tes non-objektif 

(Uraian/essai). Teknik analisis data menggunaan bantuan  program SPSS 21 For Windows. 

Berdasarkan hasil tes belajar siswa kelas eksperimen diperoleh rata-rata keterampilan 

membaca pamahaman pada peserta didik dengan menerapkan strategi Directed Reading Thinking 

Activity (DRTA) Terhadap Keterampilan Membaca Pemahaman lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai tes hasil belajar kelas kontrol. Rata-rata nilai peserta didik setelah diberikan treatment 

sebesar 81,37 dengan rata-rata nilai kelas kontrol sebesar 76.62. Pengujian Hipotesis dengan 

menggunakan teknik independent sample T Test diperoleh nilai sig. sebesar 0,017 pada taraf 

sig. . Dengan demikian, H1 diterima dan H0 ditolak karena  Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan strategi Directed Reading Thinking 

Activity (DRTA) terhadap tes hasil belajar siswa kelas IV SDN Menanggal 601 Surabaya. 

 

Kata kunci: DRTA, tes hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 

Penggunaan Bahasa di Sekolah Dasar (SD) tidak hanya terdapat pada 

mata pelajaran Bahasa Indonesia saja tetapi mencakup keseluruhan mata 

pelajaran, baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun diluar kegiatan 

pembelajaran. Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup empat 

keterampilan berbahasa yakni keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, 

keterampilan membaca dan keterampilan menulis. Sesuai dengan Standar Isi 

(2007:317) salah satu tujuan mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah menikmati 

dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi 

pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Salah satu 

upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan cara membaca. 

Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya merupakan salah satu 

sarana mengupayakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara 

terarah. Melalui proses pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan siswa 

mempunyai kemampuan yang memadai untuk dapat menggunakan bahasa yang 

baik dan benar. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan berbahasa siswa untuk berkomunikasi dengan baik dan 

benar, baik secara lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap 

hasil karya kesastraan Indonesia (Depdiknas, 2008: 107). Terdapat empat macam 

proses pembelajaran keterampilan berbahasa yang meliputi pembelajaran 

menyimak (listening), pembelajaran membaca (Reading), pembelajaran berbicara 

(speaking) dan pembelajaran mengarang (writing).  
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Tes hasil belajar merupakan salah satu alat ukur yang paling banyak 

digunakan untuk menemukan keberhasilan seseorang dalam suatu proses belajar 

mengajar atau untuk menentukan keberhasilan suatu program pandidikan Zainul 

dan Nasoetion (1997:28). 

Kemampuan membaca merupakan tuntutan realitas kehidupan sehari-

hari. Menurut Tarigan (2008:7), membaca adalah suatu proses yang dilakukan 

serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak 

disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis. Dalam hal ini, 

membaca adalah suatu usaha untuk menelusuri makna yang ada dalam tulisan. 

Walaupun informasi dapat ditemukan melalui media lain seperti media audio 

visual, tetapi peran membaca tidak dapat digantikan sepenuhnya. Oleh karena itu, 

keterampilan membaca harus mendapat perhatian lebih terutama pada saat siswa 

berada di bangku SD agar kemampuan membaca siswa dapat berkembang dengan 

baik di masa depan. 

Keterampilan membaca pemahaman merupakan kemampuan seseorang 

dalam bekerja secara motorik dan mengoptimalkan fungsi mental yang 

berhubungan dengan kegiatan kognitif untuk dapat memahami isi bacaan secara 

detail serta dapat memaknai bacaan dengan cepat dan tepat. Selai itu juga dapat 

mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan hasil dari isi dari 

bacaan yang dibacanya. 

Kemampuan memahami suatu teks tertulis merupakan suatu keterampian 

yang diperlukan agar tidak tertinggal informasi yang ada, dengan membaca dapat 

dikatakan sebagai “membuka jendela dunia” untuk meningkatkan kualitas diri. 

Hal ini dikaitkan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi 

sehingga segala sesuatu yang tengah terjadi dapat diketahui dengan aktivitas 

membaca. 

Untuk meresapi semua informasi tersebut dibutuhkan kemampuan 

memahami wacana tulis. Artinya, isi wacana yang dibaca dapat dipahami sesuai 

dengan maksud penulis agar tidak terjadi kesalahan persepsi. Karena itu, peran 

guru dalam pembelajaran membaca adalah membantu siswa untuk memahami 

teks dengan berbagai strategi membaca sehingga tugas guru adalah memandu 

siswa berlatih mempraktikkan strategi tersebut (Dewitz, Jones & Leahy (dalam 

Saddhono, 2014:131) Oleh karena itu kegiatan membaca dikelas lebih beraneka 

ragam dibandingkan kegiatan membaca diluar kelas (dunia nyata) (Brown, 

2001:297). Dikatakan beraneka ragam karena semua jenis aktivitas membaca 

dilatihkan kepada para siswa untuk kegiatan membaca bersuara dan tak bersuara, 

membaca intensif maupun ekstensif, serta kegiatan membaca lainnya yang 

divisualisasikan Brown (2001). 

Agar siswa memiliki kemampuan berkomunikasi, dalam pembelajaran 

Bahasa Indonesia harus dibekali arahan untuk menumbuhkan keterampilan 

berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Siswa perlu dilatih untuk 

menggunakan Bahasa saat berkomunikasi tidak hanya dituntut untuk menguasai 

pengetahuan tentang Bahasa. Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran 

Bahasa Indonesia ditentukan beberapa factor yaitu guru, siswa, media 

pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran, serta suasana 

pembelajaran. Dari masing-masing unsur tersebut sangat berkaitan satu sama lain 

dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tetapi, terdapat satu 

unsur yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian yaitu kemampuan guru 
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dalam mengadopsi model, metode, teknik dan strategi inovatif, agar pembelajaran 

lebih terarah dan sesuai dengan tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia. 

Menurut Sanjaya (Asih, 2016:24), strategi pembelajaran sifatnya masih 

konseptual dan untuk mengimplementasikan digunakan berbagai metode 

pembelajaran tertentu. 

Strategi pembelajaran merupakan tindakan melaksanakan rencana 

mengajar. Dalam pengertian strategi pembelajaran Bahasa Indonesia adalah pola 

keterampilan pembelajaran yang dipilih pengajar untuk melaksanakan program 

pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia. 

Masalah yang terjadi adalah rendahnya hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Bahasa Indonesia seperti halnya yang terjadi di SDN Menanggal 601 

Surabaya, sehingga perlu adanya perbaikan strategi yang tepat untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SDN 

Menanggal 601 Surabaya. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan penelitian 

dengan menggunakan strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA). 

Strategi DRTA lebih memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks, 

karena dalam pembalajaran membaca pemahaman, siswa dapat menemukan 

gagasan utama atau ide pokok dalam teks. Dengan strategi DRTA siswa dapat 

mempertanyakan pertanyaan mereka sendiri yang merupakan pemahaman suatu 

teks. Siswa akan lebih mudah untuk  berfikir kritis dan cermat dalam memahami 

teks bacaan.  

Stauffer dalam Rahim (2008: 47) strategi Directed Reading Thinking 

Activity (DRTA) merupakan strategi pembelajaran dimana guru memberikan 

motivasi terhadap usaha dan konsentrasi siswa dengan cara melibatkan siswa 

secara intelektual serta mendorong siswa merumuskan pertanyaan dan hipotesis, 

memproses informasi, dan mengevaluasi solusi sementara. Tujuan strategi ini 

adalah untuk melatih siswa dalam menggunakan konsentrasi dan berpikir keras 

guna memahami isi bacaan secara serius. 

Strategi pembelajaran Directed Reading Thinking Activity (DRTA) 

memiliki kelebihan yang dapat dipertimbangkan karena dalam penerapannya 

berpusat kepada siswa. Kelebihan strategi pembelajaran Directed Reading 

Thinking Activity (DRTA) sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran ini dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran yang 

berhubungan dengan kegiatan membaca. 

2. Metode pembelajaran ini mengharuskan siswa untuk memprediksi isi suatu 

bacaan sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh gambaran 

keseluruhan dari bacaan yang dibacanya. 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bahasa Indonesia kelas IV 

maka muncul permasalahan apakah ada pengaruh strategi Directed Reading 

Thinking Activity terhadap tes hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia 

Kelas IV Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1 SDN Menanggal 601 Surabaya? 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kuantitatif dengan metode 

Eksperimen jenis True Experimental dengan menggunakan desain Posttest-Only 

Control Design. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
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true experimental dengan menggunakan bentuk desain Posttest-Only Control 

Design. Menurut Sugiyono (2015:8), “penelitian kuantitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan”. “Dikatakan true experimental (eksperimen yang 

betul-betul), karena dalam desain ini peneliti dapat mengontrol semua variabel 

luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen, dengan demikian validitas internal 

(kualitas pelaksanaan rancangan penelitian) dapat menjadi tinggi” (Sugiyono, 

2015:75). Dalam penelitian true experimental memiliki ciri-ciri adanya kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen yang dipiih secara random. Posttest-Only 

Control Design adalah suatu desain penelitian yang terdiri dari dua kelompok 

yang digunkan untuk penelitian, yaitu kelompok eksperimen (diberikan 

perlakuan) dan kelompok kontrol (yang tidak diberikan perlakuan) yang masing-

masing dipilih secara random. 

Menurut Sugiyono (2015:76), paradigma dalam penelitian model ini 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 3.1 

Paradigma Posttest-Only Control Design 

Dalam design ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih 

secara random (R). Kelompok pertama diberikan perlakuan (X) dan kelompok 

yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen 

dan kelompok yang tidak diberi  perlakuan disebut kelompok kontrol. Pengaruh 

adanya perlakuan (treatment) adalah (O1:O2). 

Berdasarkan pendapat diatas, Dengan jenis true eksperimental yaitu 

eksperimen yang masih dipengaruhi oleh variabel dari luar terhadap terbentuknya 

variabel dependen. Dalam jenis true eksperimental terdapat beberapa desain salah 

satunya yaitu Posttest-Only Control Design yang mana penelitian menggunakan 

dua kelompok yaitu kelompok eksperimen (yang diberikan perlakuan) dan 

kelompok kontrol (tidak diberikan perlakuan). Oleh karena itu, jenis peneitian ini 

akan digunakan peneliti untuk meneliti strategi Directed Reading Thinking 

Activity terhadap tes hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia Kelas IV 

Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1 SDN Menanggal 601 Surabaya? 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan tes uraian/essai 

kepada peserta didik kepada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya akan 

diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang dikemukakan dalam 

penelitian ini. 

Berikut ini langkah-langkah analisis data yang harus dilakukan: 

 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data tes hasil belajar 

siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen berdistribusi normal atau tidak. Uji 

R  X O1 

R  O2 
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normalitas data menggunakan metode Kolmogorov- Smirnov. Syarat suatu data 

dikatakan berdistribusi normal jika signifikasi  

                             Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statisti

c 

df Sig. 

nilai_ekperim

en 

.118 40 .167 

nilai_kontrol .132 40 .077 

a. Lilliefors Significance Correction 

Berdasarkan tabel diatas hasil uji normalitas data kelas eksperimen dan 

data kelas kontrol di atas menunjukkan bahwa THB siswa  kelas eksperimen 

memiliki signifikansi 0.167. Sedangkan, THB siswa kelas kontrol memiliki 

signifikansi 0.077. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena 

nilai signifikansi pada kelas eksperimen . dan nilai signifikansi pada 

kelas kontrol  . 

B. Uji Homogenitas 

Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui pengujian mengenai sama 

tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih dan untuk mengetahui 

apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Dalam analisis 

uji homogenitas akan menggunakan software pengolah data SPSS Statistic 21. Uji 

homogenitas dapat dilakukan setelah mengetahui apakah data sudah bersifat 

normal. Syarat suatu data dikatakan berdistribusi homogen jika signifikasi 
 

Test of Homogeneity of Variances 

tes_hasil_belajar   

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

.246 1 78 .621 

Berdasarkan tabel diatas hasil uji homogenitas data kelas eksperimen dan 

data kelas kontrol di atas menunjukkan bahwa THB siswa  kelas eksperimen 

memiliki signifikansi 0.621. Hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi 

homogen karena signifikansinya . 

  

C. Menguji Hipotesis 

Kedua kelas yang berdistribusi normal dan homogen tersebut, 

selanjutnya dilakukan uji perbedaan dengan uji t melalui perhitungan dengan 

program SPSS versi 21 menggunakan independent sample t-test. Peneliti 

menghitung Independent Sampel T-Test menggunakan software pengolah data 

SPSS Statistic 21. tingkat signitifikansi 0,05 (atau tingkat kepercayaan/confidence 

interval sebesar 95%). 

Kriteria pengambilan keputusan untuk pengujian data di atas sebagai 

berikut: 

Jika signifikansi > 0,05 maka  diterima. 

Jika signifikansi < 0,05 maka  ditolak. 
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Setelah dilakukan perhitungan uji t-test jika  maka H0 diterima. 

Diperoleh nilai probabilitas pada signifikansi (2-tailed) adalah 0.017. Dengan 

demikian H1 diterima dan H0 ditolak karena . Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan strategi Directed Reading 

Thinking Activity (DRTA) terhadap keterampilan membaca pemahaman siswa 

kelas IV SDN Menanggal 601 Surabaya.  

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan uji normalitas, kelas eksperimen memiliki taraf signifikansi 

sebesar 0.167 sedangkan kelas kontrol memiliki taraf signifikansi 0.077, dimana 

jika nilai > 0,05 maka dinyatakan berdistribusi normal. Maka dapat dinyatakan 

bahwa kelas tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya yang dilakukan adala uji t. 

Hasil nilai uji t menunjukkan bahwa nilai thitung 2.449 dan ttabel  adalah 1.665 

sehingga thitung ˃ ttabel, maka  diperoleh signifikansi 0.17, dimana nilai signifikansi 

< 0,05 yang menyatakan Ho ditolak yang artinya bahwa terdapat pengaruh 

penerapan strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA) terhadap 

keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV SDN Menanggal 601 

Surabaya. 

Setelah dilakukan pengujian diperoleh bahwa terdapat perbedaan antara 

hasil keterampilan membaca pemahaman dengan menggunakan strategi Directed 

Reading Thinking Activity (DRTA) lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan 

pembelajaran dengan menggunakan strategi konvensional atau tanpa diberikan 

perlakuan. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan nilai kelas eksperimen 

dan kelas kontrol berbeda. Dengan nilai rata-rata kelas eksperimen 81.37 lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata kelas kontrol sebesar 76.62. Selain itu, 

berdasarkan perhitungan uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai probalilitas 

(signifikansi) adalah 0.017. Karena nilai signifikansi , maka H0 

ditolak. Hal ini diperkuat dengan penelitian terdahulu oleh Nanis (Jurnal, (SDN 

Brayublandong Mojokerto), “Pengaruh Penerapan Strategi Directed Reading 

Thinking Activity (DRTA) Terhadap Kemampuan Membaca Pemahaman Cerita 

Anak Siswa Kelas IV” dengan rata-rata setelah diberikan perlakuan sebesar 76.6. 

Dengan demikian, Membaca merupakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan 

kerjasama beberapa keterampilan, yakni mengamati, memahami,dan memikirkan. 

Jazir Burhan (dalam Saddhono, 2014:100).  Jadi, bahan bacaan yang dibaca dapat 

dipahami sesuai dengan maksud penulis agar tidak terjadi kesalahan persepsi. 

Karena itu, peran guru dalam pembelajaran membaca adalah membantu siswa 

untuk memahami teks dengan berbagai strategi membaca sehingga tugas guru 

adalah memandu siswa berlatih mempraktikkan strategi tersebut (Dewitz, Jones & 

Leahy (dalam Saddhono, 2014:131) 

Melalui berbagai landasan teori yang digunakan untuk mencari data 

penelitian ini, yang dapat disajikan dalam bentuk tabel tes hasil belajar yang 

menggunakan strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA) serta atas dasar 

pembuktian yang diperoleh melalui suatu analisis data dengan menggunakan uji-t 

hasil analisis menunjukkan bahwa: 

“Ada pengaruh penerapan strategi Directed Reading Thinking Activity 

(DRTA) terhadap keterampilan membaca pemahaman siswa kelas IV tema 4 

subtema 1 pembelajaran 1 di SDN Menanggal 601 Surabaya” 
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Pengaruhnya disini adalah siswa yang dalam pembelajarannya 

menggunakan strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA) pencapaian 

kompetensi belajarnya lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan strategi 

Directed Reading Thinking Activity (DRTA) sangat berpengaruh dengan proses 

belajarnya. Strategi ini membuat siswa lebih mudah dalam memahami isi teks 

bacaan yang dibacanya serta membuat siswa lebih aktif dan percaya diri dalam 

pembelajaran karena siswa diberikan media berupa gambar dongeng berupa 

gambar binatang, kemudian siswa membuat prediksi dari gambar yang di berikan 

oleh guru, selain itu dengan menggunakan strategi  Directed Reading Thinking 

Activity (DRTA) pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan strategi Directed Reading Thinking Activity (DRTA) 

berpengaruh terhadap tes hasil belajar siswa kelas IV di SDN Menanggal 601 

Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig (2-tailed) 0.017, dimana nilai 0.017 

˂ 0.05, sehingga H0 ditolak. 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya sekolah dapat memberikan wawasan dengan menggunakan strategi 

pembelajaran membaca khususnya penggunaan strategi Directed Reading 

Thinking Activity (DRTA) sehingga meningkatan keterampilan membaca. 

2. Sebaiknya guru menggunakan pembelajaran dengan menggunakan strategi 

Directed Reading Thinking Activity (DRTA) dalam pembelajaran mata 

pelajaran Bahasa Indonesia sebagai alternative pembelajaran agar siswa tidak 

merasa bosan selama proses pembelajaran sehingga pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik. 

3. Sebaiknya siswa dilatih untuk dapat mengeluarkan pendapatnya ketika 

pembelajaran, sebab pada saat proses penelirian terdapat beberapa siswa yang 

masih sulit untuk mengeluarkan pendapatnya. 
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ABSTRAK 

 
Pelaksanaan kurikulum 2013 membutuhkan partisipasi peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Dalam proses belajar, pendidik harus menggunakan model pembelajaran. Salah 

satunya adalah tipe TTW berbasis PBL. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui penerapan 

pembelajaran PBW berbasis jenis TTW pada jenis kerja pada proses pembelajaran keterampilan 

menulis deskripsi teks pada siswa kelas IV SDN SedatiGede II Sidoarjo. (2) untuk mengetahui 

apakah pengaruh jenis PBL berdasarkan TTW dalam jenis pekerjaan pada keterampilan menulis 

teks deskripsi siswa di kelas IV SDN SedatiGede II Sidoarjo.Jenis penelitian adalah penelitian 

kuantitatif dengan True Experimental Desain dalam bentuk Posttest Only Control Design. Teknik 

pengumpulan data menggunakan hasil tes belajar yang dilakukan oleh siswa kelas IV A dan IV B 

SDN SedatiGede II Sidoarjo. Dan dengan obsevasi terhadap aktivitas pendidik dan peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Hasil penelitian (1) Penerapan jenis PBL berdasarkan TTW pada 

jenis kerja pada proses pembelajaran keterampilan menulis teks deskripsi siswa kelas IV SDN 

SedatiGedeIISidoarjo dikategorikan sebagai "baik". (2) Ada pengaruh pembelajaran PBW 

berbasis TTW pada jenis keterampilan menulis keterampilan menulis teks siswa kelas IV SDN 

SedatiGede II Sidoarjo. 

 

Kata kunci: PBL, TTW, keterampilan menulis deskriptif 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan yang sangat 

penting, sesuai dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Pendidikan bertujuan membangun bangsa dan negara indonesia lebih baik sebagaimana yang 

tertulis dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab II pasal 3 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang berbunyi ”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan berjalan melalui proses pembelajaran, dimana 

setiap komponen saling berhubungan satu sama lain. Pembelajaran adalah upaya membelajarkan 

peserta didik untuk belajar. Kegiatan pembelajaran akan melibatkan peserta didik mempelajari 

sesuatu dengan cara efektif dan efisien. Menulis merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang 

diajarkan di semua jenjang pendidikan.  

Menulis tidak datang secara tiba-tiba, tetapi dicapai melalui proses belajar dan berlatih secara 

terus menerus. Pamungkas (2012: 40) mengatakan “menulis sebuah karya ilmiah, termasuk karya 

penelitian tidaklah mudah harus melalui latihan intensif untuk menghasilkan tulisan yang 

diinginkan”. 

Pengajaran menulis mengharapkan peserta didik memiliki kemampuan dalam menulis. 

Namun dalam kenyataannya keterampilan menulis kurang mendapatkan perhatian. Akibatnya, 

kemampuan menulis peserta didik kurang memadai. Rendahnya mutu kemampuan menulis peserta 

didik disebabkan oleh kenyataan pengajaran menulis dianak tirikan. Pengajaran menulis teks 

deskripsi merupakan salah satu keterampilan menulis yang perlu diajarkan pada peserta didik 

mailto:adeayu.citra20@gmail.com
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sekolah dasar. Apabila keterampilan menulis teks deskripsi tidak diajarkan dengan baik akan 

berdampak pada daya imajinasi dan kreatifitas peserta didik yang tidak akan berkembang secara 

baik dan maksimal, karena dalam menulis teks deskripsi peserta didik diminta untuk menuangkan 

gagasan dan pengalamannya yang dapat bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. 

Menulis saat ini masih tergolong rendah. Hal ini dilihat dari kurangnya minat peserta didik 

dalam menulis sehingga tidak banyak karya tulis yang dihasilkan dari karya peserta didik sekolah 

dasar. Faktor utama yang menjadi kendala peserta didik kurang berminat dalam menulis adalah 

pendidik. Pendidik masih dominan menggunakan metode ceramah dengan teknik penugasan. 

Model dan tipe pembelajaran yang baru diperlukan untuk mengembangkan keterampilan menulis 

teks deskripsi peserta didik. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan menerapkan model 

Problem Based Learning berbasis Think, Talk, Write (TTW) dalam jenis-jenis pekerjaan terhadap 

keterampilan menulis teks deskripsi.  

Problem Based Learning merupakan model belajar yang menggunakan masalah sebagai 

langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Sedangkan Tipe 

pembelajaran Think, Talk, Write merupakan jenis model pembelajaran kooperatif yang pada 

dasarnya merupakan strategi belajar melalui tahap berfikir (Think), berbicara (Talk), menulis 

(Write). Alur kemajuan pembelajaran Think, Talk, Write (TTW) dimulai dari keterlibatan 

pesertadidikdalam berfikir atau berdialog dengan dirinya sendiri setelah proses membaca, 

selanjutnya berbicara dan membagi ide dengan temannya sebelum menulis. 

Penggunaan model Problem Based Learning berbasis Think, Talk, Write (TTW) memberikan 

pemahaman pada peserta didik lebih mendalam dalam segi analisis teori maupun praktek dan hal-

hal yang harus diperhatikan sedangkan tipe pembelajaran Think, Talk, Write (TTW) membantu 

peserta didik berfikir setelah proses membaca, berbicara dan membagi ide dengan temannya 

sebelum menulis teks deskripsi. 

Dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan paparan diatas dalam menerapkan model berbasis 

masalah dan tipe pembelajaran sangatlah penting hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan menulis teks deskripsi peserta didik. Dalam hal ini pemilihan tipe pembelajaran 

untuk meningkatkan keterampilan menulis teks deskripsi, juga mampu memudahkan pendidik 

dalam menyampaikan materi sebagai referensi pendidik dalam proses pembelajaran. 

Tujuan penelitian yang akan dicapai secara umum yaitu menjadikan peserta didik trampil 

dalam menulis teks deskripsi sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan 

berhasil, sedangkan tujuan khususnya antara lain: 

1. Untuk mengetahui penerapan model Problem Based Learning berbasis Think, Talk, Write 

(TTW) dalam jenis-jenis pekerjaan pada proses pembelajaran keterampilan menulis teks 

deskripsi pada peserta didik Kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo. 

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model Problem Based Learning berbasis Think, 

Talk, Write (TTW) dalam jenis-jenis pekerjaan terhadap keterampilan menulis teks deskripsi 

peserta didik Kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena data 

dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik (data berupa angka) untuk kebenaran mengenai 

objek yang diteliti dan dilakukan pendeskripsian terhadap keterampilan menulis teks deskripsi 

peserta didik. 

Rancangan penelitian yang lakukan tergolong True Experimental Desain dengan bentuk 

Posttest-Only Control Design. Dalam design ini terdapat dua kelompok yang masing-masing 

dipilih secara random (R). Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang kedua 

tidak diberi perlakuan. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan 

kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. Kelompok yang pertama diberi 

perlakuan menggunakan model problem based learning berbasis think, talk, write sedangkan 

kelompok kedua hanya mendapatkan perlakuan menggunakan model problem based learning.  

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu. Dalam hal ini, populasi yang dijadikan subjek penelitian adalah seluruh 

kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo “120” siswa.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Dalam hal ini, teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling dengan pengambilan 

data menggunakan simple random sampling. Simple random sampling adalah pengambilan 

anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) 
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yang ada dalam populasi itu. Hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen. Maka 

berdasarkan pemaparan diatas sampel yang digunakan adalah peserta didik kelas IV-A dan IV-B di 

SDN Sedati Gede II Sidoarjo sebagai subyek penelitian.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan 

menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman 

atau lembar observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku atau aspek yang diamati. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa observasi adalah teknik penilaian yang 

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau proses kegiatan tertentu dengan 

menggunakan lembar observasi. Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui aktivitas pendidik dan peserta didik. 

2. Tes  

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok. Dalam hal ini tes yang digunakan adalah post test sebagai tes hasil belajar dengan 

bentuk soal uraian atau essay. Tes ini digunakan untuk mengetahui pengaruh model problem based 

learning berbasis think, talk, write (TTW) terhadap hasil belajar keterampilan menulis teks 

deskripsi peserta didik. 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Data Hasil Observasi Pendidik  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik kelas IV SDN Sedati Gede II 

Sidoarjo,  dan rekan sejawat peneliti mengenai aktivitas pendidik dan peserta didik menggunakan 

model problem based learning, jumlah persentase sebesar 88% dengan beracuan pada kriteria 

persentase yang ada maka hasil tersebut termasuk kriteria “baik sekali”. Sedangkan hasil perolehan 

persentase aktivitas peserta didik menunjukkan 90%. Hal ini berarti respon peserta didik dalam 

penggunaan model pembelajaran problem based learning berbasis think, talk, write (TTW) pada 

kelas eksperimen adalah baik sekali. 

2. Data Hasil Tes Hasil Belajar  

Pada pembelajaran kelas eksperimen, nilai hasil belajar tertinggi yang dapat dicapai oleh 

peserta didik adalah 90, sedangkan nilai terendah yang dicapai adalah 60 dan diperoleh rata-rata 

sebesar 76,9. Pada kelas kontrol nilai tertinggi yang dapat dicapai adalah 88, sedangkan nilai 

terendah yang dicapai 42 dan diperoleh rata-rata sebesar 68. Hal ini menunjukkan bahwa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada keterampilan menulis teks deskripsi peserta didik dengan 

menggunakan model problem based learning berbasis think, talk, write (TTW), memberikan 

pengaruh hasil belajar yang lebih menunjang pada kelas eksperimen yang menggunakan model 

problem based learning berbasis think, talk, write (TTW) dibandingkan dengan kelas kontrol yang 

menggunakan model problem based learning. 

Hasil pengujian analisis prasyarat uji normalitas pada kelas eksperimen diperoleh x
2

hitung = 

9,587<x
2

tabel = 11,1, dan pada kelas kontrol diperoleh  hasil x
2
hitung = 6,917<x

2
tabel = 11,1, sehingga 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Dan uji homogenitas varian dengan 

hasil kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang homogen dengan hasil 

Fhitung = 1,6≤ Ftabel = 1,70. Kemudian dilanjutkan dengan uji-t untuk menguji hipotesis, diperoleh 

thitung = 3,557≥ ttabel = 1,9908. Dengan hasil yang sedemikian rupa menunjukkan bahwa H0 ditolak 

dan Ha diterima yang menyatakan bahwa ada pengaruh model pembelajaran problem based 

learning berbasis think, talk, write (TTW) dalam jenis-jenis pekerjaan terhadap keterampilan 

menulis teks deskripsi peserta didik kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo. 

 

PEMBAHASAN 

1. Penerapan Model Problem Based Learning Berbasis Think, Talk, Write (TTW) dalam Jenis-

jenis Pekerjaan Pada Proses Pembelajaran Keterampilan Menulis Teks Deskripsi Peserta 

Didik Kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo 

Penerapan model pembelajaran problem based learning berbasis think, talk, write pada 

proses pembelajaran yang diamati melalui kegiatan observasi aktivitas pendidik dan aktivitas 

peserta didik yang dilakukan oleh dua observer dalam proses pembelajaran pada pembelajaran 

“jenis-jenis pekerjaan”. Penulis telah melaksanakan langkah-langkah pembelajaran menggunakan 
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model pembelajaran problem based learning berbasis think, talk, write  yang sesuai dengan 

rencana pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya hal ini dapat dilihat pada hasil presentase 

penilaian observasi aktivitas peserta didik pada kelas eksperimen pada tabel 4.3 jumlah skor  

keseluruhan adalah 36 dengan hasil presentase 90% yang membuktikan aktivitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran keterampilan menulis teks deskripsi dalam menggunakan model 

pembelajaran problem based learning berbasis think, talk, write pada kelas eksperimen adalah baik 

sekali sedangkan pada kelas kontrol pada tabel 4.4 jumlah skor  keseluruhan adalah 27,5 dengan 

hasil presentase 57% yang membuktikan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran 

keterampilan menulis teks deskripsi dalam menggunakan model pembelajaran problem based 

learning berbasis think,talk, write pada kelas kontrol adalah baik. 

Faktanya dalam melakukan observasi, penulis tidak memberikan penyataan tertulis bahwa 

observer harus mengobservasi proses pembelajaran secara objektif hanya melalui lisan maka hasil 

dari observasi bisa memperoleh kategori baik sekali pada kelas eskperimen dan baik pada kelas 

kontrol, namun penulis dalam menerapkan model pembelajaran problem based learning berbasis 

think, talk, write pada proses pembelajaran keterampilan menulis teks deskripsi sudah sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang telah direncanakan, sehingga dapat mengaktifkan peserta didik 

dalam pembelajaran. 

Pada dasarnya suatu pembelajaran akan efektif apabila peserta didik aktif dalam kelas. 

Sejalan dengan pendapat yang dinyatakan oleh Huda (2013:2) pembelajaran dapat dikatakan 

sebagai hasil dari memori, kognisi, dan metakognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. 

Tidak hanya itu hal tersebut sama hal dengan yang dikemukakan oleh Darsono (dalam Darmadi 

2017:175) metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang 

dipergunakan oleh guru atau instruktur. 

Temuan ini didukung oleh hasil penelitian dari Nurul Istiqomah, dkk (2013) yang berjudul 

Penerapan Strategi Pembelajaran Think, Talk, WriteUntuk Meningkatkan Keterampilan 

Menyelesaikan Soal Cerita Pecahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan  strategi  

pembelajaran  Think, Talk, Write dapat meningkatkan keterampilan  menyelesaikan  soal  cerita  

pecahan  pada siswa kelas  V SD Negeri 2 Gagaksipat tahun ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus dimana masing-masing siklus 

ditempuh dalam tiga pertemuan.  Sampel penelitian ini peserta didik kelas V. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa setelah diterapkan tipe pembelajaran think, talk, write dari siklus I dan siklus 

II terjadi peningkatan keterampilan menyelesaikan soal cerita peserta didik. Berdasarkan fakta-

fakta yang didapatkan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa aktivitas pendidik dan peserta 

didik dalam melaksanakan proses pembelajaran menggunakan problem based learning berbasis 

think, talk, write (TTW) dalam pembelajaran jenis-jenis pekerjaan baik sekali.  

2. Pengaruh Model Problem Based Learning Berbasis Think, Talk, Write (TTW) dalam Jenis-

Jenis Pekerjaan Terhadap Keterampilan Menulis Tes Deskripsi Peserta Didik Kelas IV SDN 

Sedati Gede II Sidoarjo 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada 

keterampilan menulis teks deskripsi peserta didik dengan menggunakan modelproblem based 

learningberbasis think, talk, write (TTW), memberikan pengaruh hasil belajar yang lebih 

menunjang pada kelas eksperimen yang menggunakan model problem based learning berbasis 

think, talk, write (TTW) dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan model problem 

based learning.  

Hal ini diperkuat dengan hasil pengolahan data dan analisis data tes hasil belajar dengan 

menggunakan perhitungan uji-t yang menunjukkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak. Dari 

kegiatan penelitian yang telah dilakukan, penulis mampu memberikan kesimpulan bahwa terdapat 

pengaruh model problem based learningberbasis think, talk, write (TTW) dalam pembelajaran 

jenis-jenis pekerjaan terhadap keterampilan menulis teks deskripsi peserta didik kelas IV SDN 

Sedati Gede II Sidoarjo. Hasil tersebut juga didukung oleh kajian teoritis, empiris dan hasil 

penelitian terdahulu yang relevan yaitu antara lain: 

Secara teoritis, menurut Sanjaya (2008:82) model pembelajaran berfungsi sebagai sarana 

untuk mempermudah berkomunikasi, atau petunjuk yang bersifat perspektif untuk mengambil 

keputusan, atau sebagai petunjuk perencanaan untuk kegiatan pengelolaan. Merujuk pada 

pemikiran Joyce (dalam Suprijono, 2014:46) fungsi model pembelajaran yaitu dengan 

menggunakan model pembelajaran pendidik memiliki beberapa tujuan diantaranya dapat 

membantu peserta didik mendapatkan informasi, ide, keterampilan, cara berfikir, dan 

mengekspresikan ide.  
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Hasil penelitian terdahulu yang relevan juga mendukung hasil dari penelitian yang telah 

peneliti lakukan bahwa Ho ditolak atau dengan kata lain ada pengaruh positif dari penerapan tipe 

pebelajaran think, talk, write terhadap keterampilan menulis teks deskripsi peserta didik, 

diantaranya oleh Ariyanti Dwi Pratiwi, dkk (2013) yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran 

Think, Talk, Write Untuk Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi Siswa Secara Tertulis. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berkomunikasi siswa melalui tulisan. Dari 

penelitian yang telah dilaksanakan dalam dua siklus, penerapan model pembelajaran think, talk, 

write menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar siswa khususnya kemampuan 

berkomukasi siswa. 

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa model 

problem based learning berbasis think, talk, write (TTW) dalam pembelajaran jenis-jenis 

pekerjaan berpengaruh terhadap keterampilan menulis teks deskripsi peserta didik kelas IV SDN 

Sedati Gede II Sidoarjo 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Penerapan model problem based learning berbasis think, talk, write (TTW) dalam jenis-jenis 

pekerjaan pada proses pembelajaran keterampilan menulis teks deskripsi peserta didik kelas 

IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo dikategorikan  “baik sekali”. 

2. Ada Pengaruh model problem based learning berbasis think, talk, write (TTW) dalam jenis-

jenis pekerjaan terhadap keterampilan menulis teks deskripsi peserta didik kelas IV SDN 

Sedati Gede II Sidoarjo. Hal ini dibuktikan dengan nilai tes hasil belajar yang lebih 

menunjang dengan menggunakan model problem based learning berbasis think, talk, write 

(TTW) dibandingkan dengan menggunakan model problem based learning selama satu kali 

pembelajaran yaitu pada tema berbagai pekerjaan subtema jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 

1.  

 

SARAN  

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang didapat, maka beberapa saran yang dapat 

dikemukakan diantaranya yaitu: 

1. Bagi pendidik diharapkan guru kelas dapat menerapkan model problem based learning 

berbasis think, talk, write (TTW) dalam pembelajaran  untuk mencapai keberhasilan dalam 

proses mengajar di kelas. Selain itu, pendidik harus lebih kreatif dan inovatif dalam memilih 

model pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan ataupun keterampilan peserta didik 

sesuai dengan materi yang dipelajari terutama saat peserta didik merasa bosan dan jenuh 

dalam belajar. 

2. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan peserta didik untuk lebih memperhatikan 

pendidik pada saat mengajar di kelas dan aktif selama proses pembelajaran. Apabila peserta 

didik tidak mendukung selama proses pembelajaran maka tujuan pembelajaran tidak akan 

dapat tercapai secara maksimal. 

3. Bagi sekolah, diharapkan Sekolah harusnya lebih meningkatkan penggunaan model 

pembelajaran yang menarik agar dapat membantu peserta didik lebih aktif dalam belajar. 

4. Bagi penulis lain, diharapkan untuk penulis yang lain, model problem based learning 

berbasis think, talk, write (TTW) dapat diteliti untuk keterampilan yang lain, sehingga dapat 

diketahui pengaruhnya terhadap keterampilan lain. 
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ABSTRAK 

 
 Gagasan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pentingnya mengembangkan 

keaktifan dan melatih penalaran siswa sehingga proses berpikir mereka lebih bermakna dan tidak 

hanya terbatas pada kemampuan menghafal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengembangkan partisipasi aktif dan untuk melatih kemampuan siswa untuk menemukan, 

menyerap dan mengembangkan informasi yang mereka dapatkan dari mengamati dan menyusun 

gambar yang diberikan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain Quasi 

Experimental Design dengan Posttest-Only Control Design. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas IV SDN Sedatigede II Sidoarjo yang berjumlah 125 siswa. Sampel terdiri dari 80 

siswa dan dipilih secara acak dengan menggunakan teknik simple random sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. Data dianalisis menggunakan presentasi dan 

t-test perhitungan manual. Hasil dari penelitian ini adalah (1) aktivitas pendidik untuk 

menerapkan model PBL berdasarkan gambar dan model gambar 88% dan dikategorikan sebagai 

“sangat baik” (2) keaktifan siswa adalah 86% dan dikategorikan “sangat baik” (3) Ada adalah 

pengaruh model PBL berdasarkan gambar dan model gambar terhadap hasil belajar kognitif 

siswa kelas IV SDN Sedatigede II tahun akademik 2017/2018 dan dapat dibuktikan dengan nilai 

thitung> ttabel atau 8,21> -1,99. 

 

Kata kunci: gambar dan model gambar, keaktifan, prestasi belajar 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu kemajuan bangsa di masa 

depan, oleh sebab itu perlu perhatian yang serius dan menyeluruh dari berbagai pihak 

yang terkait. Pendidikan menjadi semakin penting terlebih lagi sekarang ini kita 

memasuki abad ke-21. Karena proses globalisasi persaingan menjadi sangat ketat, 

sehingga bangsa Indonesia dituntut untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) 

berkualitas yang memiliki keunggulan kompetitif. Semua itu hanya bisa diperoleh 

melalui pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban 

memenuhi hak setiap warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan agar dapat 

meningkat-kan kualitas hidup bangsa.  

Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar mutu pendidikan 

yang ada di Indonesia dapat meningkat. Salah satunya adalah pelaksanaan pendidikan 

menggunakan pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013. Pembelajaran tersebut 

menuntut adanya pemahaman kepada siswa. Pemahaman yang dimaksud bukanlah 

pemahaman dalam arti sempit yaitu menghafal materi pelajaran, namun pemahaman 

dalam arti luas yaitu lebih cenderung menekankan pada kegiatan proses pembelajaran 

yang meliputi menemukan konsep, mencari tahu, serta siswa dituntut untuk dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pandangan 

Mohamad Nur dalam (Putra Jaya, 2014:3), tugas pendidikan tidak hanya menuangkan 

sejumlah informasi ke dalam benak siswa tetapi mengusahakan bagaimana agar konsep 

mailto:niaayufarida@gmail.com
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dapat tertanam di benak siswa”. Ini berarti mengajar bukanlah kegiatan memindahkan 

pengetahuan dari guru kesiswa (transmission of knowledge), melainkan suatu kegiatan 

yang memungkinkan siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. 

Namun pada kenyataannya, saat pembelajaran berlangsung masih belum 

menerapkan hal tersebut secara keseluruhan, sehingga tujuan yang diharapkan belum 

dapat tercapai secara maksimal. Dalam proses pembelajaran, peserta didik kurang 

didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Guru bertindak sebagai 

penyampai informasi secara aktif, sementara siswa pasif mendengarkan dan menyalin, 

sesekali guru bertanya dan siswa menjawab, guru memberi contoh soal dilanjutkan 

dengan memberi soal latihan yang sifatnya rutin kurang melatih daya nalar. Aktivitas 

pembelajaran seperti ini mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran didalam kelas 

yang diarahkan kepada kemampuan untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa 

untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami 

informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari.  

Menurut Arief Rachman dalam (Komarudin, 2015:7), pembelajaran yang 

efektif, dalam prosesnya, merupakan pembelajaran yang sangat berfokus kepada 

kebutuhan siswa. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memfokuskan 

pada pengembangan unsur kompetensi peserta didik. Sedangkan Undang-undang 

No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dari 

kedua pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa pembelajaran haruslah dapat 

mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang dimiliki peserta didik (life skills). 

Kegiatan pembelajaran dituntut untuk menggunakan model pembelajaran dan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diberikan. Meskipun telah banyak 

dikembangkan berbagai jenis model pembelajaran, namun masih ditemui guru yang 

belum mampu menentukan model pembelajaran yang efektif dan efisien dalam proses 

pembelajaran. Motivasi belajar yang rendah dan peserta didik yang pasif saat proses 

pembelajaran juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya hasil belajar peserta 

didik. 

Sehubungan dengan hal diatas, pembelajaran di sekolah dasar diusahakan lebih 

bermakna, dapat melatih daya nalar dan dapat menumbuhkan keaktifan. Keaktifan 

disini tentunya bukan sekedar aktif atau ramai, namun keaktifan yang berkualitas, 

ditandai dengan banyaknya respon dari siswa, banyaknya pertanyaan atau jawaban 

seputar materi yang dipelajari atau ide-ide yang mungkin muncul berhubungan dengan 

konsep materi yang dipelajari. Untuk mewujudkannya, salah satu alternatif untuk 

pengajar adalah penggunaan model picture and picture. 

Metode picture and picture adalah metode belajar yang menggunakan gambar 

dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Dalam hal ini guru menyampaikan 

kompetensi yang ingin dicapai, menyampaikan materi sebagai pengantar. Setelah itu 

guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan 

materi. Siswa tidak hanya mendengar dan membuat catatan, tetapi guru memanggil 

siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan 

yang logis. Ditanyakan juga alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Dari 

alasan atau urutan gambar, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai 

dengan kompetensi yang ingin dicapai. (Tukiran, 2012) 
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Menurut Kurniasih dan Berlin (2015:45), adapun kelebihan dari model picture 

and picture ini agar guru dapat dengan mudah mengetahui kemampuan masing-masing 

siswa, model picture and picture ini melatih siswa untuk berpikir logis dan sistematis, 

dapat membantu siswa berpikir kritis, dan dapat memunculkan motivasi belajar siswa 

kearah yang lebih baik. 

Dari kedua pendapat diatas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa model 

problem based learning berbasis model picture and picture menjadi poin penting untuk 

mengembangkan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan melatih daya nalar siswa 

dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan. Oleh karena itu sudah selayaknya 

kajian tentang ini mendapat perhatian lebih pada setiap jenjang pendidikan terutama 

Sekolah Dasar. Adapun dalam pelaksanaan model pembelajaran picture and picture ini 

siswa dituntut harus dapat bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan 

dalam kelompoknya. Disamping itu, siswa juga harus menyamakan presepsi tentang 

gambar yang akan dihadirkan, sehingga setiap kelompok mempunyai tujuan yang 

sama.  

Berdasarkanlatarbelakangmasalah yang telahdiuraikandiatas, 

makarumusanmasalahdalampenelitianiniadalah (1) Bagaimanapenerapan model 

problem based learningberbasis model picture and picturepada proses 

pembelajaran “HewandanTumbuhan di LingkunganRumahku” 

terhadapkeaktifanpesertadidikkelas IV SDN Sedatigede II Sidoarjo? (2) Apakah 

terdapat pengaruh model problem based learning berbasis model picture and 

picture pada pembelajaran “Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku” 

hasil belajar kognitif siswa kelas IV SDN Sedatigede II Sidoarjo?  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitianini menggunakan rancangan tipe QuasiExperimental Design 

(Sugiyono, 2016:114). Dalampenelitianini yang bertindak sebagai guru adalah 

peneliti sendiri. Design yang digunakan dalam penelitianiniPostest-Only Control 

Design. Dengan demikianterdapatdua kelompok kelas penelitian dimanasatukelas 

merupakan kelas yang tidak diberikanperlakuan, maka menjadikelas kontrol dan 

kelaseksperimen(Sugiono,2016:114).Penelitian ini dilaksanakan di SDN 

Sedatigede II Sidoarjo pada peserta didik kelas IV tahun pembelajaran 2017/2018. 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh peserta didik kelas IV yang berjumlah 

125 orang.Teknik samplingdalampenelitianinimenggunakan teknik probability 

sampling dengan teknik simple random sampling.  

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan caraobservasiuntuk 

memperoleh data aktivitas guru dan keaktifan peserta didik dengan menggunakan 

lembar observasi serta tes pengetahuandenganmenggunakan tes hasil belajar 

untuk mengumpulkan data hasil belajar kognitif peserta didik. 

Lembarinstrumenobservasi dalam penelitian ini disusun berdasarkan dari 

beberapa aspek dan indikator pencapaian yang telah ditetapkan,sedangkan 

instrumen tes evaluasi ini berupasoalpilihanganda,isian dan uraian.  

Teknikanalisis data menggunakan persentase untuk mengetahui penerapan 

model PBL berbasis model picture and picture dan statistikuji-tdengan 

perhitungan manual untuk mencariadanya pengaruh penggunaan model PBL 

berbasis model picture and pictureterhadaphasil belajar peserta didik kelas IV 

SDN Sedatigede II Sidoarjo.Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu ada 

pengaruh model problem based learningberbasis model picture and 
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pictureterhadaphasilbelajarkognitifpesertadidikkelas IV SDN Sedatigede II 

Sidoarjo. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini meliputi (1) hasil observasi aktivitas pendidik (2) hasil 

observasi keaktifan peserta didik (3) tes hasil belajar peserta didik. 

Hasil observasi aktivitas pendidik dan peserta didik diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Hasil Observasi Aktivitas Pendidik 

Hasil observasi aktivitas pendidik disajikan pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1 Skor Rata-rata Hasil Aktifitas Observasi Pendidik  

No

. 
Aspek yang diamati 

Rata-

rata 

1 Pendidikmengucapkansalam. 4 

2 Pendidikmembukapelajarandenganberdoa. 4 

3 Pendidikmempresensipesertadidik. 4 

4 Pendidikmembukapelajarandenganmenyanyikanlagu. 4 

5 Pendidikmengecekkerapianpesertadidik. 3 

6 Pendidikmemberikanmotivasi pada pesertadidik. 3,5 

7 
PendidikmelakukanapersepsisebelummasukkemateriHewandanTumbuhan di 

SekitarRumahku 

4 

8 Pendidikmengajukanbeberapapertanyaanterkaitkegiatanapersepsi 4 

9 Pendidikmenyampaikantujuanpembelajaran yang akandicapai 3 

10 PendidikmenyampaikanmateriHewandanTumbuhan di 

Sekitarrumahkusebagaipengantarpembelajaran. 

4 

11 Pendidikmemberisetiapkelompokbeberapagambar yang 

salingberkesinambungantetapitelahdiacaksebelumnya. 

3,5 

12 Pendidikmemintasiswabekerjadengankelompok, berdiskusimengurutkangambar-

gambartersebutsehinggadapatmenjadisuatuurutangambar yang logisdansistematis. 

4 

13 Pendidikmembimbingdiskusikelompok. 3,5 

14 Pendidikmemintasetiapkelompokmajudanmempresentasikanhasilkerjamereka, 

menyampaikan proses yang terjadidarigambar-gambartersebut. 

3 

15 Pendidikmengapresiasidanmengkonfirmasijawaban. 4 

16 
Pendidikmenanamkankonseppembelajarandanmembimbingsiswamenyimpulkanke

giatantersebut. 

3 

17 Pendidikmelaksanakanevaluasipembelajaran. 3 

18 Pendidikmemberikantugasrumah (tugasbersama orang tua). 2,5 

19 Pendidikmengakhiripembelajarandenganberdoa. 4 

20 Pendidikmemberikansalampenutup. 4 

JumlahSkor 72 

Rata-rata Skor 3,6 

Persentase (%) 87,5% 

Kategori Sangat 

Baik 

 

Penghitunganpersentasehasilobservasiaktivitaspendidikdalampenerapan 

model pembelajaranproblem based learningberbasis model picture and picture 

yaitu: 
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NP = 87,5% 

NP = 88% 

 

2. Hasil Observasi Keaktifan Peserta Didik 

Hasilobservasikeaktifan peserta didikdisajikanpadatabel2berikutini. 

Tabel  2 Hasil Observasi Keaktifan Peserta Didik 

No. Res. Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 81,5 75 

2 86,5 65,5 

3 80 74 

4 86,5 70,5 

5 91,5 76,5 

6 86,5 63 

7 89 86,5 

8 84 77,5 

9 84 80 

10 92,5 76,5 

11 85 71,5 

12 81,5 74 

13 96,5 80 

14 84 81,5 

15 80 71,5 

16 80 72,5 

17 93 74 

18 85,5 75,5 

19 84 79 

20 79 71,5 

21 89 76,5 

22 88 64 

23 80,5 70,5 

24 88 71,5 

25 84 75,5 

26 84 79 

27 92,5 71,5 

28 85 76,5 

29 81,5 75,5 

30 96,5 79 

31 84 71,5 

32 85,5 76,5 

33 84 75,5 

34 79 74 

35 89 71,5 

36 88 76,5 

37 96,5 76,5 

38 84 73,5 

39 85,5 74 

40 88 71 

Jumlah 3443 2976 
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No. Res. Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Rata-rata 86 74 

Persentase  86% 74% 

Kategori  Sangat Baik Cukup Baik 

 

Penghitunganpersentasehasilobservasiaktivitaspendidikdalampenerapan 

model pembelajaranproblem based learningberbasis model picture and picture 

yaitu: 
Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

   
 

  
      

    
    

    
        

NP = 86,075% 

NP = 86% 

   
 

  
      

    
    

    
        

NP = 74,4% 

NP = 74% 

 

 

Tabel Kriteria Penilaian 

Skor Persentase Kategori 

3,25 –  4,00 86 - 100 % SangatBaik 

2,50 – < 3,25 76 - 85 % Baik 

1,75 – < 2,50 60 - 75 % CukupBaik 

1,00 – < 1,75 55 - 59 % KurangBaik 

(Adaptasi dari Arikunto,  2010) 

 

3. Tes 

Hasil tes hasil belajar peserta didik disajikan pada tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3 Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IV 

No. Res. Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

1 81 77 

2 78 57 

3 70 63 

4 70 66 

5 88 69 

6 61 47 

7 75 51 

8 79 55 

9 77 69 

10 85 66 

11 75 92 

12 84 75 

13 96 48 

14 86 60 

15 91 60 

16 79 75 

17 70 60 

18 85 61 

19 72 58 

20 80 56 

21 88 46 
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No. Res. Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

22 76 55 

23 94 64 

24 65 57 

25 75 39 

26 61 57 

27 67 59 

28 81 55 

29 87 57 

30 72 70 

31 84 71 

32 83 65 

33 86 51 

34 94 58 

35 83 47 

36 85 84 

37 86 62 

38 90 63 

39 76 47 

40 92 43 

Nilai Rata-rata 80 60 

Nilai Terendah 61 39 

Nilai Tertinggi 96 92 

Tuntas 37 peserta didik 11 peserta didik 

Tidak Tuntas 3 peserta didik 29 peserta didik 

(%) Ketuntasan 92,5 % 27,5 % 

 

Hasil uji-t dari data diatas diperoleh nilai sebesar 8,21dari ttabel sebesar -

1,99. Maka dapat dilihat dari kriteria pengujian karena thitung ttabel atau 8,21> -

1,99maka H0 ditolak. Artinya bahwa ada perbedaan hasil belajarkognitif antara 

peserta didik yang diajar dengan menggunakan model PBL berbasis model picture 

and picture dan peserta didik yang diajar dengan pembelajaran konvensional, 

maka model PBL berbasis model picture and picture berpengaruh terhadap hasil 

belajar kognitif dalam materi hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku 

peserta didik kelas IV SDN Sedatigede II Sidoarjo. 

 

PEMBAHASAN 

1. Penerapan Model Problem Based Learning Berbasis Model Picture and 

Picture terhadapKeaktifan Peserta Didikdalam Proses Pembelajaran di 

SDN Sedatigede II, Sidoarjo 

Berdasarkan penerapan model problem based learning berbasis model picture 

and picture dari aktifitas pendidik yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang berjumlah 20 aspek keterampilan mengajar dikategorikan 

sangat baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 4.1 tentang hasil observasi aktifitas 

pendidik yang telah dilakukan oleh dua observer dari guru kelas IV-A dan teman 

sejawat yaitu sebesar 3,6 atau sebesar 87,5%. Sehingga dari rata-rata yang telah 

diperoleh masuk dalam kategori sangat baik. 

Hal tersebut seperti dijelaskan oleh Moh. Uzer Usman (2009:26-27) cara 

untuk memperbaiki keterlibatan siswa diantaranya yaitu abadikan waktu yang lebih 
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banyak untuk kegiatan belajar mengajar, tingkatkan partisipasi siswa secara efektif 

dalam kegiatan belajar mengajar, serta berikanlah pengajaran yang jelas dan tepat 

sesuai dengan tujuan mengajar yang akan dicapai. Sesuaikan pengajaran dengan 

kebutuhan-kebutuhan individual siswa. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan 

usaha dan keinginan siswa untuk berfikir secara aktif dalam kegiatan belajar. 

Berdasarkan hasil observasi oleh observer selama penelitian di kelas 

eksperimen yaitu kelas IV-A diperoleh beberapa informasi antara lain, peserta didik 

yang diajar menggunakan model problem based learning berbasis model picture 

and picture lebih siap dalam proses pembelajaran serta dapat meningkatkan 

keaktifan peserta didik sehingga terlihat lebih bersemangat dalam mengikuti proses 

pembelaja-ran. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel 4.2 tentang hasil observasi 

keaktifan peserta didik yang telah dilakukan oleh dua observer yaitu 86%. 

Sehingga dari rata-rata yang telah diperoleh masuk dalam kategori sangat baik. 

Sedangkan hasil observasi pada kelas kontrol yaitu kelas IV-B diperoleh rata-rata 

dari dua observer sebesar 74% dan dapat dikategorikan cukup baik.Dari hasil kedua 

observasi keaktifan peserta didik tersebut dapat diketahui bahwa ada perbedaan 

yang signifikan antara keaktifan peserta didik yang diberi perlakuan berupa model 

problem based learning berbasis picture and picture dengan keaktifan peserta didik 

dengan menerapkan pembelajaran konvensional. 

Menurut Imas dan Berlin (2015:44), dari model ini siswa diajak secara sadar 

dan terencana untuk mengembangkan interaksi diantara mereka agar bisa saling asah, 

saling asih dan asuh. Dalam pelaksanaan model pembelajaran picture and picture ini 

siswa dituntut harus dapat bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan 

dalam kelompoknya. Disamping itu, siswa juga harus menyamakan presepsi tentang 

gambar yang akan dihadirkan, sehingga setiap kelompok mempunyai tujuan yang 

sama. Hal lain yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran ini bahwa siswa 

harus bisa membagi tugas dan tanggung jawab dalam kelompoknya, serta dapat 

memberikan evaluasi pada setiap anggota kelompok dengan menunjuk juru bicara atau 

pemimpin mereka dan hal ini bisa dilakukan secara bergantian. 

 

2. Pengaruh Model Problem Based Learning Berbasis Model Picture and 

Picture terhadap Hasil Belajar KognitifPeserta Didik 

Menurut Imas dan Berlin (2015:45), model pembelajaran picture and 

picture memiliki beberapa kelebihan, sehingga model ini baik untuk diterapkan 

pada saat proses belajar mengajar. Adapun kelebihan model pembelajaran picture 

and picture yaitu: (!) Guru bisa dengan mudah mengetahui kemampuan masing-

masing siswa. (2) Model picture and picture ini melatih siswa untuk berpikir logis dan 

sistematis. (3) Membantu siswa belajar berpikir berdasarkan sudut pandangan suatu 

subjek bahasan dengan memberikan kebebasan siswa beragumen terhadap gambar 

yang diperlihatkan. (4) Dapat memunculkan motivasi belajar siswa kearah yang lebih 

baik. (5) Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada pengaruh model problem based 

learning berbasis model picture and picturedan konvensional terhadap hasil belajar 

peserta didik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil olah data tes hasil belajar peserta 

didik pada diperoleh thitung8,21 > 1,99yang menyatakan bahwa H0 ditolak artinya ada 

pengaruh antara model problem based learning berbasis model picture and picture dan 

konvensional terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV.  
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Kesimpulan ini juga didukung dari penelitian Gede Risa Pebriana, dkk (2017) 

yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Picture and Picture untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPA Kelas V” dengan hasil penelitian 

penerapan model pembelajaran Picture and Picture dalam pembelajaran IPA dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas V semester ganjil SDN 1 

Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dari siklus I 

sampai dengan siklus II dalam penelitian tersebut. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan dari penelitian yang sudah 

dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model problem based 

learning berbasis model picture and picture pada materi “Hewan dan Tumbuhan 

di Lingkungan Rumahku” terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas IV SDN 

Sedatigede II Sidoarjo. 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning 

berbasis model picture and picture perlu persiapan yang cukup matang, sehingga 

pendidik harus mampu menguasai langkah-langkah model problem based 

learning berbasis model picture and picture dengan baik, agar bisa diterapkan 

kepada peserta didik sehingga diperoleh hasil belajar yang optimal 

2. Dalam rangka meningkatkan keaktifan peserta didik dan dapat mencapai hasil 

belajar yang memuaskan, pendidik hendaknya lebih sering melatih peserta didik 

dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi kelas saat 

itu dan materi yang akan disampaikan sehingga peserta didik dapat menemukan 

pengetahuan baru yang diharapkan dapat diaplikasikan dalam memecahkan 

masalah-masalah yang dihadapinya. 
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ABSTRAK 
Pendidikan anak usia dini menjadi lembaga yang berperan penting dalam pembentukan 

karakter anak sejak dini. Hal ini disebabkan, anak usia dini berada pada periode emas sehingga 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Salah satu aspek tersebut adalah 

perkembangan bahasa. Pembelajaran literasi dasar sebagai salah satu pembelejaran yang 

mendukung aspek perkembangan bahasa anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, bentuk-bentuk pembelajaran literasi 

dasar berorientasi untuk mempersiapkan anak dalam menguasai kemampuan literasi pada jenjang 

pendidikan Sekolah Dasar. Pembelajaran literasi dasar pada anak usia 4-6 tahun Kelompok B 

diawali dalam bentuk paling dasar yaitu kemampuan menyimak, kemudian dilanjutkan dengan 

kemampuan berbicara, kemampuan menulis, dan yang paling akhir kemampuan membaca. 

 

Kata kunci: anak usia dini, pembelajaran, literasi dasar 

 

PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian khusus terhadap fungsi literasi 

di dunia pendidikan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Gerakan Literasi Sekolah (GLS) di 

setiap jenjang pendidikan. Literasi dasar merupakan proses perkembangan 

kemampuan membaca yang dimulai dari masa sebelum mengenal simbol-simbol 

huruf (Januarisdi, 2004). Pengenalan literasi dasar salah satunya dapat 

dilaksanakan di Taman Kanak-Kanak (Graves, dkk, 2011). 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak 

pada meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan 

pendidikan, salah satunya Taman Kanak-Kanak sebagai salah satu jenis 

pendidikan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 14, Pendidikan Anak Usia Dini 

didefinisikan sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 

lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih 

lanjut.  

Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini juga diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 18 ayat 2 yang 

menjelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dapat dilaksanakan melalui jalur 

pendidikan fomal, nonformal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada 

jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), 

atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 

nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau 

bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 

mailto:ervina@unipasby.ac.id
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informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan 

oleh lingkungan. 

Rentang usia anak untuk mengikuti taman kanak-kanak berkisar dari usia 3 

sampai 6 tahun, yang terbagi dalam kelompok A dan kelompok B. Usia tersebut 

termasuk dalam lima tahun pertama kehidupan anak, atau lebih dikenal dengan 

periode emas (golden age) yang berlangsung sangat singkat dan tidak dapat 

terulang kembali. Taman kanak-kanak (TK) sebagai salah satu jenis pendidikan 

untuk anak usia dini turut berperan dalam mengembangkan berbagai aspek 

perkembangan anak, salah satunya perkembangan bahasa. Pembelajaran yang 

mendukung perkembangan bahasa anak adalah pembelajaran literasi. Penelitian 

ini berfokus mengkaji bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran literasi dasar 

karena dapat bermanfaat sebagai indikator ketercapaiannya perkembangan anak, 

salah satunya aspek perkembangan bahasa. Selain itu, kajian bentuk pelaksanaan 

pembelajaran literasi dasar sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan program 

pembelajaran literasi dasar di Taman Kanak-Kanak. 

 

METODE PENELITIAN 
Untuk mengetahui bentuk-bentuk pembelajaran literasi dasar, metode 

penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan partisipan penelitian menggunakan 

teknik purposive sampling yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, partisipan yang 

menerapkan pembelajaran literasi dasar adalah guru. 

Teknik penggalian data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) 

wawancara, ditujukan kepada guru sebagai key informan; dan 2) observasi, 

berfokus pada kegiatan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran literasi 

dasar. Adapun teknik analisis dan pengorganisasian data menggunakan Model 

Miles dan Huberman dengan cara: 1) reduksi data, yaitu data yang diperoleh 

peneliti melalui wawancara dan observasi direduksi dengan cara merangkum dan 

memfokuskan data sesuai dengan tujuan penelitian; 2) penyajian data, yaitu data 

yang direduksi dalam bentuk catatan lapangan dan catatan observasi diberikan 

kode-kode untuk mempermudah analisis; dan 3) kesimpulan, penarikan, dan 

verifikasi, yatu data yang telah direduksi dan disajikan sebagai dasar penarikan 

kesimpulan yang didukung dengan bukti-bukti pada tahap pengumpulan data.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aspek perkembangan anak usia dini terdiri dari aspek perkembangan 

fisik/motorik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, dan perkembangan 

sosio-emosional. Pembelajaran yang mendukung aspek perkembangan bahasa 

anak adalah pembelajara literasi dasar. Adapun pembelajaran literasi dasar 

mencakup kemampuan baca-tulis termasuk dalam indikator aspek perkembangan 

bahasa anak yang berhubungan dengan kemampuan berpikir, berbicara, dan 

kemampuan membaca dan menulis. 

Pembelajaran literasi dasar pada anak usia dini bertujuan sebagai landasan 

awal anak untuk menguasai kemampuan literasi pada jenjang pendidikan 

selanjutnya yaitu dari kelompok B Taman Kanak-Kanak menuju jenjang Sekolah 

Dasar. Anak usia 4-6 tahun Kelompok B yang berada pada jenjang pendidikan 

Taman Kanak-Kanak berada pada tahap perkembangan literasi book as script dan 
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book as text sebagai kemampuan awal yang mendasari keterampilan membaca 

dan menulis meliputi kemampuan menyimak (perhatian terhadap isi buku dan 

gambar), kemampuan berbicara (suara dan mimik gestur membaca dengan 

intonasi dan tekanan yang keras), kemampuan menulis  (perhatian terhadap isi 

buku, gambar dan memperhatikan konsep tulisan yang tercetak), dan kemampuan 

membaca (gambar dalam buku digunakan sebagai petunjuk dalam menebak 

naskah buku, hampir membaca tulisan tanpa gambar namun terdapat beberapa 

bunyi awal yang perlu diingatkan untuk memperbaiki kesalahan). 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Pembelajaran literasi berorientasi pada aspek perkembangan bahasa anak. 

Karakteristik anak usia dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak usia 

4 sampai 6 tahun kelompok B di Taman Kanak-Kanak dengan  karakteristik yang 

unik karena anak berada pada masa praoperasional, sehingga mulai berkembang 

rasa ingin tahu yang tinggi didukung dengan kemampuan mengkoordinasikan 

tangan untuk menulis/menggambar, serta berkembang kemampuan bahasanya 

dengan kecenderungan menyebutkan nama-nama benda disekitarnya. 

pembelajaran literasi dasar mencakup kemampuan baca-tulis termasuk dalam 

indikator aspek perkembangan bahasa anak yang berhubungan dengan 

kemampuan berpikir, berbicara, dan kemampuan membaca dan menulis. 

 

Saran 

Saran bagi penelitian selanjutnya yaitu memperluas cakupan partisipan, 

tidak hanya guru sebagai pelaksana pembelajaran literasi dasar saja, tetapi juga 

review dari stakeholder pada jenjang pendidikan anak usia dini. Selain itu kriteria 

pencapaian keberhasilan pembelajaran literasi dasar pada anak usia dini juga 

harus ditentukan agar dapat digunakan sebagai acuan pengambilan kesimpulan 

penelitian dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran literasi dasar untuk anak usia 

dini. 
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ABSTRAK 

 
Media komik dikembangkan mengacu pada tahap pengembangan 4D yang dikelompokkan 

dalam empat tahap, yakni define (pendefinisian), design (perancangan), develop (pengembangan), 

dan pada tahap dessiminate (penyebaran) tidak dilakukan. Tujuan untuk mengembangkan media 

komik yang layak untuk pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan pada kelas IV SD Hang 

Tuah 10 Juanda. Penilian dari ahli media adalah 73,8% termasuk kategori layak. Sementara itu, 

penilaian yang diberikan pada tahap uji coba skala kecil dan uji coba skala besar. Pada tahap uji 

coba skala kecil diperoleh rata-rata 3,52 dalam kategori praktis dan pada tahap uji coba skala 

besar diperoleh rata-rata 3,58 dalam kategori praktis. Hasil belajar siswa nilai yang diperoleh 

sangat memuaskan, tetapi masih ada 1 orang peserta didik yang nilainya kurang dari KKM.29 

siswa memperoleh hasil tuntas dalam tes hasil belajar. 

 

Kata kunci: media pembelajaran, komik bagian-bagian tumbuhan 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan terus menerus dikembangkan dari tahun ke tahun melalui 

pengembangan kurikulum yang terus diperbaharuhi. Dalam perjalananya dunia 

pendidikan, Indonesia telah menerapkan enam kurikulum dan yang terbaru adalah 

kurikulum 2013 yang dikeluarkan pemerintah melalui permendikbud Nomor 69 

Tahun 2013. Menurut Mulyasa (2014;99), implementasi kurikulum 2013 

merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan karakter 

peserta didik. Menurut Sahlan dan Prasetyo (2012;133), pendidikan karakter 

membangun jiwa dan kepribadian manusia. Setidaknya ada tiga unsur dalam  diri 

manusia. Pertama, body (kondisi materil, perilaku yang mempola dan 

kepentingan). Kedua, mind (ide, kesadaran, budaya dan kenyakinan). Ketiga, soul 

(jiwa). Mengacu pada kompetensi inti yang terdapat pada kurilkum 2013. 

Kompetensi inti tersebut yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, displin, 

tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. Lebih spesifik lagi dituangkan pada kompetensi 

dasar yaitu menunjukkan perilaku bijaksana dan bertanggung jawab dalam 

aktifitas sehari-sehari. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter ada 18 butir antara 

lain: religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, 

rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli 

sosial dan tanggung jawab Sahlan dan Prasetyo (2012:39).  

Dalam kurikulum 2013 ini menggunakan pembelajaran tematik. 

Pembelajaran tematik diartikan sebagai pembelajaran yang menggunakan tema 

mailto:Atsifmm@gmail.com
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untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga memberikan pengalaman 

bermakna pada siswa menurut Daryanto (2014:6).Dengan adanya tema yang 

memayungi suatu pembelajaran, maka untuk kurikulum 2013 di sekolah dasar 

tidak ada lagi sebutan mata pelajaran sudah dilebur dan dikemas dengan baik 

menjadi satu dalam satu pembelajaran. Dengan adanya pembelajarantematik maka 

akan berdampak pada pendidik, peserta didik, sarana prasarana, sumber belajar, 

media, pengaturan kelas, dan pemilihan model menurut Daryanto (2014:6). Salah 

satu dampak pembelajaran tematik adalah pada sarana prasarana, sumber belajar, 

dan media.  

Pendidik mengalami kendala dalam menerapkan kurikulum 2013 antara lain 

implemntasi kurikulum 2013 pendidik belum siap karena salah satu penyebab 

adanya kurang media pembelajaran. media komik merupakan salah satu media 

pembelajaran yang menarik yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. 

Dari kendala yang ada peserta didik kurang aktif dan merasa bosan dalam 

kegiatan pembelajaran sehingga pembentukan karakter peserta didik yang 

ditekankan dalam kurikulum tidak terlihat. Salah satu cara untuk mengurangi 

kendala yang ada yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran salah satu 

media pembelajran bentuk grafis yaitu komik.  

Pada penelitian ini tema yang digunakan tema 3 “Peduli Terhadap makhluk 

Hidup” Subtema 1 “Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku” PB 3 

Materi yang digunakan dalam media pembelajaran komik muatan IPA tentang  

bagian-bagian tumbuhan. Penggunaan media akan mempermudah peserta didik 

memahami muatan IPA, karena pembelajaran menggunakan media dapat didesain 

menjadi sebuah pembelajaran yang menarik, menyenangkan sehingga peserta 

didik tidak cepat bosan dan dapat memotivasi serta merangsang peserta didik 

untuk semangat dalam belajar. Pemilihan media pembelajaran yang tepat mampu 

meningkatkan kualitas belajar mengajar menjadi lebih efektif dan menciptakan 

suasana menyenagkan untuk peserta didik. Oleh karena itu dalam muatan materi 

IPA diperlukan media pendukung yang bisa digunakan peserta didik secara 

mandiri dan mempunyai tampilan yang menarik bagi peserta didik. Salah satunya 

adalah media komik. Dalam penelitian ini, peneliti memilih media komik karena 

sangat menarik yang didalamnya terdapat gambar, berbagai macam warna, dan 

dapat bermuatan materi IPA. 

Muatan materi IPA tidak lepas dari media dan bahan ajar yang digunakan. 

Selain itu, media dan bahan ajar yang umum dan sering digunakan berupa buku 

teks atau modul dengan ciri khas banyak berisi tulisan atau penjelasan dengan 

kalimat dan sedikit disertai gambar yang cenderung membuat peserta didik 

merasa bosan dan kurang termotivasi, sebagaimana diungkapkan oleh Daryanto 

(2014:66) bahwa peserta didik cenderung tidak menyukai buku teks apalagi 

disertai gambar dan ilustrasi yang menarik, dan secara empiric peserta didik 

cenderung menyukai buku bergambar, penuh dengan warna, dan divisualisasikan 

dalam bentuk kartun. Ditambah lagi dengan asumsi bahwa muatan materi IPA 

merupakan pelajaran yang sulit dan penuh dengan teori, pelajaran yang 

membosankan dan dengan penggunaan media maka akan mengakibatkan peserta 

didik malas belajar pada muatan materi IPA sehingga minat peserta didik terhadap 

muatan materi IPA berkurang.  
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Berdasarkan penelitian tedahulu masalah yang dijumpai adalah rendahnya 

kreativitas, kurangnya pengunaan media yang mendukung pembelajaran tersebut 

sehingga pembelajaran yang dilaksanakan tidak menyenangkan. Pendidik sering 

kali tidak menggunakan media pembelajaran. meskipun menggunakan media, 

media tersebut tidak menarik atau inovatif sehingga siswa juga mengalami 

kesulitan memahami materi dengan baik dan  menunjukkan hasil belajar yang 

menurun. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengembangkan media komik berbasis 

pendidikan karakter karena peserta didik cenderung menyukai kegiatan membaca 

komik, komik dapat dibaca kapan saja peserta didik mengingkannya sehingga 

mempermudah peserta didik dalam menerima materi yang diajarkan oleh pendidik 

dan dengan adanya pendidikan karakter ini dapat memebentuk karakter peserta 

didik agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Melakukan penelitian 

dengan judul “Pengembangan Media Komik untuk Pembelajaran Kelas IV SD 

Hang Tuah 10 Juanda” 

 

METODE PENELITIAN 

Model pengembangan yang digunakan peneliti adalah model pengembangan 

4-D dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dorothy S, Semmel, dan Melvyn I. 

Semmel 1974 (dalam Fanani 2015:9). Model ini terdiri dari 4 tahap 

pengembangan yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate. Pada tahap 

dissiminte dilakukan sampai laporan artikel penelitian. 

A. Tahap Define 

1. Analisis Awal 

berdasarkan dari observasi yang dialkukan oleh peneliti di SD Hang 

Tuah 10 Juanda diperoleh bahwa pada pembelajaran tanpa m,enggunakan 

media. Diketahui kurang adanya bahwa masih terbatasnya media 

pembelajaran dan perlu dikembangkan media pembelajaran komik. 

2. Analisis Peserta didik 

Analisis peserta didik ini adalah peserta didik cenderung pasif dan 

tidak kondusif dalam kelas karena peserta didik menerima muatan materi 

IPA tentang bagian-bagian tumbuhan yang hanya menyangkut pada teori-

teori kemudian latihan soal dan tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata. 

Kurangnya motivasi dan guru mengakibatkan rata-rata nilai peserta didik 

rendah. 

3. Analisis Tugas 

Analisis tugas dengan mengetahui Tema 3 (Peduli terhadap makhluk 

Hidup), Subtema 1 (Hewan dan Tumbuhan), PB 3. 

4. Analisis Konsep 

Analisis konsep dilakukan untuk menentukan isi materi dalam media 

komik yang dikembangkan. Analisis materi ini berdasarkan Tema 3 

(Peduli terhadap makhluk Hidup), Subtema 1 (Hewan dan Tumbuhan), PB 

3, diperoleh peta konsep muatan materi IPA tentang bagian-bagian 

tumbuhan 

5. Analisis Tujuan 
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Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu 1) dengan mengamati, 

siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, 2) 

dengan mengamati siswa menulis laporan bagian-bagian tumbuhan dan 

fungsinya. 

 

B. Tahap Design 

Pemilihan media disesuaikan dengan tujuannya untuk menyampaikan 

materi pembelajaran dan faktor kemudahan didalam penyediaan perlatan yang 

diperlukan sehingga memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran. materinya 

terdapat dibuku tematik tema 3 subtema 1 pb 3 menggunakan media komik 

dibuat dengan menggunakan desian grafis photoshop cs3. 

Rancangan media komik yang doihasilkan peneliti seagai produk awal 

terdiri dari beberapa spesifikasi yang terdiri dari cover, kata pengantar, tokoh 

jarakter, dan isi materi. 

C. Tahap Develop 

Tahap develop bertujuan menghasilkan media komik sebagai media 

pembelajaran yag sudah direvisi berdasarkan masukan dari para ahli media. 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah validator dan siswa kelas IV SD 

Hang Tuah 10 Juanda, 

2. Teknik Pnegumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah validasi ahli, angket 

respon siswa, observasi dan Tes Hasil Belajar 

3. Prosedur Penelitian 

Tahap develop (pengembangan) adalah tahap 

untukmenghasilkanprodukpengembangan yang 

dilakukanmelaluidualangkah. 

a. validasiahli media 

b. ujicobaproduk 

c. penyempurnaanproduk 

4. Analisis Data 

a. Analisiskevalidan media pembelajarankomik.  

.   
 

     
      

(Sanjaya, 2012)  

Keterangan: 

K= Kelayakan Media (%) 

F= Jumlah jawaban responden 

N= Skor tertinggi 

I= Jumlah item 

R= Jumlah responden 

 

b. Analisishasilangketresponsiswa 
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Sudijono (2013:35) 

Keterangan: 

Mp = skor rata-rata kepraktisan 

Pi = Skor rata-rata kepraktisan siswa ke-i 

n= banyaknya siswa 

Untuk menafsirkan hasil angket, peneliti menggunakan tabel berikut 

ini: 

Tabel 3.2k riteria Pengategoriankepraktisan  

 
Riduwan (2013: 41) 

 

c. Tes 

Penelitianinimenggunakanstandar KKM nasionalkurikulum 2013 

NA = 
                   

             
     

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada siswa kelas IV SD Hang 

Tuah 10 Juanda, media komik yang telah dikembangkan sudah layak untuk 

digunakan pada tahap uji coba skala kecil dan uji coba skala besar.  

Berdasarkan data validasi yang diisi oleh ahli media sebagai validator, maka 

media dinyatakan memenuhi persyaratan untuk layak digunakan sebagai media 

pembelajaran dengan rata-rata penilian 73,8% maka media komik yang 

dikembangkan termasuk kategori “layak”.  

Uji coba produk dilakukan pada siswa kelas IV di SD Hang Tuah 10 Juanda, 

pada tahap uji coba skala kecil sebayak 5 siswa dan pada tahap uji coba skala 

besar sebanyak 30 siswa. Uji coba produk yang diberikan pada siswa terdiri dari 

10 indikator yaitu 1) apakah gambar yang terdapat dalam media komik menarik, 

2) saya merasa lebih tertarik belajar menggunakan media komik, 3)dengan 

membaca media komik dapat menambah pengetahuan saya mengenai materi 

bagian-bagian tumbuhan, 4) apakah bahasa yang digunakan dalam media komik 

mudah dipahami, 5) apakah warna yang digunakan dalam media komik menarik, 

6) apakah bentuk dan huruf terbaca dengan jelas, 7) apakah alur cerita dalam 

media komik jelas dan mudah dipahami. 8) isi cerita dalam media komik jelas dan 

mudah dipahami, 9) apakah media komik mudah untuk digunakan dipahami, dan 

10) media komik memotivasi saya untuk belajar.   

Uji coba skala kecil terdiri dari 5 siswa kelas IV di SD Hang Tuah 10 Juanda. 

Dari hasil uji coba skala kecil menunjukkan bahwa skor rata-rata sebesar 3,52 

dalam kategori praktis. Namun terdapat kendala pada tahap uji coba skala kecil 

yaitu tesk percakapan yang terlalu panjang sehingga siswa bingung membacanya. 
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Analisis tes hasil belajar setelah menggunakan media komik sebayak 4 siswa 

dinayatakan tuntas dan 1 siswa tidak tuntas. Selanjutnya dilakukan uji coba skala 

besar terdiri dari 30 siswa kelas IV di SD Hang Tuah 10 Juanda.  

Hasil uji coba besar menunjukan bahwa skor rata-rata 3,58 dalam kategori 

layak. Tes hasil belajar uji coba skala besar setelah menggunakan media komik 

sebayak 29 siswa dinyatakan tuntas  dan sebayak 1 siswa dalam kategori tidak 

tuntas. Dengan demikian adanya ketuntasan hasil belajar melalui media komik 

dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat menurut Sudjana dan Rivai (2010:65) 

bahwa salah satu tujuan media komik sebagai media pembelajaran untuk 

memberikan nuansa baru dalam pembelajaran, selain it penggunaan komik dapat 

meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran dan lebih mudah mengingat 

materi pelajaran yang diajarinya. Hal ini berarti penggunaan media pembelajaran 

khusunya media komik untuk pembelajaran kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda 

muatan materi IPA tentang bagian-bagain tumbuhan menjadikan pembelajaran 

lebih jelas dan mudah dipahami siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

prestasi belajar.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

Ambaryani, Gamaliel Septian Airlanda (2017) yang menyimpulkan media komik 

“menemukan perubahan lingkungan disekitarku” dapat dikembangkan dengan 

model discovery learning. Efektifitas media komik dapat dilihat dari hasil berikut 

hasil validasi media 88% dengan kategori sangat baik hasil validasi materi 76% 

dengan kategori sangat baik dan hasil angket respon siswa 90% sangat baik.   

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan melalui bab sebelumnya, 

maka diperoleh simpulan produk media “Bagian-bagian tumbuhan” sebagai 

berikut. 

1. Efektifitas media komik”bagian-bagian tumbuhan” dapat dilihat dari hasil 

berikut. 

a. Hasil validasi ahli media kategori layak. 

b. Hasil angket respon siswa dalam uji coba skala kecil dengan kategori 

praktis dan pada uji coba skala besar dengan kategori praktis.  

2. Hasil belajar dapat dilihat dari nilai ketuntasan dari 30 peserta didik hanya 1 

yang tidak tuntas. 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan 

beberapa saran sebagai berikut:Pengembangan media komik yang digunakan 

untuk materi lainnya. Pengembangan media komik “bagian-bagian tumbuhan” 

masih sangat luas, kembangkanlah media komik pembelajaran yang lainnya 

dengan lebih menarik lagi untuk pemebelajaran peserta didik 
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ABSTRAK 

 
Peduli dan kerja sama sangat penting untuk kepribadian anak untuk masa depan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan model Problem Based Learning dengan teknik Two 

Stay Two Stray dan pengaruh model Problem Problem Based Learning dengan teknik Two Stay 

Two Stray terhadap sikap peduli dan kerjasama siswa. 

Penelitian ini menggunakan jenis True Experimental Design dengan bentuk Posttest-Only 

Control Design. Populasi dalam penelitian ini adalah SDN Menanggal 601 Surabaya kelas 5 SD, 

pengambilan sampel menggunakan teknik Non Probability Sampling tipe Insidental Sampling. 

Pengambilan data penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk mendapatkan data aktivitas 

pendidik dan peserta didik, serta data sikap peduli dan sikap kerjasama siswa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Penerapan Model Problem Based Learning dengan 

teknik Two Stay Two Stray dikategorikan sangat baik. Ini dibuktikan dengan hasil observasi 

pendidik mendapatkan skor keseluruhan 84 dengan persentase 95% dan aktivitas siswa 

mendapatkan skor keseluruhan 91 dengan persentase 95%. 2) penerapan Model Problem Based 

Learning dengan teknik Two Stay Two Stray berpengaruh terhadap sikap peduli siswa. Terbukti 

dengan nilai signifikan 0,000 <0,05, sehingga ada pengaruh antara model Problem Based 

Learning dengan teknik Two Stay Two Stray dengan sikap peduli siswa. 3) penerapan Model 

Problem Based Learning dengan teknik Two Stay Two Stray berpengaruh terhadap sikap 

kerjasama siswa, dibuktikan dengan nilai signifikan 0,000 <0,05 sehingga ada pengaruh antara 

model pembelajaran Problem Based Learning. 

 

Kata kunci: two stay two stray, sikap peduli, sikap kerjasama 

 
PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan. 

Tujuan pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan seseorang saja, namun juga 

berfungsi untuk mencetak karakter, seperti yang tercantum dalam Undang-undang 

No.20 Tahun 2003. Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “pendidikan bertujuan 

untuk 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 

berimandan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.” 

Pendidikan di Indonesia saat ini telah menggunakan kurikulum yang 

disebut dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari 

kurikulum sebelumnya yaitu KTSP yang dianggap hanya mengembangkan 

kemampuan kognitif/pengetahuan saja. Dalam kurikulum 2013 ada empat 

mailto:adeayu.citra20@gmail.com
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komponen penting yang harus dikembangkan yaitu sikap religius, sikap sosial, 

pengetahuan dan keterampilan. Alasan yang mendasari pemerintah 

mengembangkan dan melaksanakan kurikulum terbaru ini adalah untuk 

menghadapi persaingan global yang semakin maju dan bertujuan untuk 

memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia serta menciptakan kualitas penerus 

bangsa yang bermutu. 

Demi terciptanya generasi penerus  bangsa Indonesia yang bermutu 

tersebut, diperlukan adanya sikap sosial dari diri peserta didik. Sikap sosial yang 

harus dimiliki peserta didik tersebut  diantaranya adalah sikap peduli dan 

kerjasama. Peduli adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap 

masalah orang lain, dan kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial antara 

orang-perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa 

tujuan bersama. Apabila setiap peserta didik memiliki sikap peduli dan kerja 

sama, maka akan ada peningkatan kualitas sumber daya manusia akan menjadi 

utuh dan keberhasilan akademik atau peningkatan motivasi peserta didik sekolah 

dalam meraih prestasi akademik, serta menjadi Indonesia yang Berjaya di masa 

depan. 

Kenyataan saat ini, masyarakat Indonesia telah kehilangan sikap sosialnya. 

Hal tersebut bisa kita lihat dari makin maraknya kasus korupsi yang dilakukan 

oleh orang-orang terpelajar yang selalu menghiasi berita di televisi (BBC.com-

15/3/2017), lalu ada pertikaian antara suku agama dan ras, serta aksi bully yang 

dilakukan para pelajar di Indonesia (Kompas.com-17/07/2017). Dari data itu bisa 

kita lihat kalau sikap kepedulian dan kerjasama dalam hal kebaikan bangsa 

Indonesia semakin pudar. 

Persoalan-persoalan tersebut terjadi akibat dari proses pembelajaran yang hanya 

mementingkan rarah kognitif dan mengabaikan karakter dan sikap sosial yang 

menghasilkan output peserta didik yang tidak memiliki sikap sosial yang baik, 

karena mereka hanya menghafal dan mengetahui, tapi tidak pernah menerapkan 

sikap sosialnya. 

Dampak dari hilangnya sikap peduli dan kerjasama adalah manusia hanya 

akan mementingkan dirinya sendiri, menghalalkan segala cara untuk memenuhi 

keinginannya sehingga hanya tercipta manusia yang serakah dan bersifat 

individualis. Serta dampak bagi bangsa Indonesia adalah rendahnya kualitas 

Sumber Daya Manusia yang utuh, kualitas pendidikan yang buruk  hingga  

Indonesia yang akan terpuruk di masa depan. 

Oleh karena itu dibutuhkan pembiasaan sikap peduli dan kerjasama yang 

ditanamkan sejak usia dini. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap 

adalah lembaga pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki 

tanggung jawab untuk mengembangkan sikap peduli dan kerjasama peserta didik. 

Dalam pendidikan terdapat proses kegiatan belajar-mengajar, pada proses inilah 

yang dapat menghasilkan perubahan pada pengetahuan, perubahan pada 

keterampilan, dan perubahan pada sikap. Pada proses pembelajaran yang aktif dan 

melibatkan peserta didiklah dapat ditanamkannya sikap-sikap sosial antara lain 

peduli dan kerjasama. Salah satu model pembelajaran yang menekankan pada 

sikap sosial adalah tipe Two Stay Two Stray (TSTS). 

Miftahul Huda (2013:207) menjelaskan bahwa Model pembelajaran Stay 

Two Stray merupakan sistem pembelajaran kelompok dengan tujuan agar peserta 

didik dapat saling bekerja sama, bertanggung jawab, saling membantu 
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memecahkan masalah, dan saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi. 

Metode ini juga melatih peserta didik untuk bersosialisasi dengan baik. Dalam 

model Two Stay Two Stray ini para peserta didik dituntut bekerja sama dalam 

kelompok agar seluruh peserta didik terlibat akif dalam proses berfikir dan 

mencari informasi dari kelompok lain, serta peserta didik dituntut untuk peduli 

dengan membagikan hasil kerja dan informasi kepada tamu dari kelompok lain. 

Sehingga nanti pada akhirnya peserta didik akan mengkomunikasikan informasi 

yang telah mereka dapat. 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen karena 

peneliti ingin mengetahui pengaruh dari Model Pembelajaran Problem Based 

Learning dengan teknik Two Stay Two Stray Terhadap Sikap Peduli dan 

Kerjasama Peserta didik kelas V yang sejalan dengan pendapat Sugiyono 

(2013:109) bahwa metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap 

yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Penelitian ini menggunakan jenis 

True Experimental Design dengan bentuk Posttest-Only control Design. Dalam 

design ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random (R). 

kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak. Kelompok 

yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak 

diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: Obyek / subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013:119). Populasi 

dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V-A, V-B dan V-C SDN 

Menanggal 601 Tahun ajaran 2017/2018. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

teknik probability sampling jenis simple random sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu (Sugiyono, 2013:122). Maka berdasarkan pemaparan diatas sampel 

yang digunakan adalah peserta didik kelas V-A sebagai kelas kontrol dan kelas V-

B sebagai kelas eksperimen pada SDN Menanggal 601 Tahun ajaran 2017/2018. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi terhadap aktivitas pendidik dan peserta didik, serta observasi terhadap 

sikap peduli dan kerjasama peserta didik untuk mengetahui pengaruh model 

pembelajaran Problem Based Learning dengan teknik Two Stay Two Stray 

terhadap sikap peduli dan kerjasama peserta didik. 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah presentase 

dan uji-t. rumus prosentase yang digunakan sebagai berikut. 

 

N = 
Nilai Perolehan 

X 100% 
Nilai Maksimum 

(Sumber: Sugiyono, 2013:156) 
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kemudian hasil persentase tersebut disesuaikan dengan kriteria penilaian 

observasi yaitu sangat baik, baik, cukup baik dan kurang baik. 

Dalam mengkaji sikap peduli dan kerjasama selama mengikuti 

pembelajaran dengan Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan 

teknik Two Stay Two Stray, analisis yang dilakukan pada instrumen lembar 

pengamatan (observasi) menggunakan rumus sebagai berikut untuk menentukan 

nilai akhir: 

 

N = 
Nilai Perolehan 

X 100 
Nilai Maksimum 

(Kunandar, 2014: 133) 

Yang kemudian akan di uji t dengan bantuan SPSS untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh model. Adapun langkah-langkah pengolahan data dengan 

rumus uji t melalui 3 tahap yakni uji normalitas, uji homogenitas dan uji t. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam 4 sajian. Sajian pertama hasil observasi 

pendidik dan  peserta didik, sajian kedua hasil observasi sikap peduli, sajian 

ketiga hasil observasi sikap kerjasama, dan sajian ke empat hasil uji-t yang 

meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji independent sampel t-test. 

Hasil observasi pendidik dalam penerapan model Pembelajaran Problem 

Based Learning dengan teknik Two Stay Two Stray berdasarkan perhitungan 

menggunakan rumus persentase memperoleh nilai presentase 95% yang 

berkategorikan “sangat baik”. Sedangkan hasil observasi peserta didik dalam 

penerapan model Pembelajaran Problem Based Learning dengan teknik Two Stay 

Two Stray berdasarkan perhitungan menggunakan rumus persentase memperoleh 

nilai presentase 95% yang berkategorikan “sangat baik” 

Hasil observasi sikap peduli pada kelas kontrol  kelas V-A. Nilai tertinggi 

pada kelas kontrol adalah 87 dan nilai terendah pada kelas kontrol adalah 52. 

Rata-rata hasil observasi sikap peduli pada kelas kontrol V-A adalah 73,8. 

Sedangkan hasil observasi pada kelas eksperimen  kelas V-B. Nilai tertinggi pada 

kelas eksperimen adalah 100 dan nilai terendah pada kelas eksperimen adalah 69. 

Rata-rata hasil observasi sikap peduli pada kelas eksperimen V-B adalah 85. 

Hasil observasi sikap kerjasama pada kelas kontrol  kelas V-A . Nilai tertinggi 

pada kelas kontrol adalah 81 dan nilai terendah pada kelas kontrol adalah 50. 

Rata-rata hasil observasi sikap kerjasama pada kelas kontrol V-A adalah 67,45. 

Sedangkan hasil observasi sikap kerjasama pada kelas eksperimen  kelas V-B . 

Nilai tertinggi pada kelas eksperimen adalah 100 dan nilai terendah pada kelas 

eksperimen adalah 62. Rata-rata hasil observasi sikap peduli pada kelas 

eksperimen V-B adalah 83,72. 

Uji t-tes sikap peduli dan kerjasama dalam pengaruh model Pembelajaran 

Problem Based Learning dengan teknik Two Stay Two Stray. 

 

Uji Normalitas 

Tabel 4.7 Test Of Normality Sikap Peduli 
 Kelas Kolmogorov-smirnov

a
 

 Statistic df Sig. 
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Sikap 

Peduli 

kelas 

kontrol 

,133 36 ,107 

kelas 

eksperimen 

,131 36 ,122 

 

Berdasarkan pada tabel 4.7 maka dapat di simpulkan bahwa uji normalitas 

pada data penelitian terdapat peningkatan terhadap kelas eksperimen diperoleh 

signifikan pada uji Kolmogorov-Smirnov 0,122 maka data berdistribusi normal 

karena signifikansi/Pvalue/Sig. (2-tailed) > 0,05 artinya data normal. Kemudian 

pada kelas kontrol diperoleh nilai signifikn 0,107, maka data berdistribusi normal 

karena signifikansi/Pvalue/Sig. (2-tailed) > 0,05 artinya data normal. 

 

Tabel 4.8 Test Of Normality Sikap Kerjasama 
 Kelas Kolmogorov-smirnov

a
 

 Statistic df Sig. 

Sikap 

Kerja-

sama 

kelas 

kontrol 

,132 36 ,115 

kelas 

eksperimen 

,118 36 ,200
*
 

 

Berdasarkan pada tabel observasi sikap kerjasama maka dapat di simpulkan 

bahwa uji normalitas pada data penelitian terdapat peningkatan terhadap kelas 

experimen diperoleh signifikan pada uji Kolmogorov-Smirnov 0,200 maka data 

berdistribusi normal karena signifikansi/Pvalue/Sig. (2-tailed) > 0,05 artinya data 

normal. Kemudian pada kelas kontrol diperoleh nilai signifikn 0,115 maka data 

berdistribusi normal karena signifikansi/Pvalue/Sig. (2-tailed) > 0,05 artinya data 

normal. 

Uji Homogenitas 

Tabel 4.9 Test Of Homogeneity Of Variances Sikap Peduli 
Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

,082 1 70 ,776 

 

Berdasarkan tabel observasi sikap peduli diperoleh nilai Signifikan (Sig.) lebih 

besar dari 0,05 (0,776 > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan data observasi 

sikap peduli adalah homogen.  

 

Tabel 4.10 Test Of Homogeneity Of Variences Sikap Kerjasama 
Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

1,615 1 70 ,208 

 

Berdasarkan tabel observasi sikap kerjasama diperoleh nilai Signifikan (Sig.) 

lebih besar dari 0,05 (0, 208 > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan data 

observasi sikap kerjasama adalah homogen.  

Uji hipotesis 

Tabel 4.11 Independent Samples Test Sikap Peduli 
 Levene's Test for 

Equality of 

 t-test for Equality of 

Means 
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Variances 

F Sig. t Df Sig. 

(2-

tailed) 

Sikap 

Peduli 

Equal 

variances 

assumed 

,082 ,776 -4,925 70 ,000 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -4,925 69,979 ,000 

 

Tabel 4.12 Independent Samples Test Sikap Kerjasama 
 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-

tailed) 

Sikap 

Kerjasa

ma 

Equal 

variances 

assumed 

1,615 ,208 -6,552 70 ,000 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -6,552 67,351 ,000 

 

Berdasarkan hasil analisis Uji T-test SPSS pada tabel observasi sikap peduli dan 

sikap kerjasama telah ditemukan Sig = 0,000 < 0,05. Jadi Ho di tolak dan Ha 

diterima yang menjelaskan bahwa ada pengaruh Model Problem Based Learning 

dengan teknik Two Stay Two Stray Terhadap Sikap Peduli dan sikap kerjasama 

peserta didik kelas V SDN Menanggal 601 Surabaya. 
 

PEMBAHASAN  

Pembahasan dalam hal ini bertujuan untuk lebih menjelaskan secara detail 

serta menyeluruh mengenai apa yang telah dijelaskan pada temuan penetilian. 

Karena dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif maka hipotesis 

tersebut akan diuji untuk mendapatkan sebuah jawaban dari rumusan masalah 

yang telah dibuat pada bab 1. 

1. Penerapan model Problem Based Learning Dengan Teknik Two Stay Two 

Stray pada Peserta didik kelas V SDN Menanggal 601 Surabaya.  

Berdasarkan data empiris yaitu data observasi pendidik dan aktivitas 

peserta didik pada penerapan model Problem Based Learning Dengan Teknik 

Two Stay Two Stray dikategorikan “sangat baik”. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

observasi pendidik memperoleh skor keseluruhan 84 dengan persentase 95% 

dikategorikan sangat baik dan aktivitas peserta didik memperoleh skor 

keseluruhan 91 dengan persentase 95%. Dari kedua data tersebut penulis 

beranggapan bahwa penerapan model Problem Based Learning Dengan Teknik 

Two Stay Two Stray dikategorikan “sangat baik”. 
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Hal ini sejalan dengan teori hamiyah dan jauhar (2014:7) yang 

menyatakan bahwa dalam mencapai tujuan pembelajaran, yang akhirnya bermuara 

pada tercapainya tujuan nasional, maka kegiatan-kegiatan yang menunjang 

pembelajaran harus ditekankan. Serta teori Aris Sohimin (2014:23) yang 

menyatakan bahwa pembelajaan meengarahkan pada suatu pendekatan tertentu, 

termasuk tujuan, sintaks, lingkungan dan sistim pengolahannya. 

Hasil penelitian ini juga berkorelasi dengan penelitian terdahulu oleh Siti 

Syamsiyah dan Ganes Gunansya (2014) dengan judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Pada Mata Pelajaran IPS 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV A SDN Simomulyo 8 

Surabaya” dengan hasil persentase ketuntasan klasikal siswa yaitu 82,60% dan 

telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu lebih dari atau 

sama dengan 80% pada siklus III. 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem 

Based Learning Dengan Teknik Two Stay Two Stray pada siswa kelas V SDN 

Menanggal 601 Surabaya tergolong Sangat Baik, karena pada penerapaannya 

penulis telah menekankan pada langkah-langkah pembelajaran untuk dilaksanakan 

sebaik mungkin dan ketika penerapannya sudah baik akan menghasilkan hasil 

yang baik. 

2. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan Teknik 

Two Stay Two Stray Terhadap Sikap Peduli Peserta Didik kelas V SDN 

Menanggal 601 Surabaya. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui observasi sikap peduli di 

kelas kontrol dan kelas eksperimen pada saat penulis menerapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning Dengan Teknik Two Stay Two 

Stray,memberikan pengaruh sikap peduli yang lebih baik pada kelas eksperimen. 

Hal ini terlihat dari hasil uji-t yang menunjukkan H0 ditolak  dan Ha diterima. 

Hal ini sejalan dengan teori Miftahul Huda (2013: 207) menjelaskan 

bahwa Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray merupakan sistem 

pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, 

bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling 

mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Serta teori Salahudin (2013:112) 

yang menyatakan bahwa peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan 

Hasil penelian ini berkoelasi dengan penelitian terdahulu oleh Retno 

Wiranti (2013) dengan Hasil perhitungan uji-t (t-test) pada peningkatan skor rata-

rata menyatakan bahwa nilai t hitung sebesar 2,305.Nilai t hitung > t tabel 

(3,325>2,023) dan nilai signifikannya adalah 0,02 lebih kecil dari 0,05 

(0,02<0,05). Hal ini menunjukkan ada pengaruh secara signifikan dari perbedaan 

perlakuan yang diterima pada kedua kelas. Dari hasil penghitungan uji-t (t-test), 

maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TS-TS (Two 

Stay Two Stray) memberikan pengaruh terhadap sikap tanggung jawab siswa kelas 

IV di SD Negeri Ngebung Beran Panjatan Kulon Progo. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui dalam proses pembelajaran dengan 

model Problem Based Learning Dengan Teknik Two Stay Two Stray menekankan 

pada sikap sosial dan disalah satu sintaknya terdapat kegiatan untuk memberi 

informasi kepada kelompok lain, Sehingga dapat ditarik kesimpilan bahwa 

terdapat pengaruh model Problem Based Learning Dengan Teknik Two Stay Two 
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Stray terhadap sikap peduli peserta didik. Karena sikap peduli termasuk bagian 

dari sikap sosial. 

3. Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan Teknik 

Two Stay Two Stray Terhadap Sikap Kerjasama Peserta Didik. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui observasi sikap Kerjasama 

di kelas kontrol dan kelas eksperimen pada saat penulis menerapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning Dengan Teknik Two Stay Two Stray, 

memberikan pengaruh sikap peduli yang lebih baik pada kelas eksperimen. Hal ini 

terlihat dari hasil uji-t yang menunjukkan H0 ditolak  dan Ha diterima. 

Hal ini sejalan dengan teori Miftahul Huda (2013: 207) menjelaskan 

bahwa Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray merupakan sistem 

pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, 

bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling 

mendorong satu sama lain untuk berprestasi. Serta teori oleh Sarwono (2011:139) 

yang menyatakan bahwa kerjasama merupakan bentuk kelompok yang terdiri dari 

lebih dari seseorang yang melakukan tugas dengan sejumlah peraturan dan 

prosedur. 

Hasil penelitian ini berkorelasi dengan penelitian terdahulu oleh Retno 

Wiranti (2013) dengan Hasil perhitungan uji-t (t-test) pada peningkatan skor rata-

rata menyatakan bahwa nilai t hitung sebesar 2,305.Nilai t hitung > t tabel 

(3,325>2,023) dan nilai signifikannya adalah 0,02 lebih kecil dari 0,05 

(0,02<0,05). Hal ini menunjukkan ada pengaruh secara signifikan dari perbedaan 

perlakuan yang diterima pada kedua kelas. Dari hasil penghitungan uji-t (t-test), 

maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe TS-TS (Two 

Stay Two Stray) memberikan pengaruh terhadap sikap tanggung jawab siswa kelas 

IV di SD Negeri Ngebung Beran Panjatan Kulon Progo. 

Dari uraian tersebut dapat diketahui dalam proses pembelajaran dengan 

model Problem Based Learning Dengan Teknik Two Stay Two Stray menekankan 

pada kerjasama peserta didik dalam kelompok. Sehingga dapat ditarik kesimpilan 

bahwa terdapat pengaruh model Problem Based Learning Dengan Teknik Two 

Stay Two Stray terhadap sikap kerjasama peserta didik. 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Pengaruh Model Pembelajaran 

Problem Based Learning Dengan Teknik TwoStay Two Stray Terhadap Sikap 

Peduli dan Kerjasama Siswa Kelas V SDN Menanggal 601 Surabaya”, dapat 

disimpulkan bahwa Penerapan model Problem Based Learning Dengan Teknik 

Two Stay Two Stray pada siswa kelas V SDN Menanggal 601 Surabaya 

dikategorikan Sangat Baik. Ada pengaruh model pembelajaran Problem Based 

Learning dengan Teknik Two Stay Two Stray terhadap sikap peduli siswa kelas V 

SDN Menanggal 601 Surabaya. Ada pengaruh model pembelajaran Problem 

Based Learning dengan Teknik Two Stay Two Stray terhadap sikap kerjasama 

siswa kelas V SDN Menanggal 601 Surabaya. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya proses menyimak yang berlangsung di 

sekolah sehingga peserta didik kurang fokus dalam menyimak, pada hal menyimak dapat menjadi 

dasar dalam pengembangan keterampilan berbahasa yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

(1) mengetahui keterkaitan aktivitas peserta didik terhadap pengaruh model problem based 

learning berbasis metode hypnoteaching dalam pembelajaran pekerjaan orang tuaku terhadap 

kemampuan menyimak dongeng siswa kelas IV SDN Belahantengah Mojosari (2) mengetahui 

pengaruh pengaruh model problem based learning berbasis metode hypnoteaching dalam 

pembelajaran pekerjaan orang tuaku terhadap kemampuan menyimak dongeng siswa kelas IV 

SDN Belahantengah Mojosari. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber 

data penelitian ini adalah peserta didik kelas IV di SDN Belahantengah Mojosari yang terdiridari 

30 peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi terhadap aktivitas 

pendidik dan peserta didik serta tes hasil belajar dari kegiatan menyimak dongeng melalui pretest 

dan posttest untuk nilai kognitif.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hasil belajar peserta didik menggunakan 

tes yang signifikan dengan metode hypnoteaching dengan memperoleh t hitung ≥ t tabel, yaitu 

6,625 ≥ 2,045, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan metode hypnoteaching berbasis Problem Based Learning terhadap 

keterampilan menyimak dongeng. Berhasil meningkatkan nilai hasil belajar peserta didik. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya perbedaan nilai yang signifikan antara pretest dan posttest. 

 

Kata kunci: metode, hypnoteaching,  minyimak dongeng 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Dengan pendidikan manusia dapat hidup layak, dengan pendidikan pulalah 

manusia dapat bersaing dengan derasnya persaingan global. Untuk mendapatkan 

suatu pendidikan yang berkualitas, dituntut adanya pendidik yang memahami 

bagaimana cara mendidik dengan baik, agar apa yang yang ia sampaikan dapat 

ditangkap dan dicerna oleh peserta didiknya.Pengertian pendidikan sebagai 

sebuah sistem adalah pendidikan sebagai suatu keseluruhan, baik teori mengenai 

sistem hingga sistem pendidikan nasional dan sekolah (Suparlan: 2008). 

       Menurut Prof. H. Mahmud Yunus,pendidikan ialah suatu usaha yang dengan 

sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk 

meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani dan akhlak sehingga secara perlahan 

bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya yang paling tinggi. Agar 

memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yangdilakukanya dapat bermanfaat 

bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya. 

mailto:Ika.zulia@gmail.com
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       Tujuan pendidikan itu bersifat normative, yaitu mengandung unsur norma 

yang bersifat memaksa, tetapi bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta 

didik serta dapat di terima oleh masyarakat sebagai nilai hidup yang baik. 

Sehubungan dengan fungsi tujuan yang demikian penting itu, maka menjadi 

keharusan bagi pendidikan untuk memahaminya. Kekurangpahaman pendidik 

terhadap tujuan pendidikan dapat mengkibatkan kesalahan di dalam melaksanakan 

pendidikan. Gejala demikian oleh Langeveld sebut salah teoritis (Langeveld, 

1955). 

       Kenyataan saat ini yang terjadi dalam dunia pendidikan yaitu mengenai 

kualitas pendidikan dalam proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Seringkali 

masalah-masalah yang biasa terjadi didalam kelas dianggap masalah sepeleh, 

salah satu contohnya yaitu kurangnya perhatian peserta didik terhadap guru pada 

saat menjelaskan suatu materi. Salah satu penyebabnya yaitu kesalahan 

penggunaan metode pembelajaran. Sebagian besar guru hanya menyampaikan 

materi sesuai yang ada pada buku menggunakan metode ceramah. Hal ini tentu 

saja sangat membosankan bagi peserta didik. Sebab peserta didik tidak dilibatkan 

secara aktif dalam proses pembelajaran, justru pendidik  yang aktif dan dampak 

dari masalah tersebut yaitu menurunnya hasil belajar peserta didik. Oleh sebab itu, 

masalah ini harus segera di perbaiki melalui perbaikan metode pembelajaran yang 

tepat dalam menyampaikan suatu materi. 

       Untuk membantu meningkatkan hasil belajar dan perkembangan peserta 

didik, seorang pendidik  memang perlu menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dan menarik. Dengan kondisi yang menyenangkan, peserta didik 

pun akan lebih mudah dalam menerima dan menguasai materi yang disampaikan 

oleh guru. Oleh karena itu, pendidik  memilih metode pembelajaran yang tepat 

untuk diterapkan didalam proses pembelajaran. Salah satu metode yang menarik 

dan dapat meningkatkan hasil belajar serta perkembangan peserta didik adalah 

metode hypnotaching. 

Metode hypnotaching merupakan salah satu metode yang dinilai dapat 

membantu meningkatkan kemampuan menyimak peserta didik. sebab, metode 

hypnoteaching merupakan metode pembelajaran yang dalam penyampaian materi, 

pendidik memakai bahasa persuasif sebagai alat komunikasinya dengan harapan 

mendapatkan perhatian peserta didik. Pada dasarnya apabila seorang pendidik 

sudah dapat mencuri perhatian peserta didik maka dengan mudah pendidik untuk 

membimbing peserta didik. Setelah peserta didik merasa nyaman dan bersedia 

untuk memperhatikan pendidiknya maka materi pelajaran pun dapat dengan 

mudah untuk di kuasai, termasuk kemampuan menyimak. 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh model problem 

based learning berbasis metode hypnoteaching dalam pembelajaran pekerjaan 

orang tuaku terhadap kemampuan menyimak dongeng siswa kelas IV SDN 

Belahantengah Mojosari. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini desain yang digunakan adalah desain Pre-Experimental 

Design dengan bentuk One-Group Pretest-Postest Design sebagai desain 

penelitian yang dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan 

dan setelah diberi perlakuan dan menggunakan teknik sampel Non Probability 

sampling dengan bentuk sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2015: 124), 
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sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan tes. 

Observasi digunakan untuk memperoleh data aktivitas pendidik dan peserta didik 

dalam proses pembelajaran menggunakanmodel problem based learning berbasis 

metode hypnoteaching. Sedangkan tes digunakan untuk mengumpulkan data hasil 

belajar kognitif peserta didik dan berupa soal uraian. Data yang telah terkumpul 

dianalisis dengan 2 teknik yaitu persentase dan uji statistik.    

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini meliputi (1) hasil observasi aktivitas pendidik (2) hasil 

observasi aktivitas peserta didik (3) tes hasil belajar peserta didik. 

Tabel 1 

Hasil observasi aktivitas pendidik dan peserta didik diuraikan sebagai berikut: 

No Aktivitas Pendidik Rata-rata 

1. Pendidik memberikan motivasi kepada peserta didik . 4 

2. Pendidik menjelaskan cara penggunaan jam emosi 

yang terdiri dari jam tenang yang ditandai dengan 

tulisan “tenang”, jam jam lepas ditandai dengan 

tulisan “lepas”, jam tombol ditandai dengan tulisan 

“tombol” . 

4 

3. Pendidik menyampaikan aturan-aturan yang harus di 

taati oleh peserta didik pada saat mengikuti pelajaran. 4 

4. Pendidik memberikan pertanyaan yang memancing 

peserta didik seputar isi dongeng 4 

5. Pendidik memasang jam tombol di papan tulis. 
3 

6. Pendidik mendongengkan dongeng yang berjudul 

“Ternyata Semua Anak Pintar”. 4 

7. Pendidik melakukan yelling (berteriak untuk 

mengembalikan konsentrasi siswa) dan memberikan 

hukuman pada peserta didik yang sudah 

diperingatkan berulang kali. 

3,5 

8. Pendidik memasang jam lepas di papan tulis sekitar 3 

menit, setelah 3 menit berlalu guru memasang kembali 

jam tombol. 

3 

9. Pendidik mengarahkan peserta didik untuk 

mengerjakan lembar kegiatan pesertadidik (LKPD). 4 

10. Pendidik membimbing peserta didik selama proses 

mengerjakan LKPD 
4 

11. Pendidik bersama peserta didik saling berdiskusi 

mengenai dongeng “Ternyata Semua Anak Pintar” 3 

12. Pendidik membimbing peserta didik untuk 

menyimpulkan isi dari dongeng dan memotivasi 

peserta didik 

4 

 Jumlah 44,5 
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No Aktivitas Pendidik Rata-rata 

 Skor Keseluruhan 48 

Berikut adalah analisis data perhitungan persentase observasi aktivitas guru:  

P =   F     x 100% 

        N 

P =  44,5  x 100% 

        48 

P = 93% 

Hasil perhitungan diatas menujukkan bahwa hasil observasi aktivitas pendidik 

termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. 

Tabel 2 

Hasil observasi Aktivitas Peserta Didik 

No Aaktivitas Peserta Didik  Rata-

rata 

1. Peserta didik memahami motivasi yang diberikan oleh 

pendidik. 
4 

2. Peserta Peserta didik  memahami  cara penggunaan jam emosi 

yang terdiri dari jam tenang yang ditandai dengan tulisan 

“tenang”, jam jam lepas ditandai dengan tulisan “lepas”, jam 

tombol ditandai dengan tulisan “tombol” . 

3,5 

3. Peserta didik  memahami  aturan-aturan yang harus di taati oleh 

peserta didik pada saat mengikuti pelajaran. . 4 

4. Peserta didik  memahami  pertanyaan-pertanyaan yang sengaja 

diberikan oleh pendidik untuk memancing peserta didik seputar 

isi dongeng 
4 

5. Peserta didik memahami maksud dari jam tombolyang 

dipasang pendidik di papan tulis. 
3 

6. Peserta didik mendengarkan pendidik pada saat 

mendongengkan dongeng yang berjudul “Ternyata Semua 

Anak Pintar”. 
4 

7. Peserta didik memahami maksud dari pendidik pada saat  

melakukan yelling (berteriak untuk mengembalikan konsentrasi 

siswa) dan memberikan hukuman pada pesertadidik yang sudah 

diperingatkan berulang kali 

3,5 

8. Peserta didik memahami maksud dari pendidik pada saat 

memasang jam lepas di papan tulis sekitar 3 menit, setelah 3 

menit berlalu guru memasang kembali jam tombol. 

3 

9. Peserta didik memahami arahan yang diberikan oleh pendidik 

untuk mengerjakan lembar kegiatan peserta didik (LKPD). 4 

10. Peserta didik bersedia dibimbing oleh pendidik pada saat proses 

mengerjakan LKPD. 3 

11. Peserta didik bersama pendidik saling berdiskusi mengenai 

dongeng “Ternyata Semua Anak Pintar” 
3 

12. Peserta didik dengan pendidik bersama-sama menyimpulkan isi 

dari dongeng. 
4 

 Jumlah 43.5 

 Skor Keseluruhan 48 
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Berikut adalah analisis data perhitungan persentase observasi aktivitas guru:  

P =    F     x 100% 

         N 

P =   43  x 100% 

        48 

P = 91% 

Hasil perhitungan diatas menujukkan bahwa hasil observasi aktivitas peserta 

didik termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. 

Tabel 3 

 Hasil Belajar Peserta didik Kelas IV 

No Nama Siswa Pretest Posttest 

1 Ahmad Ghias Ismail 75 80 

2 Avriel Gea Anggraini 60 70 

3 Azzril Zakaria 65 70 

4 Bulan Anggraini 75 75 

5 Dini Putri Maulidia 70 70 

6 Dita Cahya Kencana 70 80 

7 Dwu Aditya Pratama 65 75 

8 Favoritha Febriana 75 75 

9 Ferra Amelia  60 70 

10 Hana Widy Habsari 85 95 

11 Maheswara Andya H 60 75 

12 
Mohammad  Miftakhul 

Riskon 
65 80 

13 
Mohammad Rotiburro’uf 

Adiba 
65 80 

14 
Muhammad Ardio Putra 

Lenggana 
75 85 

15 Muhammad Dafa Aqillah 55 65 

16 Muhammad Diaz Ananda P 70 80 

17 Muhammad Ridho 70 75 

18 Nuhammad Andhika Putra P 65 70 

19 Nabila Stifani Syawaliyah 60 70 

20 Nadila Zahrotul A 65 80 

21 Natasya Olivia Agustina 65 75 

22 Nayla Aulia Agustin  70 85 

23 Putri Nadiana Suci 65 75 

24 Ragil Budi Pristanti 80 85 

25 Rehan Ifsya Adrian 60 75 

26 Tiara Adiyta Satriani 75 90 

27 Tirsa Candra Y 75 90 

28 Tri Sugiarti Hesty H 70 80 
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29 Trias Dwi Rama Dika 60 70 

30 Nasywa Naisalana Lutfi 80 85 

 Jumlah 2050 2330 

 Rata-rata 68 78 

 Persentase 68% 78% 

Hasil Uji-t dari data diatas diperoleh nilai sebesar 10,97> dari ttabel sebesar 

2,00172 Maka dapat dilihat dari kriteria pengujian karena thitung> ttabel atau atau 

10,97> -2,00172 maka H0 ditolak. Artinya bahwa ada perbedaan hasil 

kemampuan menyimak dongeng antara sebelum dan sesudah diajar dengan 

menggunakan model problem based learning berbasis  metode hypnoteaching 

maka ada pengaruh model problem based learning berbasis metode 

hypnoteaching  dalam pembelajaran pekerjaan orang tuaku terhadap kemampuan 

menyimak dongeng siswa kelas IV SDN Belahantengah Mojosari. 

 

PEMBAHASAN 

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian di SDN 

Belahantengah Mojosari sebelumnya yang didasarkan pada dua rumusan masalah, 

yakni rumusan masalah yang pertama tentang aktivitas pendidik dan peserta didik 

dalam proses pembelajaran model problem based learning berbasis metode 

hypnoteaching dalam pembelajaran pekerjaan orang tuaku terhadap kemampuan 

menyimak dongeng siswa kelas IV SDN Belahantengah Mojosari, dan rumusan 

masalah yang kedua tentang pengaruh model problem based learning berbasis 

metode hypnoteaching dalam pembelajaran pekerjaan orang tuaku terhadap 

kemampuan menyimak dongeng siswa kelas IV SDN Belahantengah Mojosari, 

diantaranya yaitu: 

1. Aktivitas pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran model 

problem based learning berbasis metode hypnoteaching dalam pembelajaran 

pekerjaan orang tuaku terhadap kemampuan menyimak dongeng siswa kelas 

IV SDN Belahantengah Mojosari 

Berkaitan dengan rumusan masalah  yang pertama yakni tentang aktivitas 

pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran  model problem based 

learning berbasis metode hypnoteaching dalam pembelajaran pekerjaan orang 

tuaku terhadap kemampuan menyimak dongeng siswa kelas IV SDN 

Belahantengah Mojosari Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dapat disimpulkan bahwa jumlah skor keseluruhan pengamatan aktivitas peserta 

didik pada kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning 

berbasis metode hypnoteaching yang telah dilakukan oleh dua observer adalah 88 

dengan presentase 91% dan membuktikan bahwa aktivitas peserta didik dalam 

menerapkan model problem based learning berbasis metode hypnoteaching 

termasuk kategori sangat baik. Sedangkan jumlah skor keseluruhan pengamatan 

aktivitas pendidik pada kegiatan pembelajaran menggunakan model problem 

based learning berbasis metode hypnoteaching dalam pembelajaran pekerjaan 

orang tuaku terhadap kemampuan menyimak dongeng yang telah dilakukan oleh 

dua observer adalah 88 dengan presentase 93% dan membuktikan bahwa aktivitas 

pendidik dalam menerapkan teknik pembelajaran  dengan menggunakan model 

problem based learning berbasis metode hypnoteaching termasuk kategori sangat 

baik. 
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2. Pengaruh model problem based learning berbasis metode hypnoteaching 

dalam pembelajaran pekerjaan orang tuaku terhadap kemampuan menyimak 

dongeng siswa kelas IV SDN Belahantengah Mojosari 

Berkaitan dengan rumusan masalah  yang kedua yakni tentang pengaruh 

model problem based learning berbasis metode hypnoteaching dalam 

pembelajaran pekerjaan orang tuaku terhadap kemampuan menyimak dongeng 

siswa kelas IV SDN Belahantengah Mojosari melalui tes hasil belajar tentang 

kemampuan menyimak dongeng yang diberikan kepada peserta didik saat 

mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning 

berbasis metode hypnoteaching. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti  saat memberikan pretest dan posttest untuk mengetahui kemampuan  

menyimak dongeng  peserta didik dengan menggunakan model problem based 

learning berbasis metode hypnoteaching, hasil posttest memberikan pengaruh 

hasil belajar yang lebih menunjang dengan menggunakan model problem based 

learning berbasis metode hypnoteaching  daripada hasil pretest yang tidak 

menggunakan model problem based learning berbasis metode hypnoteaching. 

Hal ini diperkuat dengan hasil pengolahan data dan analisis data tes hasil 

belajar dengan menggunakan perhitungan uji-t yang menunjukkan bahwa H0 

ditolak. Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mampu 

memberikan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh metode hypnoteaching berbasis 

PBL (problem based learning)  dalam pembelajaran pekerjaan orang tuaku 

terhadap kemampuan menyimak dongeng siswa kelas IV SDN Belahantengah 

Mojosari. Hasil tersebut juga didukung oleh kajian teoritis, empiris dan hasil 

penelitian terdahulu yang relevan menurut Rudy Aryanto,Hadi Kasmaja, Dewa 

Ayu Diah Lestari, Mabruri Puput Wijanarko, Linta Rahmawatiningsih, yang 

menunjukkan bahwa penerapan model problem based learning berbasis metode 

hypnoteaching dalam pembelajaran pekerjaan orang tuaku terhadap kemampuan 

menyimak dongeng siswa kelas IV SDN Belahantengah Mojosari.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang “pengaruh model problem based 

learning berbasis metode hypnoteaching  dalam pembelajaran pekerjaan orang 

tuaku terhadap kemampuan menyimak dongeng siswa kelas IV SDN 

Belahantengah Mojosari” dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan model problem based learning berbasis metode hypnoteaching  

dalam pembelajaran pekerjaan orang tuaku terhadap kemampuan 

menyimak dongeng siswa kelas IV SDN Belahantengah Mojosari 

2. Ada pengaruh problem based learning berbasis metode hypnoteaching  

dalam pembelajaran pekerjaan orang tuaku terhadap kemampuan 

menyimak dongeng siswa kelas IV SDN Belahantengah Mojosari, Hal ini 

dibuktikan rata-rata nilai yang diperoleh dari tes hasil belajar (posttest) 

lebih tinggi dibanding dengan tes hasil belajar (pretest). 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 
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1. Dalam pembelajaran, seharusnya pendidik lebih menyiapkan model 

pembelajaran yang lebih baik dan dapat membuat suasana menjadi lebih 

menyenangkan agar pembelajaran tidak berlangsung dengan jenuh, lebih 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2. Bagi pendidik kelas IV diharapkan dapat menerapkan pengaruh model 

problem based learning berbasis metode hypnoteaching pada materi-materi 

yang dianggap sesuai dengan menggunakan metode tersebut (terutama pada 

saat peserta didik merasa bosan dan jenuh ) 

3. Bagi peserta didik kelas IV  sebaiknya lebih memotivasi diri sendiri dalam 

menimba ilmu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dengan 

terus belajar untuk mendapatkan prestasi belajar yang memuaskan . 

4. Pemilihan metodel pembelajaran perlu dilakukan dengan tepat agar dalam 

pembelajaran pemahaman peserta didik semakin tinggi, kreatif, dan antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. 
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ABSTRAK 

 
Latar belakang dari penelitian ini adalah orang tua juga berperan dalam pembentukan 

perilaku seorang anak. Selain itu, penulis juga prihatin dengan perilaku anak-anak pada saat ini 

yang kurang sopan santun. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola asuh 

orang tua peserta didik di SDN Belahantengah Mojosari?, Apakah ada hubungan orangtua orang 

tua dengan perilaku siswa agama di SDN Belahantengah Mojosari?, dan adakah orangtua orang 

tua dengan perilaku sosial siswa di SDN Belahantengah Mojosari?. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dengan perilaku religius dan sosial siswa di 

SDN Belahantengah Mojosari. Penelitian ini dilakukan di SDN Belahantengah Mojosari 

menggunakan metode kuantitatif deskriptif korelasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas I-VI SDN Belahantengah Mojosari tahun ajaran 2017/2018 dan sampel dalam penelitian ini 

adalah 40 siswa Kelas I-VI. Teknik dalam penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentasi. 

Kuesioner dibagikan oleh penulis dalam bentuk kuesioner parenting orangtua sebagai variabel X, 

angket perilaku keagamaan sebagai Variabel Y1, dan angket perilaku sosial siswa sebagai 

variabel Y2. Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment yang menunjukkan koefisien korelasi (r) antara Variabel X dengan Variabel Y1 adalah 

0,17 dan Variabel X dengan Variabel Y2 adalah 0,15 yang berarti orangtua pengasuhan dengan 

perilaku sosial religius dan siswa dari kelas I / VI SDN Belahantengah Mojosari mempunyai 

korelasi, tetapi korelasinya sangat rendah, dapat dilihat pada tabel petunjuk untuk memberikan 

interpretasi koefisien korelasi, yaitu jika koefisien interval 0,00-0,199 tingkat korelasi atau 

korelasi sangat rendah . Jadi korelasinya diabaikan atau dianggap tidak ada korelasi. 

 

Kata kunci: pola asuh orangtua, perilaku agama dan sosial 

 

PENDAHULUAN 
Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak, karena dari mereka 

peserta didik pertama menerima pendidikan. Bentuk pertama dari pendidikan terdapat 

dalam kehidupan keluarga. Orang tua dikatakan pendidik pertama karena dari mereka 

anak mendapat pendidikan untuk pertama kalinya dan dikatakan pendidik utama karena 

pendidikan dari orang tua menjadi dasar bagi perkembangan dari kehidupan anak di 

kemudian hari. Ki Hajar Dewantara (dalam Moh. Shochib, 1998:10) keluarga merupakan 

pusat pendidikan yang pertama dan terpenting, karena sejak timbulnya peradaban 

manusia sampai sekarang keluarga selalu mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti setiap 

manusia. Lingkungan keluarga merupakan tempat dimana seorang anak berinteraksi 

untuk pertama kalinya. Pada lingkungan keluarga pula seorang anak menerima ajaran-

ajaran dan didikan dari orang tuanya, sehingga hal tersebut secara tidak langsung akan 

mempengaruhi perilaku sosialnya. 

Anak dilahirkan belum bersifat sosial. Dalam arti, dia belum memiliki kemampuan 

untuk bergaul dengan orang lain. Untuk mencapai kematangan sosial, anak harus belajar 

tentang cara-cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak 

melalui berbagai kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di 

lingkungannya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya. 

Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan 
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orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial, atau 

norma-norma kehidupan bermasyarakat serta mendorong dan memberikan contoh kepada 

anaknya bagaimana menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Proses bimbingan orang tua ini lazim disebut sosialisasi (Syamsu Yusuf, 2012:122). 

Pentingnya peranan orang tua dalam mengembangkan fitrah beragama anak telah 

dinyatakan dalam Al-Qur’an dan Hadist secara jelas, seperti dalam surat At-Tahrim ayat 

6  dikemukakan: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah atau jagalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka”. Dan Nabi SAW bersabda: “Setiap anak yang dilahirkan 

berada dalam keadaan fitrah (suci dari dosa) maka kedua orang tuanyalah yang 

meyahudikan, menasranikan, atau memajusikannya” Syamsu Yusuf (2012:137). 

 

METODE PENELITIAN. 

Terdapat dua variabel terikat yaitu Perilaku Religius dan Perilaku Sosial, dan ada satu 

variabel bebas yaitu Pola Asuh Orang Tua. Hubungan antara variabel tersebut dijelaskan 

dalam desain penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara penyebaran angket dan 

dokumentasi. Lembar angket untuk orang tua berbentuk skala likert dan skala guttman, 

sedangkan lembar angket untuk peserta didik hanya berbentuk skala likert. 

Teknik analisis data menggunakan korelasi product moment untuk mengetahui 

hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku religius dan sosial peserta didik di SDN 

Belahantengah Mojosari. 

HASIL PENELITIAN. 

Hasil penelitian untuk hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku religius dan 

sosial peserta didik di paparkan oleh penulis sebagi berikut: 

1. Pola Asuh Orang Tua Peserta Didik di SDN Belahantengah Mojosari. 

 

Tabel 4.11 

Data Penerapan Pola Asuh Orang Tua di SDN Belahantengah Mojosari. 

No. 
Jenis-jenis 

Pola Asuh 

Hasil 

Akhir 
Nilai Prosentase 

1.  
Pola Asuh 

Memanjakan. 

97 51 24% 

2.  
Pola Asuh 

Demokratis. 

190 100 47% 

3.  
Pola Asuh 

Otoriter. 

46 24 11% 

4.  
Pola Asuh 

Permisif. 

43 22 11% 

5.  
Pola Asuh 

Pengabaian. 

29 15 7% 

 

X 

Y2 

Y1 RY1

X 

RY2

X 
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Presentase perolehan nilai Pola Asuh Orang Tua di SDN Belahantengah Mojosari 

dapat diperoleh melalui kemudian akan di peroleh hasil yang digambarkan melalui 

Diagram Pie sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.1 

Prosentase Perolehan Pola Asuh Orang Tua Peserta Didik di SDN Belahantengah 

Mojosari 

 

2. Hubungan Pola Asuh Orang Tua “Memanjakan” dengan Perilaku Religius dan 

Sosial Peserta Didik di SDN Belahantengah Mojosari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Koefisien korelasi antara pola asuh orang tua “Memanjakan” dengan perilaku religius 

dan sosial peserta didik yang ditemukan adalah sebesar 0,97 maka termasuk ke dalam 

kategori Sangat Kuat.  

 

3. Hubungan Pola Asuh Orang Tua “Demokratis” dengan Perilaku Religius dan Sosial 

Peserta Didik di SDN Belahantengah Mojosari 
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Koefisien korelasi antara pola asuh orang tua “Demokratis” dengan perilaku religius 

dan sosial peserta didik yang ditemukan adalah sebesar 0,95 dan 0,97 maka termasuk ke 

dalam kategori Sangat Kuat.  

 

PEMBAHASAN. 

1. Hubungan Pola Asuh Orang Tua “Memanjakan” Dengan Perilaku Religius Peserta 

Didik Di SDN Belahantengah Mojosari. 

Koefisien korelasi antara pola asuh orang tua “Memanjakan” dengan perilaku religius 

peserta didik yang ditemukan sebesar 0,97. Dan koefisien korelasi antara pola asuh orang 

tua “Memanjakan” dengan perilaku sosial peserta didik yang sebesar 0,97 maka hasil 

koefisien korelasi pola asuh orang tua “Memanjakan” dengan perilaku religius dan sosial 

peserta didik di SDN Belahantengah Mojosari termasuk ke dalam kategori “Sangat Kuat”. 

Hasil koefisien tersebut sejalan dengan penelitian dari Nurcahyani Desy Widowati (2013) 

yang menyatakan bahwa hasil analisis penelitiannya tentang hubungan analisis diperoleh 

probabilitas value sebesar 0,007<0,05 maka Ho ditolak berarti ada hubungan yang 

signifikan pola asuh orang tua (X) dengan prestasi belajar Sosiologi pada siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Sidoharjo Wonogiri. 

 

2. Hubungan Pola Asuh Orang Tua “Demokratis” Dengan Perilaku Sosial Peserta Didik 

Di SDN Belahantengah Mojosari. 

Koefisien korelasi antara pola asuh orang tua “Demokratis” dengan perilaku religius 

peserta didik yang ditemukan sebesar 0,95. Dan koefisien korelasi antara pola asuh orang 

tua “Demokratis” dengan perilaku sosial peserta didik yang ditemukan adalah sebesar 

0,97 maka hasil koefisien korelasi pola asuh orang tua “Demokratis” dengan perilaku 

religius dan sosial peserta didik di SDN Belahantengah Mojosari termasuk ke dalam 

kategori “Sangat Kuat”. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan dari Ruth Sefriana Silitonga (2015) yang mendapatkan hasil uji statistik 

(p=0,02:p<0,05) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pola asuh 

orang tua dengan perkembangan emosional siswa SMA Negeri 14 Medan. 

Pembahasan nomer 4 dan 5 sejalan dengan pendapat dari Syamsu Yusuf (2012:137) 

yang menyatakan bahwa “Pentingnya peranan orang tua dalam mengembangkan fitrah 

beragama anak telah dinyatakan dalam Al-Qur’an dan Hadist secara jelas, seperti dalam 

surat At-Tahrim ayat 6  dikemukakan: “Hai orang-orang yang beriman, pelihara-lah 
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atau jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”. Dan Nabi SAW bersabda: “Setiap 

anak yang dilahirkan berada dalam keadaan fitrah (suci dari dosa) maka kedua orang 

tuanyalah yang meyahudikan, menasranikan, atau memajusikannya”. 

 

 

 

SIMPULAN. 

Berdasarkan hasil analisis data dan Intepretasi pada BAB IV di atas, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan bahwa: 

1. Pola asuh yang di terapkan oleh orang tua peserta didik di SDN Belahantengah 

mojosari dapat dikatakan baik, karena orang tua di SDN Belahantengah cenderung 

menggunakan pola asuh demokratis. Itu artinya orang tua cukup terbuka dengan 

anaknya di rumah.  

2. Hasil perhitungan korelasi Product Moment dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara pola asuh orang tua “Memanjakan” dengan perilaku religius dan 

sosial peserta didik di SDN Belahantengah Mojosari, dan kategori tingkat hubungan 

“Sangat Kuat”. 

3. Hasil yang di peroleh untuk Hubungan Pola Asuh Orang Tua “Demokratis” dengan 

perilaku religius dan sosial peserta didik di SDN Belahantengah Mojosari, dan 

hasilnya terdapat korelasi diatara dua variabel tersebut dengan kategori tingkat 

hubungan “Sangat Kuat”. 
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ABSTRAK 

 
Belajar pagi sangat penting dalam proses pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan dengan 

mudah, salah satunya yaitu model pembelajaran STAD, model ini mengacu pada kelompok belajar, 

membangun karakter, serta memberi kesempatan kepada siswa pembelajar. untuk bertukar ide. Hal ini 

diperlukan karena mungkin jika suatu hari siswa masalah facinga yang tidak dapat diselesaikan secara 

individual, tetapi harus dalam kelompok. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah ”Apakah 

Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division (STAD) terhadap 

Keterampilan Diskusi Kelas 5 tentang Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 2 di SDN Gayungan II Surabaya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Model Student Teams 

Achievement Division (STAD) terhadap Keterampilan Diskusi Kelas 5 tentang Tema 3 Subtema 1 

Pembelajaran 2 di SDN Gayungan II Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa ada 

pengaruh pembelajaran tipe STAD terhadap keterampilan diskusi kelas V di SDN Gayungan II Surabaya. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan Quasi Experimental Design dengan Posttest-

Only form Control Design. Teknik pengumpulan data penelitian ini digunakan dengan menggunakan 

keterampilan observasi diskusi dan keterampilan dokumentasi. Teknik analisis data uji hipotesis 

dilakukan dengan uji normalitas kolmogorov-smirnov, uji homogenitas dan uji independent sample t test 

dengan SPSS 21. 

 

Kata kunci: pembelajaran kooperatif model STAD, keterampilan diskusi 

 

PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat universal dalam kehidupan 

manusia. Pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat 

dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar adalah visi dari pendidikan yang menjadi 

tanggung  jawab tiap guru. Guru adalah panutan yang akan menjadi contoh siswa, 

karena siswa percaya bawasanya hanya guru yang mampu merubah cara berfikir mereka 

di dalam kelas. Berfikir yang lebih luas akan mempermudah siswa untuk menalarkan 

jawaban yang akan disampaikan, serta siswa mampu untuk mengkomunikasikan 

jawaban dengan baik. Dalam proses belajar mengajar terjadi komunikasi dua arah yaitu 

antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa. Kegiatan komunikasi dalam proses 

belajar mengajar merupakan kegiatan berbahasa, maksudnya guru tidak hanya sekedar 

menguasai materi yang akan diajarkan, tetapi guru juga berperan penting sebagai guru 

bahasa.  

 

 Bahasa yang digunakan guru dalam proses  interaksi dengan peserta didik 

menentukan keefektifan proses belajar itu sendiri. Keterampilan berbicara sejak dini 

harus ditanamkan kepada peserta didik agar mampu menghargai orang lain saat sedang 

berbicara sehingga terpupuk rasa saling menghargai terhadap sesama. Berdasarkan 

kegiatan komunikasi yang dilakukan secara lisan, dalam keterampilan berbicara 

memiliki cakupan yang sangat luas diantaranya yaitu pembelajaran diskusi kelompok, 

mailto:retnohidayatulizatinn@gmail.com
mailto:ummah5695@gmail.com
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peserta didik diharapkan mampu  menyampaikan gagasan, ide, dan pikiran kepada guru, 

teman, serta orang lain. Terampil berdiskusi juga mampu merangsang daya kritis, 

kreatif, inovatif, berani, dan lancar mengungkapkan pendapat gagasan maupun 

tanggapan. Diskusi adalah proses perlibatan dua orang atau lebih yang berinteraksi 

secara verbal dan tatap muka mengenai tujuan yang tertentu, melalui cara tukar 

menukar informasi untuk memecahkan masalah Menurut Tarigan (dalam Departemen 

Pendidikan Nasional 2009:34).  Diskusi kelompok adalah tukar pikiran dalam 

musyawarah yang direncanakan atau dipersiapkan antara dua orang atau lebih tentang 

topik dengan seorang pemimpin Kisyani (dalam Departemen Pendidikan 2009:8). Dapat 

disimpulkan bahwa diskusi kelompok adalah tukar pikiran dalam musyawarah yang 

melibatkan dua orang atau lebih untuk memecahkan sebuah permasalahan.  

 Dalam diskusi kelompok terkadang tidak semua siswa ikut menuangkan gagasan 

untuk menjawab permasalahan yang diberikan guru, itu akan berdampak buruk pada 

hasil akhir diskusi seperti siswa yang tidak ikut berpartisipasi dalam memecahkan 

masalah akan kebingungan saat ditanya oleh guru. Menurut Slisbury (dalam Taringan 

2013: 53) hambatan-hambatan yang sering dijumpai dalam berdiskusi, adalah sebagai 

berikut: (1) Kegagalan memahami masalah, (2) Kegagalan karena tetap bertahan 

terhadap masalah, (3) Salah paham terhadap makna-makna setiap kata orang lain, (4) 

Perselisihan pendapat yang meruncing tanpa adanya keinginan untuk berkompromi. 

Semua hal tersebut akan berdampak pada hal yang kurang baik, masalah yang diberikan 

oleh guru tidak akan cepat terselaikan akan tetapi akan mengakibatkan suatu 

permasalahan yang baru. Maka diperlukan perbaikan dalam keterampilan berdiskusi 

sebab hal ini akan berpengaruh untuk perkembangangan anak dimasa yang  akan 

datang. 

 Meningkatkan keterampilan berdiskusi dapat dilakukan dengan mengembangkan 

suatu model pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan aktif siswa secara 

maksimal dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan cara memecahkan masalah 

yang diberikan oleh guru dengan teman-temannya, mempunyai keberanian 

menyampaikan suatu ide atau gagasan dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap 

tugasnya. Salah satunya yaitu model Pembelajaran kooperatif  Tipe student team 

achievement devision menurut Trianto (2014:118) salah satu tipe dari model 

pembelajaran kooperatif dengan menggunakan kelompok kecil yang jumlah anggota 

tiap kelompok 4-5 orang siswa secara heterogen.  Menurut Aris Shoimin (2014:189) 

Gagasan utama di balik model STAD adalah untuk memotivasi para siswa, mendorong 

dan membantu satu sama lain, dan untuk menguasai keterampilan-keterampilan yang 

disajikan oleh guru.  

 Dengan menggunakan model STAD ini diharapkan, mampu memberikan solusi 

tentang penerapan model pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat belajar serta 

meningkatkan keberanian diri dalam bersosialisasi dengan teman yang dilakukan 

selama proses pembelajaran maupun diluar proses pembelajaran. Dari permasalahan 

tersebut, maka penelitian akan melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Team Achievement Division (STAD) Terhadap 

Keterampilan Berdiskusi siswa SD Kelas IV SDN Gayungan II Surabaya. 

  

METODE PENELITIAN 

 Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eksperimen.  Sugiyono 

(2016:114) mengatakan desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok 

Eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok Kontrol.  
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Ekperimen yang digunakan dalam penelitain ini yaitu Quasi Eksperimental Design 

bentuk penelitian ini Posttest-Only Control Design. 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan kelompok yang diberi perlakuan 

eksperimen yaitu pada kelas V-B sedangkan sebagai kelas kontrol yaitu kelas V-A di 

SDN Gayungan II Surabaya.    Desain yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rancangan Posstest Only Control Desain (Sugiyono 2016:116) 

 

Keterangan: 

R1 :Kelompok eksperimen 

X :Perlakuan yang diberikan 

O2:Hasil perlakuan dari kelompok eksperimen 

R3 :Kelompok kontrol 

O4  :Hasil dari kelompok kontrol 

 

Pengaruh perlakuan adalah treatment adalah (o1  : o2) dimana pengaruh Treatment 

dianalisis dengan uji beda menggunakan statistik uji t-test , jika terdapat perbedaan yang 

signifikan antara kelompok ekperimen dan kelompok kontrol, maka perlakuan yang 

diberikan berpengaruh secara signifikan. 

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh peserta didik kelas V 

SDN Gayungan II Surabaya Tahun ajaran 2017-2018 dengan jumlah 50 siswa, kelas V 

A 25 siswa dan kelas V B berjumlah 25 siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sampel purposive atau sampel bertujuam. Menurut Arikunto (2014:183) 

sampel ini bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas 

strata, random atau daerah tapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini 

biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, 

tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh. 

Walaupun cara seperti ini diperbolehkan, yaitu bisa menentukan sampel berdasarkan 

tujuan tertentu.  

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan pengujian normalitas dan pengujian homogenitas di atas, peneliti 

sudah memperoleh distribusi normal dan data sudah homogen sehingga dilanjutkan uji 

kesamaan rata-rata dengan menggunakan uji statistic parametris atau yang disebut 

dengan Uji T dengan berbantuan melalui SPSS versi 21 menggunakan Independent 

Sample Test dengan menggunakan taraf sig. 0,05. 

 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, diperoleh nilai sig. (2- tailed) 0,000 < 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H0  ditolak. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh 

model student teams achievement division (STAD) terhadap keterampilan berdiskusi 

siswa pada Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 2 kelas V di SDN Gayungan II Surabaya. 

 

 

PEMBAHASAN 

 

       R1     X     O2 

        R3             O4 
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Pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe student teams achievement division 

(STAD) terhadap keterampilan berdiskusi siswa pada Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 

2 kelas V di SDN Gayungan II Surabaya, sebelum penelitian dilakukan, peneliti 

menggunakan nilai UTS pada dua kelas untuk melihat  apakah kedua kelas sudah 

berdistribusi normal dan homogen. Dari perhitungan diatas didapat nilai kedua kelas 

normal dan homogen, dimana kelas kontrol memperoleh Signifikasi 0,063, sedangkan 

kelas eksperimen 0,200 maka kedua kelas tersebut berdistribusi normal. Sedangkan 

pada uji homogenitas, kedua kelas diperoleh signifikasi 0,056 maka kedua kelas 

dikatakan homogen, dan peneliti dapat melanjutkan  penelitian tersebut. 

Secara teoritis menurut Aris Shoimin (2014:189) mengemukakan bahwa model 

Student Team Achievement Division membantu siswa aktif dan memotivasi semangat 

untuk berhasil bersama, meningkatkan kecakapan individu, meningkatan kecakapan 

kelompok. 

Hasil penelitian terdahulu menurut Hasaruddin Hafid & Andi Makkasau Tahun 

2013 menyatakan terdapat pengaruh positif dari penggunaan model kooperatif tipe 

student teams achievement divisioin (STAD). Hal ini juga di dukung oleh penelitian 

terdahulu menurut Desyta Happy Pramesti Putri tahun 2014 mengatakan terdapat 

peningkatan keterampilan berdiskusi siswa.  

Diperoleh dari observasi keterampilan berdiskusi terdapat perbedaan rata-rata nilai 

observasi antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas eksperimen nilai 

keterampilan berdiskusi rata-rata 85,8 sedangkan kelas kontrol 72,9 dimana 

keterampilan berdiskusi kelas eksperimen lebih baik dibandingkan dengan kelas 

kontrol. Hasil analisis menggunakan bantuan SPSS 21 dimana diperoleh nilai signifikasi 

0,000 yang artinya bahwa terdapat pengaruh keterampilan berdiskusi kelas eksperimen. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada kelas ekperimen 

memberikan pengaruh keterampilan berdiskusi dengan menggunakan model 

pembelajaran tipe STAD lebih baik dibandingkan hasil keterampilan berdiskusi kelas 

kontrol tanpa diberi treatment. Peningkatan keterampilan berdiskusi ini dibuktikan 

dengan uji statistik uji T-test yang menunjukkan bahwa Ho ditolak. 

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa 

adanya pengaruh pembelajaran kooperatif tipe student teams achievement division 

(STAD) terhadap keterampilan berdiskusi siswa pada kelas V di SDN Gayungan II 

Surabaya, karena dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD ini memudahkan 

siswa untuk saling bertukar pikiran, membuat peserta didik tidak jenuh selama proses 

kegiatan pembelajarann serta membuat peserta didik menjadi berkompetisi di dalam 

kelas dalam memecahkan permasalahan yang diberikan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
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Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan terdapat pengaruh pembelajaran 

kooperatif tipe student teams achievement division (STAD) terhadap keterampilan 

berdiskusi siswa pada kelas V di SDN Gayungan II Surabaya. Sedangkan rata-rata nilai 

yang diperoleh kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan  rata-rata nilai kelas 

kontrol. 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti dapat memberikan manfaat 

agar proses pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Adapun saran tersebut 

sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, diharapkan memperhatikan prasarana dan sarana belajar yang 

dibutuhkan sehingga pembelajaran berjalan secara lebih maksimal.  

2. Bagi pendidik, diharapkan dapat menerapkan model-model pembelajaran yang 

sesuai dengan kebutuhan peserta didik salah satunya model Student Team 

Achievement Division, sehingga pembelajaran lebih diminati peserta didik. 

3. Bagi peserta didik, diharapkan selama mengikuti proses pembelajaran di dalam 

kelas mendengarkan pendidik dan lebih aktif dengan adanya model pembelajaran 

yang diterapkan pendidik selama proses pembelajaran. 
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ABSTRAK 

 
Salah satu masalah yang dialami oleh siswa adalah tidak adanya media dan model pembelajaran 

yang tepat selama proses pembelajaran. Upaya yang dilakukan adalah menggunakan nomor kartu media 

melalui model Discovery Learning sehingga siswa memahami mata pelajaran yang diajarkan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerapan media kartu nomor melalui model 

Discovery Learning dan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik setelah menggunakan media 

kartu media melalui model Discovery Learning. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kombinasi kuantitatif-kualitatif dengan desain eksploratif berurutan metode campuran. Data diperoleh 

melalui berbagai teknik seperti observasi, hasil tes, dan angket tanggapan peserta didik. Subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas III-A dengan jumlah 24 siswa. Hasil analisis dengan diperoleh 95% pelaksanaan 

untuk kegiatan pendidik dan 92% untuk kegiatan peserta didik. Sedangkan kelengkapan hasil tes peserta 

didik hingga 88% dengan pemahaman yang baik tingat dan peserta didik sama dengan 87,5% dengan 

kategori sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan penerapan media kartu nomor melalui model kartu nomor 

melalui model discovery learning pada tema 3 subtema 3 pembelajaran 3 materi jumlah operasi 

penghitungan kelas III SDN Gayungan 02. 

 

Kata kunci: media kartu numerik, model pembelajaran discovery, pengganda operasi komputasi 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang meliputi aspek sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Hal tersebut sesuai dengan makna pendidikan pada UU 

Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, yaitu: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara”. 

Matematika sering kita terapkan untuk menyelesaikan setiap masalah kehidupan 

sehari-hari dan mutlak dibutuhkan oleh setiap manusia baik untuk dirinya sendiri maupun 

untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Menurut Jannah (2011:22) “matematika 

merupakan ilmu pasti dan konkret, artinya matematika menjadi ilmu real yang bisa 

dipublikasikan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai bentuk.” 

Tetapi ilmu matematika bagi peserta didik sekolah dasar masih menjadi mata pelajaran 

yang sangat sulit untuk dipahami. Menurut Jannah (2011:52) “sebagian besar siswa 

mengganggap matematika sebagai pelajaran yang sukar dan menakutkan.” Peserta didik 

dituntut untuk memahami materi yang bersifat abstrak sedangkan peserta didik sekolah 

dasar yang masih dalam tahap operasional kongkrit yang harus memerlukan media dan 

perantara untuk menjelaskan materi yang bersifat abstrak tersebut sehingga mampu 

dipahami oleh siswa secara mudah dan benar.  
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Hal ini membuat pembelajaran matematika pada materi bilangan operasi hitung 

perkalian sulit untuk dipahami dan peserta didik akan merasa cepat jenuh dan bosan. 

Materi yang dipelajari juga tidak akan bertahan lama dan hal ini akan mempengaruhi hasil 

belajar. Pendidik harus mempunyai ide untuk membuat sebuah media yang mampu 

merangsang pengetahuan dan membuat peserta didik menjadi lebih tertarik untuk 

memahami pelajaran matematika yang dianggap sukar dan menakutkan itu Menurut 

Yohanes (dalam Jannah, 2011:64) “yang paling penting dalam pengajaran matematika 

adalah dilakukan dengan cara yang asyik dan menyenangkan, sehingga membuat anak 

betah karena seperti sedang bermain”. 

Pembelajaran matematika di sekolah dasar harus mampu untuk menata dan 

meletakkan dasar penalaran peserta didik yang dapat membantu memperjelas 

menyelesaikan permasalahan matematika. Pendidik harus mampu menggali potensi peserta 

didik untuk memahami sebuah konsep dengan cara belajar sedikit demi sedikit, Musfiqoh 

dan Andien Widodo (2015:1) “belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam 

perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman.” Pada umumnya, materi 

pembelajaran matematika sering dikaitkan dengan bilangan. Contohnya pendidik 

memperkenalkan bilangan satu, dua , tiga dan seterusnya dengan menggunakan jari jemari. 

Selanjutnya pendidik memperluas materi bilangan dengan memperkenalkan bilangan 

perkalian. Mengingat bahwa peserta didik sekolah dasar yang masih dalam taraf 

operasional konkret, sesuai dengan teori piaget (dalam Nursalim, dkk. 2007:31) “anak-

anak pada tahap ini dapat memahami objek atau kejadian-kejadian kongkrit, tetapi belum 

dapat memahami pernyataan-pernyataan verbal.”  

Untuk memahami masalah tersebut, yang perlu diperhatikan oleh pendidik pada saat 

kegiatan pembelajaran untuk menjelaskan konsep bilangan operasi hitung perkalian kepada 

peserta didik yaitu pendidik mengajak peserta didik untuk lebih mendalami konsep dengan 

mengajak peserta didik memecahkan masalah yang ada pada materi bilangan operasi 

hitung perkalian. Pendidik harus mampu menggunakan strategi mengajar yang baik 

sehingga dapat melaksanakan pembelajaran yang tepat dan efisien, karena minat peserta 

didik dapat mempengaruhi proses penerapan media kartu bilangan. Untuk itu diperlukan 

pendidik yang kreatif agar saat proses pembelajaran berlangsung peserta didik tidak 

merasa jenuh, bosan, malas dan pembelajaran tidak serasa monoton. Penggunaan model, 

metode, dan media sangat diperlukan saat pendidik melaksakan suatu pembelajaran. 

Dalam menjelaskan materi pembelajaran pendidik hanya mengunakan metode 

ceramah sehingga peserta didik mengalami kesulitan dan kurang memahami materi yang 

telah dijelaskan. Peserta didik belum menggunakan media yang mampu membuat peserta 

didik menjadi lebih semangat dan tertarik untuk memperdalam konsep bilangan operasi 

hitung perkalian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka peneliti menawarkan suatu 

metode pembelajaran, yaitu dengan menggunakan media kartu bilangan tersebut 

diharapkan dapat menerapkan suatu perbandingan tingkat pemahaman peserta didik yang 

diberikan media kartu bilangan dengan tidak diberikan media tersebut. 

Media menurut Sundayana  (2015:6) “adalah suatu alat atau sejenisnya yang dapat 

dipergunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan/pembelajaran.” Dari 

penggunaan media yang bersifat kongkrit akan membantu meningkatkan pemahaman 

peserta didik serta pembelajaran akan lebih efektif dan cepat dipahami oleh peserta didik. 

Penggunaan media yang tepat dan relevan akan membantu proses pembelajaran yang baik 

dan memperoleh hasil yang signifikan. 

Pada bagian ini kita akan lebih membahas model pembelajaran discovery learning 

(Suwarsisni, 2014:85) menyatakan bahwa model pembelajaran discovery learning adalah 
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teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila peserta didik 

tidak disajikan dengan pelajaran dalam bentuk finalnya tetapi peserta didik mengorganisasi 

sendiri pelajaran tersebut.  

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed methods). Menurut 

Sugiyono (2013: 397) metode penelitian kombinasi yang menggabungkan abstrak metode 

kualitatif dan metode kuantitatif secara bersama-sama. Desain penelitian ini menggunakan 

pendekatan kombinasi kualitatif-kuantitatif model sequential exploratory. Berikut ini 

langkah-langkah penelitian kombinasi dalam desain sequential exploratory: 1) Masalah 

atau potensi, 2) Kajian teori, 3) pengumpulan data, 4) analisis data (Kualitatif dan 

Kuantitatif). 

Subjek penelitian ini yaitu peneliti sebagai pendidik dan peserta didik kelas III SDN 

Gayungan 02. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: observasi, tes dan angket. 

Teknik analisis data yang dilakukan melalui 2 tahap: tahap 1 analisis secara kualitatif yaitu 

analisis aktivitas pendidik dan peserta didik, tahap 2 analisis secara kuantitatif yaitu hasil 

belajar dan respon peserta didik. 

Analisis data kualitatif diperoleh dari hasil observasi aktivitas pendidik dan peserta 

didik. Dari hasil penelitian tersebut peneliti mendeskripsikan secara detail tentang aktivitas 

peserta didik dan aktivitas peneliti sebagai pendidik dalam proses penerapan. Sedangkan 

analisis data kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Data tersebut 

diperoleh dari hasil pengumpulan data berupa hasil belajar dan respon peserta didik. 

 Hasil belajar peserta didik dikatakan mencapai ketuntasan belajar apabila nilai yang 

diperoleh telah memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) pada materi operasi hitung 

perkalian. Nilai KKM tersebut adalah 75. Kemampuan  pemecahan  masalah Matematika  

peserta didik yang  diperoleh  masih merupakan  data  mentah  sehingga  perlu dianalisis. 

Nilai tes hasil belajar peserta didik secara individu setelah proses pembelajaran dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

Nilai  

 

(Purwanto, 2009:102) 

 

Hasil perhitungan nilai tes peserta didik secara individu tentang materi operasi hitung 

perkalian, ditentukan rentan nilai yang berdasarkan pada nilai KKM. Rentan nilai tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Kriteria Ketuntasan Minimal SDN Gayungan 02 

 
Konversi nilai akhir Predikat  

(Pengetahuan dan 

Keterampilan) 

Sikap 
Skala 100 Skala 4 

96-100 4       A 
SB 

91-95 3.66   A- 

86– 90 3.33 B+ 

B 81-85 3.00 B 

76-80 2.66 B- 

71-75 2.33 C+ C 
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Konversi nilai akhir Predikat  

(Pengetahuan dan 

Keterampilan) 

Sikap 
Skala 100 Skala 4 

66-70 2 C 

61-65 1.66 C- 

56-60 1.33 D+ 
K 

0-55 1 D 

 

Nilai tes hasil belajar yang diperoleh kemudian dihitung dengan rata-rata kelas 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

M  

(Arikunto, 2013:299) 

 

Untuk mengetahui  prosentase banyaknya peserta didik yang mendapatkan nilai ≥ 

KKM dipergunakan rumus sebagai berikut.  

 

Ketuntasan klasikal =  

 

(Sugiyono, 2015:13) 

 

HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan disajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian di SDN 

Gayungan 02 Surabaya dan dengan judul “Penerapan Media Kartu Bilangan Melalui 

Model Discovery Learning Pada Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 1 Materi Bilangan 

Operasi Hitung Perkalian Kelas 3 SD Gayungan 02”. Penelitian ini dilaksanakan dalam 

satu kali pertemuan pembelajaran pada tanggal 16 November 2017. Tepatnya kelas III-A 

dengan 24 peserta didik. Penyajian data yang digunakan adalah yang pertama dengan hasil 

observasi pembelajaran aktivitas pendidik dan peserta didik, yang kedua dengan hasil tes 

operasi hitung perkalian, dan yang ketiga dengan hasil angket respon peserta didik. 

Penyajian data yang didapatkan sesuai dengan hasil lapangan yang dilakukan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Berikut akan disajikan data yang diperoleh. 

1. Proses penerapan media kartu bilangan melalui model Discovery Learning terdiri dari 2 

aktivitas, yaitu aktivitas pendidik dan peserta didik. 

a. Proses penerapan aktivitas pendidik berdasarkan hasil observasi pendidik, dalam 

penerapan tersebut yang dianalisis menggunakan teknik kualitatif-kuantitatif atau 

kombinasi (Mixed Methods) yang menyatakan bahwa terdapat 22 kegiatan yang 

terlaksana dengan skor 21, dengan prosentase 95%, sehingga aktivitas pendidik 

dalam melaksanakan kegiatan dapat dikategorikan “sangat tinggi” dan layak 

digunakan sebagai metode pembelajaran yang inovatif. 

b. Proses penerapan aktivitas perserta didik berdasarkan hasil observasi perserta didik, 

dalam penerapan tersebut yang dianalisis menggunakan teknik kualitatif-kuantitatif 

atau kombinasi (Mixed Methods) yang menyatakan bahwa terdapat 22 kegiatan dan 

rata-rata 92% peserta didik melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi, kegiatan aktivitas 

perserta didik dalam penerapan Media Kartu Bilangan Melalui Model Discovery 

Learning Pada Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 1 Materi Bilangan Operasi Hitung 

Perkalian  dikatan berhasil.  
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2. Hasil belajar yang diperoleh perserta didik selama mengikuti pembelajaran dengan 

penerapan Media Kartu Bilangan Melalui Model Discovery Learning Pada Tema 3 

Subtema 3 Pembelajaran 1 Materi Bilangan Operasi Hitung Perkalian Kelas 3 SD 

Gayungan 02 TahunAajaran 2017/2018 dikatakan telah sesuai dengan kreteria dan 

sesuai dengan nilai KKM SDN Gayungan 02 Surabaya tahun ajaran 2017/2018 dari 

24 perserta didik hanya 3 perserta didik saja yang tidak tuntas dengan perosentase 

12% dan 21 perserta didik yang tuntas dengan prosentase 88 %. 

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil tes operasi hitung perkalian  peserta didik, dengan 

rincian nilai 100 untuk 5 peserta didik, nilai 94 untuk 1 peserta didik, nilai 92 untuk 2 

peserta didik, nilai 90 untuk 5 peserta didik, nilai 84 untuk 3 peserta didik, nilai 82 

untuk 2 peserta didik, nilai 80 untuk 3 peeserta didik, nilai 74 untuk 1 peserta didik dan 

nilai 72 untuk 2 peserta didik. Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat diketahui bahwa nilai 

rata-rata yang diperoleh adalah 84 yang mana nilai rata-rata tersebut dinyatakan baik. 

Selain itu, dapat diketahui pula bahwa peserta didik yang dinyatakan tuntas secara 

individual pada pembelajaran matematika materi operasi hitung perkalian yaitu 21 

peserta didik, dan dinyatakan dalam kategori tidak tuntas  secara individual yaitu 3 

peserta didik. Tingkat keberhasilan peserta didik dapat dilihat dari perolehan nilai yang 

dicapai peserta didik melalui KKM yaitu ≥75 dinyatakan tuntas dan apabila ≤75 

dinyatakan tidak tuntas. Sehingga ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal adalah 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 
3. Hasil respon peserta didik menggunakan angket yang telah dibagikan kepada peserta 

didik setelah proses pembelajaran selesai. Tujuan dari pemberian angket yaitu untuk 

mendeskripsikan tingkat ketertarikan peserta didik saat pembelajaran menggunakan media 

kartu bilangan melalui model Discovery Learning. Berikut ini hasil respon peserta didik: 

 

Tabel 3. Angket Respon Peserta Didik 

 Nomer Butir Soal  

∑ 

Skor  
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Jumlah  152 143 148 152 152 144 149 147 143 147 1.477 

Nilai 

rata –

rata 

4 3,76 3,89 4 4 3,78 3,92 3,86 376 3,86 

 

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa respon dari seluruh peserta didik 

terhadap penerapan media kartu bilangan melalui model discovery learning yaitu 

positif, dengan perhitungan ketercapaian 87% dan masuk dalam kategori sangat baik.  
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PEMBAHASAN 

1. Proses penerapan media kartu bilangan melalui model Discovery Learning  

Proses penerapan dapat dilihat dari aktivitas pendidik (peneliti) dan aktivitas peserta 

didik pada penerapan media kartu bilangan melalui model discovery learning dengan 

menggunakan instrumen lembar observasi. Aspek yang diamati dalam observasi kegiatan 

pembelajaran adalah kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Berdasarkan data hasil observasi aktivitas pendidik  dikategorikan sangat baik. Hal 

ini terbukti bahwa langkah kegiatan yang terdiri dari tiga aspek yaitu kegiatan pembuka, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup sudah sesuai dengan langkah-langkah model Discovery 

Learning. Dengan perolehan observasi aktivitas pendidik dari langkah-langkah kegiatan 

yang terlaksana sejumlah 22 kegiatan dari 21 kegiatan, dan 1 kegiatan yang tidak 

terlaksana. 

Sedangkan data hasil observasi peserta didik dikategorikan sangat baik. Hal ini 

terbukti bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana 22 kegiatan dari 21 kegiatan, 

dan 1 kegiatan yang tidak terlaksana. Dalam pembelajaran, peserta didik juga telah mampu 

menggunakan media dan menunjukkan respon dan antusias yang baik. Di samping itu, 

kemampuan peserta didik dapat ditunjukkan dengan hasil belajar selama pembelajaran.  

Secara teoritis penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Bell (dalam 

Hosnan, 2014:284) bahwa “Siswa belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak 

rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam 

menemukan. Dapat membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling 

membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain”. Dalam 

penerapan media kartu bilangan melalui model discovery learning peserta didik belajar 

secara mandiri merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya 

jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan terkait hasil 

perkalian.  

Secara empiris penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmanisa Firdaus bahwa 

penerapan pembelajaran Discovery Learning dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika anak tunagrahita di SDLB. 

2. Hasil Belajar Peserta Didik pada Penerapan Media Karti Bilangan melalui Model 

Discovery Learning 

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat diketahui  bahwa nilai rata-rata klasikal hasil 

belajar peserta didik adalah 87, dan masuk dalam kategiri sangat baik. Dari 24 peserta 

didik, sebanyak 21 peserta didik dinyatakan tuntas dengan perolehan prosentase sebesar 

87%, sedangkan 3 peserta didik dinyatakan tidak tuntas dengan perolehan prosentase  13%.  

Secara teoritis penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mike 

Ollerton (2010:115) bahwa hasil belajar siswa melalui penerapan Media kartu bilangan 

hampir mirip dengan media kartu domino tetapi didalam kartu bilangan hanya berisi 

operasi hitung perkalian. Kartu domino merupakan suatu media yang luar biasa yang dapat 

digunakan untuk melibatkan siswa dalam keterampilan-keterampilan seperti mengurutkan, 

mengenali pola, menggeneralisasikan, dan juga melibatkan siswa dalam berbagai konsep 

operasi hitung seperti menjumlahkan, mengurangi, mengalikan, membagi. Sehingga pada 

penerapan media kartu bilangan melalui model Discovery Learning dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik pada materi operasi hitung perkalian.  

Secara empiris penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rahmanisa Firdaus, 

bahwa dapat dilihat dari Peningkatan pada Kemampuan konsep bilangan pada anak 

tungrahita ringan khususnya dalam memahami lambang bilangan 1 sampai dengan 5, 

dilihat dari hasil kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah diberikan intervensi. Hal 
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tersebut dapat dilihat dari hasil skor terendah kemampuan konsep bilangan siswa yang 

berinisial FM sebelum diberikan intervensi atau baseline (A) adalah 46%, sedangkan skor 

terendah setelah diberikan intervensi atau baseline (A') adalah 70%. Demikian juga dengan 

skor tertinggi kemampuan. Hal ini dapat dilihat bahwa ketuntasan hasil belajar beserta 

didik mendapatkan prosentase sebesar 89% dan termasuk dalam kategori sangat baik. 

3. Hasil Respon Peserta Didik setelah Penerapan Media Kartu Bilangan Melalui Model 

Discovery Learning 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil respon peserta didik, jumlah nilai hasil 

pengumpulan data respon peserta didik sebesar 213. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

respon peserta didik terhadap penerapan media kartu bilangan melalui model discovery 

learning yang diikuti oleh 24 peserta didik adalah positif dengan ketercapaian 89% dan 

masuk dalam kategori sangat baik.  

Secara teoritis hasil respon peserta didik pada penelitian ini sejalan dengan teori yang 

dikemukakan oleh Musfiqoh dan Andien Widodo (2015:1) bahwa mampu untuk menata 

dan meletakkan dasar penalaran siswa yang dapat membantu memperjelas menyelesaikan 

permasalahan matematika. Guru harus mampu menggali potensi siswa untuk memahami 

sebuah konsep dengan cara belajar sedikit demi sedikit. Hal tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penerapan media kartu bilangan dapat memberikan respon positif terhadap peserta 

didik pada materi operasi hitung perkalian.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dalam penelitian ini menunjukkan keberhasilan, hal ini terbukti pada hasil observasi 

aktivitas pendidik memperoleh kriteria “sangat baik” dengan terlaksana sejumlah 22 

kegiatan, dan 1 kegiatan yang tidak terlaksana. Pada aktivitas peserta didik memperoleh 

kriteria “sangat baik” dengan keseluruhan peserta didik dapat melaksanakan kegiatan 

sesuai dengan yang telah direncanakan. Hasil belajar peserta didik dikatakan berhasil 

dengan nilai rata-rata klasikal mencapai 87 dengan kriteria “sangat baik”, peserta didik 

dinyatakan tuntas dengan prosentase sebesar 87%, sedangkan dinyatakan tidak tuntas 

dengan prosentase 13%. Hasil Respon peserta didik didapatkan positif dengan ketercapaian 

89% dan masuk dalam kriteria “sangat baik”.  

Saran  

Berdasarkan simpulan dan hasil penerapan media kartu bilangan melalui model 

Discovery Learning, maka perlu adanya pemikiran yang dapat memberikan manfaat agar 

proses pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Adapun saran-saran yang 

dipaparkan sebagai berikut: pendidik harus mampu mengembangkan media pembelajaran 

yang mampu menarik peserta didik untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran 

dengan sangat baik ditambahkan pemilihan model-model pembelajaran yang terdapat pada 

kurikulum 2013, peserta didik harus mampu berinovasi dan mampu merumuskan masalah 

dalam pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning, serta bagi peneliti 

lain diharapkan selalu melakukan pembaharuan dan pengembangan terhadap penelitian 

yang sudah dilakukan.  
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi: (1) perbedaan berpikir kritis antara siswa yang 

menggunakan media CD Interaktif berbantuan LKS dan konvensional, (2) perbedaan hasil belajar 

antara siswayang menggunakan media CD Interaktif berbantuan LKS dan konvensional, (3) 

perbedaan berpikir kritis dan hasilbelajar antara siswa yang belajar IPA menggunakan media CD 

Interaktif berbantuan LKS dan konvensional. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu 

(quasi experiment) dengan rancangan postestonly control group design. Subjek dari penelitian ini 

adalah siswa kelas V gugus II Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Pengambilan kelas 

penelitian berdasarkan teknik random sampling. Data dianalisisdengan menggunakan statistik 

deskriptif dan MANOVA. Hasil penelitian menunjukkan: (1)berpikir kritis kelompok siswa yang 

menggunakan media CD Interaktif berbantuan LKS lebih tinggidari pada siswa yang dibelajarkan 

menggunakan model pembelajaran konvensional, (F=536,698, p<0,05) dan (2) hasil belajar 

kelompok siswa yang belajar IPA menggunakan media CD Interaktifberbantuan LKS lebih tinggi 

dari pada kelompok siswa yang dibelajarkan menggunakan modelpembelajaran konvensional, 

(F=507,685, p<0,05), (3) terdapat perbedaan berpiki kritis dan hasil belajaryang signifikan 

antara siswa yang belajar IPA menggunakan media CD Interaktif berbatuan LKS 

dankonvensional (F=6,577, p<0,05). 

 

Kata kunci: CD Interaktif, berpikir kritis, hasil belajar IPA, dan sekolah dasar 

 

PENDAHULUAN 

Pengetahuan memiliki peran penting dalam usaha memajukan bangsa. 

Pengetahuan dapat diberikan kepada seseorang melalui pendidikan. Pendidikan 

merupakan sumber kemajuan bangsa yang sangat menentukan daya saing bangsa, 

dengan demikian sektor pendidikan harus terus menerus ditingkatkan mutunya. 

Faktor kesenjangan pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut 

pemerintah telah berupaya melakukan perubahan melalui beberapa kebijakan 

dalam bidang pendidikan. Salah satu upaya kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah ialah pemberlakuan kurikulum 2013 yang merupakan penyempurnaan 

dari kurikulum tingkatan satuan pendidikan (KTSP). Kurikulum 2013 tetap 

berbasis kompetensi (outcomes-based curriculum), oleh karena itu pengembangan 

kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari Standar 

Kelulusan (SKL) yang dikemas menggunakan pembelajaran tematik dengan 

proses pembelajaran siantifik serta penilaian otentik (Majid, 2014).   

Pembelajaran yang menganut sistem kompetensi, menuntut guru untuk 

mampumenciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable 

learning), mampu meningkatkan pola berpikir, motivasi serata hasil belajar 

siswadalam artian tidak hanya menguasai pengetahuan yang diajarkan, tetapi 

pengetahuan tersebut telah menjadi muatan nurani yang nantinya dapat dihayati 

dan terapkan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun kenyataannya, Sebagian besar peserta didik di Indonesia belum 

mampu menguasai konsep IPA.Implikasi dari kurangnya penguasaan konsep IPA 

mailto:gustilasade.setiawan26@gmail.com
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dapat terlihat pada peringkat Indonesia di TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) tahun 2015 (Martin dkk, 2015),  Indonesia 

berada pada posisi 44 dari 47 negara untuk grade-forth (kelas 4). Tentu hal ini 

menjadi perhatian seluruh praktisi pendidikan khususnya pada pelajaranIlmu 

Pengetahuan Alam di sekolah dasar seperti seperti terciptanya situasi belajar, 

media pembelajaran, sarana prasarana, serta kemampuan guru. 

Agar tercipta situasi belajar yang menyenangkan, guru harus 

memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar 

mengajar. Arsyad (2006) berpendapat bahwa dalam proses belajar mengajar, dua 

unsur yang amat penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua 

unsur ini saling berkaitan satu sama lain. Pemilihan salah satu metode mengajar 

tertentu akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai, meskipun 

masih ada berbagai aspek lain yang harus diperhatikan dalam memilih media 

antara lain tujuan pembelajaran, jenis tugas, respon siswa setelah pembelajaran 

berlangsung, konteks pembelajaran dan karakteristik siswa. 

Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang 

turut mempengaruhi iklim, kondisi dan lingkungan belajar yang ditata dan 

diciptakan oleh guru.  Untuk mempermudah mempelajari jenis media, karakter, 

dan kemampuannya, dilakukan pengklasifikasian. Salah satu klasifikasi yang 

dapat menjadi acuan dalam pemanfaatan media adalah klasifikasi yang 

dikemukakan oleh Edgar Dale (dalam Heinich et al, 2002) yang dikenal dengan 

kerucut pengalaman (The Cone ofEksperience). Edgar Dale memandang bahwa 

nilai media dalam pembelajaran diklasifikasikan berdasarkan nilai pengalaman. 

Menurut Dale (dalam Heinich et al, 2002), pengalaman itu mempunyai sebelas 

tingkatan. Tingkatan pengalaman yang paling tinggi nilainya adalah pengalaman 

yang paling kongkrit. Sedangkan yang paling rendah adalah yang paling abstrak. 

Semakin kongkret siswa belajar, contohnya melalui pengalaman langsung, maka 

semakin banyak pengalaman yang diperoleh siswa. Sebaliknya semakin abstrak 

siswa memperoleh pengalaman, contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal, 

maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh siswa. 

Compact Disk (CD) Interaktif adalah salah satu media interaktif yang bisa 

terbilang baru. CD Interaktif memiliki  beberapa keunggulan antara lain: (1)  

Penggunanya bisa berinteraksi dengan program komputer. (2) Menambah 

pengetahuan, (3) Tampilan audio visual yang menarik. Menurut Suyanto (2004) 

Dari beberapa keunggulan CD Interaktif, dapat diketahui bahwa CD Interaktif 

dapat membantu mempertajam pesan yang disampaikan dengan kelebihannya 

menarik indera dan menarik minat, karena merupakan gabungan antara 

pandangan, suara, dan gerakan. Selain penggunaan CD Interaktif, penggunaan 

LKS juga dapat menunjang proses belajar mengajar. LKS ini sangat baik dipakai 

untuk menggalakkan keterlibatan siswa dalam belajar, baik dipergunakan dalam 

strategi heuristik maupun strategi ekspositorik. Oleh sebab itu dalam penelitian 

ini, media CD Interaktif dibantu LKS untuk menganalisis seberapa besar motivasi 

dan hasil belajar IPA di sekolah dasar. Selain penggunaan CD Interaktif, 

penggunaan LKS juga dapat menunjang proses belajar mengajar. Menurut 

Suyitno (dalam Linda Puji Lestari 2006:19), LKS adalah media cetak yang berupa 

lembaran kertas yang berisi informasi soal/pertanyaan yang harus dijawab siswa. 

LKS ini sangat baik dipakai untuk menggalakkan keterlibatan siswa dalam proses 
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berpikir pada saat belajar, baik dipergunakan dalam strategi heuristik maupun 

strategi ekspositorik. 

Untuk mengatasi permasalahantersebut, guru haruslah selalu berusahauntuk 

menemukan strategi/metode yangtepat dalam pembelajaran. 

Adapunstrategi/metode yang dapat guru gunakanuntuk meningkatkan berpikir 

kritis dan hasilbelajar IPA ialah dengan penggunaan CD(Compact Disk) Interaktif 

dan penggunaanLembar Kerja Siswa (LKS) dalam prosesbelajar mengajar.  

Bersandar dari fakta-fakta dilapangan,peneliti tertarik untuk mengetahui 

seberapabesar Pengaruh Media CD InteraktifBerbantuan LKS terhadap berpikir 

kritis danHasil Belajar IPA Kelas V di gugus II kecamatan Panji. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Gugus II Kecamatan Panji Kabupaten 

Situbondo, dalamrentang waktu semester II (Genap) pada tahun pelajaran 

2017/2018. Mengingat tidak semua variabel dan kondisi eksperimen dapat diatur 

dan dikontrol secara ketat (full randomize), maka penelitian ini dikategorikan 

sebagai penelitian eksperimen semu (quasi eksperimental).  Penelitian ini 

menggunakan rancangan “Non EquivalentPosttest Only Control Group Design. 

Rancangan ini dipilih karena tidak memungkinkan mengubah kelas desain yang 

ada.  

Variabel dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi variabel bebas 

(X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas pada penelitian ini adalah Media CD 

Interaktif Berbantuan LKS (X1) yang dilaksanakan pada kelompok eksperimen 

dan pembelajaran konvensional (X2) yang dilaksanakan pada kelompok kontrol. 

Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah berpikir kritis (Y1) dan hasil 

belajar IPA (Y2). 

Populasi penelitian ini adalah seluruh kelas V SD di Gugus II Kecamatan 

Panji. Jumlah SD keseluruhannya sebanyak 6 SD dengan jumlah seluruh siswa 

adalah 133 siswa. Sebelum dilakukan pengambilan sampel, maka populasi diuji 

kesetaraanya terlebih dahulu menggunakan uji ANAVA Satu Jalur. Dari hasil 

analisis, diperoleh hasil f hitung sebesar 1,966. Jika dibandingkan dengan f tabel 

didapatkan nilai 2,180 maka f hitung < f tabel maka H0 diterima atau dapat 

disimpulkan bahwa sekolah-sekolah dalam populasi memiliki kesetaraan satu 

sama lainnya.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik simple random sampling. Sampel yang digunakan, yaitu siswa kelas V SD 

N 3 Ardirejo yang berjumlah 21 siswa dan kelas V SD N 8 Mimbaan yang 

berjumlah 24 siswa. Melalui proses pengambilan sampel tersebut ditetapkan satu 

kelas sebagai kelas eksperimen yaitu SD N 3 Ardirejo, yang diberikan perlakuan 

berupa pembelajaran dengan Media CD Interaktif Berbantuan LKS dan satu kelas 

sebagai kelas kontrol yaitu SD N 8 Mimbaan, yang diberikan perlakuan berupa 

pembelajaran konvensional. 

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan beberapa metode 

pengumpulan data yang disesuaikan dengan tuntutan data dari masing-masing 

rumusan permasalahan. Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji pada 

penelitian ini maka ada dua jenis data yang diperlukan, yakni data berpikir kritis 

dan data  hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA. Metode pengumpulan data 

yang digunakan untuk mendapatkan data berpikir kritis yaitu dengan memberikan 
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angket kuesioner setelah diberlakukannya pembelajaran menggunakan Media CD 

Interaktif BerbantuanLKS dan pembelajaran konvensional, pada sampel 

penelitian. Kuesioner mengikuti skala Likert yang terdiri dari lima pilihan 

jawaban yang telah disediakan, yaitu (5) sangat setuju, (4) setuju, (3) kurang 

setuju, (2) tidak setuju, (1) sangat tidak setuju. Data tentang hasil belajar IPA 

didapatkan dengan memberikan tes pilihan ganda setelah diberlakukannya 

menggunakan Media CD Interaktif Berbantuan LKS dan  pembelajaran 

konvensional pada sampel penelitian pada sampel penelitian.  

Penelitian ini menggunakan instrumen sesuai dengan jenis dan sifat data 

yang dicari. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan tes pilihan ganda. 

Kuesioner, kemudian diuji secara teoretik dan empirik. Secara teoretik kuesioner 

tersebut diuji melalui uji pakar, selanjutnya untuk uji empirik dilakukan dengan 

uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan uji teoretik dan empirik, dari 35 butir 

pernyataan yang diujikan diperoleh 30 butir pernyataan valid dan reliabel. Tes 

yang sudah valid dan reliabel tersebut selanjutnya akan  dijadikan posttes. Tes 

hasil belajar IPA juga diuji secara teoretik dan empirik. Secara teoretik tes hasil 

belajar IPS tersebut diuji melalui uji pakar, selanjutnya untuk uji empirik 

dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran dan uji daya 

pembeda. Berdasarkan uji teoretik dan empirik, dari 40 butir soal, 30 soal 

dinyatakan layak digunakan untuk posstes.   

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis statistik 

deskriptif dan statistik inferensial, yang artinya bahwa data dianalisis dengan 

menghitung nilai rata-rata, modus, median, standar deviasi, varian, skor 

maksimum, dan skor minimum. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk 

grafik histogram. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data guna menguji 

hipotesis penelitian adalah Multivariat Analisis of Variance (Manova). Sebelum 

melakukan uji hipotesis, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan perlu 

dibuktikan. Persyaratan yang dimaksud yaitu: (1) data yang dianalisis harus 

berdistribusi normal, (2) mengetahui data yang dianalisis bersifat homogen atau 

tidak dan 3) tidak adanya korelasi antara variabel yang diukur.  

Ketiga prasyarat tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, maka untuk 

memenuhi hal tersebut dilakukanlah uji prasyarat analisis dengan melakukan uji 

normalitas, uji homogenitas dan uji korelasi antar variabel terikat. Uji normalitas 

menggunakan SPSS 17.00 forwindows uji statistik kolmogorov-smirnov  pada 

signifikansi 0,05. Pengujian homogenitas varians dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan uji Levene’s Test of Equality of ErrorVariance dengan 

bantuan SPSS melalui uji Box’s M. Uji korelasi antar variabel terikat dilakukan 

dengan formula statistik Produk Momen oleh Pearson (Pearson’sProduct 

Moment) dimana analisisnya dilakukan dengan bantuan SPSS 17.00. Apabila nilai 

signifikansi (sig.) pada hasil analisis menunjukan nilai diatas 0,05 (sig.>0,05), 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel terikat atau uji 

MANOVA layak untuk dilakukan.  

Pengujian ketiga hipotesis dilakukan dengan Multivariat Analisis 

ofVariance (Manova). Hipotesis 1 dan 2  dilakukan dengan uji F varian melalui 

analisis Manova dengan menggunakan Test of Between Subject Effects dengan 

kriteria pengujian taraf signifikansi F = 5%, yang dibantu dengan SPSS 17.00 

forwindows. Sedangkan hipotesis 3 dilakukan dengan uji F melalui keputusan 

yang diambildengan analisis Pillae Trace,Wilk Lambda, Hotelling’s Trace, 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 378  
 

Roy’sLargest Root, dengan kriteria pengujian taraf signifikansi F = 5%. Jika 

angka signifikansi F hitung kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak dan Ha 

diterima. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi (1) berpikir kritis yang 

dibelajarkan dengan menggunakan media CD interaktif berbantuan LKS, (2) hasil 

belajar  IPA yang  dibelajarkan  dengan  menggunakan  media CD interaktif 

berbantuan LKS, (3) berpikir kritis yang dibelajarkan dengan pembelajaran  

konvensional, dan (4) hasil belajar IPA yang dibelajarkan  dengan  pembelajaran  

konvensional. Adapun hasil analisis data dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini. 

 
Keterangan:   

A1Y1 :Skor Berpikir Kritis Dari Kelas Eksperimen  

A2Y1 :Skor Berpikir Kritis Dari Kelas Kontrol  

A1Y2 :Skor Hasil Belajar Dari Kelas Eksperimen  

A2Y2 : Skor Hasil Belajar Dari Kelas Kontrol 

Dari tabel 1. dapat diketahui bahwa nilai rata-rata berpikir kritis kelas 

eksperimen yaitu 135,05 lebih besar dari nilai rata-rata kelas kontrol yaitu 119,71. 

Begitu pula nilai rata-rata hasil belajar IPA pada kelas eksperimen yaitu 24,14 

lebih besar dari nilai rata-rata hasil belajar IPA pada kelas kontrol yaitu 22,21. 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, data skor berpikir kritis dan data skor hasil 

belajar IPA, dilakukan uji prasyarat yakni uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

korelasi antar variabel terikat. Uji normalitas, uji homogenitas, dan uji korelasi 

antar variabel terikat menggunakan bantuan SPSS 17.0 ForWindows, dengan hasil 

data skor berpikir kritis dan data skor hasil belajar IPA berdistribusi normal, 

berasal dari varians yang sama (homogen), dan tidak adanya korelasi antar 

variabel terikat. 

Berdasarkan uji prasyarat analisis data, diperoleh bahwa data hasil post-test 

kelompok eksperimen dan kontrol adalah normal, homogen dan tidak ada korelasi 

antar variabel terikat. Setelah diperoleh hasil dari uji prasyarat analisis data, 

dilanjutkan dengan pengujian hipotesis penelitian. 

Dari hasil pengolahan data dengan analisis statistik program SPSS 17.0 

forWindows dapat dideskripsikan  sebagai berikut: Pertama, nilai F hitung 

sebesar 143,323, df = 1, dan sig = < 0,05. Ini berarti signifikasi < 0,05. Dengan 

demikian hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Jadi 

berdasarkan hasil analisis hipotesis pertama adalahterdapat perbedaan secara 

signifikan terhadap berpikr kritis antara siswa kelas V yang dibelajarkan dengan 
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menggunakan media CD interaktif berbantuan LKS dan siswa kelas V yang 

dibelajarkan dengan pembelajarankonvensional di Gugus II Kecamatan panji. 

Melihat data hasil penelitian tersebut, secara teoritis dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran menggunakan media CD interaktif berbantuan LKS lebih baik dan 

efektif untuk meningkatkan berpikir kritis dalam proses pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan Hal ini karena pembelajaran menggunakan media CD interaktif 

berbantuan LKSdalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat yang baru, membangkitkan motivasi belajar dan merangsang kegiatan 

belajar, dan bahkan membawa pengaruh psikologis serta pola berpikir kritis terasa 

pada siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran, 

akan sangat efektif dalam proses pembelajaran dan penyampaian pesan. Selain 

dapat membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat 

membantu membangkitkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan 

terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi.Hal tersebut 

sejalan dengan penelitian dari syahdiani (2015) yang menyatakan bahwa 

pembelajaran dengan media interaktifdapat melatih keterampilan berpikir kritis. 
Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 11,227,  

df = 1, dan sig = < 0,05. Ini berarti signifikasi < 0,05. Dengan demikian hipotesis 

nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Jadi berdasarkan hasil 

analisis hipotesis kedua adalah terdapat perbedaan secara signifikan terhadap hasil 

belajar IPA antara siswa kelas V yang dibelajarkan dengan pembelajaran media 

CD interaktif berbantuan LKSdan siswa kelas V  yang dibelajarkan dengan 

pembelajaran konvensional di Gugus II Kecamatan Panji. 

Melihat data hasil penelitian tersebut, secara teoritis dapat dikatakan  bahwa 

pembelajaran menggunakanmedia CD interaktif berbantuan LKS lebih baik dan 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar IPA dalam proses 

pembelajaran.Pemilihan media instruksional yangtepat, seperti penggunaan media 

CDInteraktif berbantuan LKS dalam kegiatanbelajar mengajar IPA di sekolah 

dasardapat mengubah paradigma pembelajaranyang dulunya berpusat pada guru 

menjadipembelajaran yang berpusat pada siswa.Paradigma pembelajaran yang 

berpusatpada siswa, memberikan kesempatankepada siswa untuk dapat 

berinteraksilangsung dengan program komputersehingga tujuan pendidikan 

untukmengintegrasikan teknologi kedalampembelajaran IPA dapat dilaksanakan. 

Penggunaan media CD Interaktifberbantuan LKS dalam pembelajaran IPA diSD 

dapat menciptakan proses belajarmengajar yang tidak terlalu akademis 

danverbalistik. Sehingga tidak memudarkanperan guru sebagai fasilitator bagi 

siswauntuk dapat mencapai hasil belajar yangkomprehensif. 

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Romadhoni (2017) yang menunjukkan terdapat perbedaan terhadap hasil belajar 

kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran problem based 

learning (pbl)disertai media CD interaktif terhadap hasil belajar dan aktivitas 

belajar siswa dan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran  

konvensional. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditunjukkan bahwa hasil 

belajar yang dibelajarkan dengan disertai media CD interaktif lebih baik daripada 

yang dibelajarkan dengan model pembelajaran konvensional. 

Ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai nilai F hitung Pillae 

Trace (F hitung =75.438), WilkLambda (F hitung =75.438), Hotelling’s Trace (F 

hitung =75.438), Roy’s LargestRoot (F hitung =75.438), seluruhnya memiliki 
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signifikasi < 0,05, sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

diterima. Dengan demikian, berdasarkan analisis hipotesis ketiga adalah terdapat 

perbedaan secara siginifikan terhadap berpikir kritis dan hasil belajar IPA secara 

bersama-sama antara siswa kelas V yang dibelajarkan dengan pembelajaran media 

CD interaktif berbantuan LKS dan siswa kelas V yang yang dibelajarkan dengan 

pembelajaran konvensional di Gugus II kecamatan Panji.  

Pembelajaran menggunakan media CD interaktif berbantuan LKSini 

memiliki unsur kompetisi. Unsur kompetisinya, adalah pada saat diadakan evalusi 

untuk menilai keberhasilan pembelajaran setiap individu dalam kelompok tersebut 

akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh nilai yang tinggi, baik 

untuk diri sendiri ataupun untuk meningkatkan peringkat kelompoknya. Disini 

terlihat jelas bahwa model pembelajaran ini mampu meningkatkan berpikir kritis 

siswa untuk mendapatkan hasil belajar yang tinggi. 

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

syahdiani (2015) yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan media 

interaktifdapat meningkatkan hasil belajar dan melatih keterampilan berpikir 

kritis.Berdasarkan hasil analisis data dan hasil penelitian yang relevan, terbukti 

bahwa terdapat pengaruh media CD interaktif berbantuan LKS terhadap berpikir 

kritis dan hasil belajar IPA siswa secara bersamasama. Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa media CD interaktif berbantuan LKS yang diimplementasikan 

oleh guru akan sangat mempengaruhi berpikir kritis dan hasil belajar IPA, dan 

dapat meningkatkan berpikir kritis dan hasil belajar IPA siswa.  

PENUTUP 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut; 1) terdapat perbedaan  secara siginifikan 

terhadap berpikir kritis antara siswa kelas V yang dibelajarkan dengan Media CD 

Interaktif Berbantuan LKS dan siswa kelas V  yang dibelajarkan dengan 

pembelajaran konvensional  di Gugus IIKecamatan Panji. Skor rata-rata berpikir 

kritis siswa yang dibelajarkan dengan Media CD Interaktif Berbantuan LKS lebih 

tinggi daripada skor rata-rata berpikir kritis yang dibelajarkan dengan 

pembelajaran konvensional. 2) terdapat perbedaan secara siginifikan terhadap 

hasil belajar IPA antara siswa kelas V yang dibelajarkan dengan Media CD 

Interaktif Berbantuan LKS dan siswa kelas V yang dibelajarkan dengan 

pembelajaran konvensional  di Gugus IIKecamatan Panji. Skor rata-rata hasil 

belajar IPA siswa yang dibelajarkan dengan Media CD Interaktif Berbantuan 

LKSlebih tinggi daripada skor rata-rata hasil belajar IPA yang dibelajarkan 

dengan pembelajaran konvensional. 3) terdapat perbedaan secara siginifikan 

terhadap berpikir kritis dan hasil belajar IPA secara bersama–sama antara siswa 

kelas V yang dibelajarkan dengan Media CD Interaktif Berbantuan LKS dan 

siswa kelas V yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional  di Gugus 

IIKecamatan Panji. Skor rata-rata berpikir kritisdan hasil belajar IPA siswa yang 

dibelajarkan dengan Media CD Interaktif Berbantuan LKS lebih tinggi dari skor 

rata-rata berpikir kritis dan hasil belajar IPA yang dibelajarkan dengan 

pembelajaran konvensional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

implementasi pembelajaran menggunakan Media CD Interaktif Berbantuan LKS 

lebih baik dari pembelajaran konvensionalterhadap berpikir kritis dan hasil belajar 

IPA siswa kelas V SD di Gugus IIKecamatan Panji. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: Disarankan kepada siswa agar dapat berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan pembelajaran menggunakan Media CD Interaktif Berbantuan 

LKS, sehingga dapat ditingkatkan dan dilanjutkan proses pembelajaran 

menggunakan Media CD Interaktif Berbantuan LKS ini untuk mengubah pola 

berpikir kritis dan hasil belajar kearah yang lebih baik. Disarankan kepada guru 

agar menerapkan pembelajaran Media CD Interaktif Berbantuan LKS dalam 

proses pembelajaran. Saran ini diajukan karena hasil penelitian yang ditemukan, 

bahwa terdapat pengaruh implementasi pembelajaran Media CD Interaktif 

Berbantuan LKS terhadap berpikir kritis dan hasil belajar IPA siswa. terahir 

proses Belajar Mengajar (PBM) memerlukan fasilitas berupa buku-buku 

pelajaran, alat-alat pembuat media pembelajaran. Untuk itu disarankan kepada 

lembaga terkait seperti Dinas Pendidikan agar memenuhi fasilitas utama 

pembelajaran IPA di SD. 
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ABSTRAK

Proses pembelajaran di sekolah memerlukan adanya media pembelajaran yang menarik
untuk menciptakan rasa keingintahuan siswa agar proses pembelajaran tidak membosankan serta
dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Media juga berperan penting dalam
proses pembelajaran. Dengan demikian, penulis mengusulkan media gambar seri sebagai alat
bantu siswa untuk menulis narasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh
media gambar seri terhadap keterampilan menulis narasi siswa kelas IV di SDN Gayungan 2
Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan Quasi
Eksperimental Design dengan Posttest-Only Control Design. Populasi dalam penelitian ini adalah
kelas IV SDN Gayungan 2 Surabaya,  jumlah sampel 30 siswa dari kelas IV A dan 30 siswa dari
kelas IV B. Teknik sampling yang digunakan adalah Non Probability Sampel dengan sampling
jenuh.Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa tes keterampilan menulis narasi dan
teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, normalitas, homogenitas, dan hipotesis.
Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui hasil nilai thitung dan nilai ttabel sehingga hasil
perhitungan thitung lebih dari ttabel. Disimpulkan bahwa ada pengaruh positif media gambar seri
terhadap keterampilan menulis narasi siswa kelas IV SDN Gayungan 2 Surabaya.

Kata kunci: media gambar seri, keterampilan menulis narasi

PENDAHULUAN
Betapa pentingnya bahasa bagi manusia yang tidak perlu diragukan lagi,

melalui bahasa manusia dapat berhubungan antar sesama. Oleh karena itu fungsi
dasar bahasa adalah sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah
satu bahasa di negara kita yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan
alat yang digunakan untuk berkomunikasi baik melalui lisan maupun tulisan. Pada
umumnya, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yakni sebagai bahasa
nasional (28 Oktober 1928) dan bahasa negara (18 Agustus 1945).

Selain memiliki kedudukan, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi masing-
masing sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya. Sebagai bahasa nasional,
bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2)
lambang identitas nasional, (3) alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku
bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, bahasa ke dalam kesatuan
kebangsaan Indonesia, dan (4) alat penghubung antar daerah dan antar budaya.
Sedangkan bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi
kenegaraan, (2) bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, (3) alat penghubung
pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan,dan (4) alat pengembang
kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. (Ahmadi, dkk., 2011:3).

Kedudukan tersebut berbeda dalam dunia pendidikan pada kurikulum 2013.
Dimana Pembelajaran kurikulum 2013 yang digunakan peserta didik sekolah
dasar yaitu menggunakan tematik terpadu. Kembali pada kedudukan mata
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pelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 Pada jenjang SD mata
pelajaran bahasa indonesia memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai
penghela dan pembawa ilmu pengetahuan (carrier of knowledge): Bahasa
Indonesia tidak semata diajarkan sebagai ilmu pengetahuan tetapi dipraktikkan
sebagai penghela ilmu pengetahuan. Maksudnya kandungan materi pada mata
pelajaran lain dijadikan sebagai konteks dalam penggunaan jenis teks yang sesuai
dalam mata pelajaran  bahasa indonesia (Accher:2013).

Pada dasarnya, materi bahasa Indonesia memiliki empat komponen
keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia diantaranya menyimak,
membaca, berbicara dan menulis. Keterampilan bahasa seseorang mencerminkan
fikirannya, semakin terampil seseorang berbahasa semakin jelas pula jalan
kehidupannya. Keterampilan tersebut hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan
jalan praktik dan banyakpelatihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti pula
melatih keterampilan berpikir (Tarigan, 2008:1).

Keempat komponen keterampilan tersebut harus diperhatikan dalam
pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya yakni dengan menanamkan
keterampilan menulis sejak SD khususnya menulis narasi, Suparno (2008: 4.31)
menjelaskan bahwa narasi itu sendiri adalah karangan yang menyampaikan
serangkaian kejadian menurut urutas kejadiannya (kronologis) dengan maksud
memberi arti kepada suatu kejadian, sehingga pembaca dapat memetik hikmah
dari cerita itu. Jadi ketarampilan menulis narasi adalah  kemampuan seseorang
dalam menuangkan fikiran  dalam bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang
dirangkai secara utuhlengkap dan jelas dalam sebuah cerita. Dengan itu, siswa
mampu mengembangkan berfikir kreatif dan kritis terhadap masalah kemanusiaan
dan menumbuhkembangkan tradisi menulis meskipun pada dasarnya semua
keterampilan bahasa indonesia penting untuk dikuasai dengan sendirinya, tetapi
menulis memang merupakan sebuah aktivitas yang berbeda dibanding membaca,
berbicara dan menyimak. Hal tersebut dikarenakan menulis harus melalui proses
pembelajaran yang panjang dan pada umumnya siswa kurang berminat pada
kegiatan menulis dan lebih menyukai berkomunikasi secara lisan karena
berkomunikasi secara lisan lebih mudah daripada berkomunikasi secara tertulis,
sehingga menulis perlu di biasakan dari sekolah dasar sebagai landasan untuk
latihan keterampilan menulis pada jenjang selanjutnya. Banyak orang yang pandai
berpidato atau berbicara tetapi mereka kurang mampu menuangkan gagasan
pikirannya dalam bentuk bahasa tulisan, maka kemampuan menulis dapat dicapai
melalui proses belajar dan berlatih.

Kecenderungan proses belajar dan berlatih menulis di sekolah berlangsung
secara monoton dan membosankan sehingga pembelajaran kurang menarik,
karena pada umumnya guru memakai pendekatan konvensional. Seperti yang
ditemukan peneliti ketika melakukan observasi di SDN Gayungan 2 Surabaya.
Hal tersebut menjadi masalah yang ditemukan peneliti. Untuk menghindari
masalah tersebut, seharusnya guru sebagai fasilitator yang menjadi salah satu
komponen penting untuk mendukung dan menciptakan proses pembelajaran yang
menarik perhatian siswa. Menggunakan model dan metode pembelajaran yang
cocok dan menyenangkan, serta media yang menarik.

Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang
mendukung serta membantu guru dalam menyampaikan materi agar pembelajaran
tidak abstrak serta memudahkan siswa dalam memahami materi yang diajarkan.
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Media yang menarik dapat menciptakan rasa keingintahuan siswa agar proses
pembelajaran tidak membosankan.

Salah satu media yang dapat digunakan guru untuk menciptakan suasana
belajar yang menarik yaitu menggunakan media gambar seri. Menurut Arsyad
(2002: 119), gambar seri merupakan rangkaian kegiatan atau  cerita  yang
disajikan  secara  berurutan.  Dengan  gambar seri, siswa dilatihmengungkapkan
adegan dan kegiatan yang ada dalam gambar.Hal ini berkaitan dengan banyaknya
kelebihan menggunakan media gambar seri diantaranya gambar seri dapat
menarik perhatian siswa sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang
disajikan, selain itu dengan menggunakan gambar seri dapat memudahkan siswa
untuk mengungkapkan ide dan imajinasi dalam merangkai kata  menjadi kalimat
sesuai ilustrasi gambar yang disajikan dan dapat membimbing siswa untuk
berfikir secara runtut dan sistematis.

Cara tersebut sebagai alternatif tindakan guru yang efektif untuk dilaksanakan
kerana ketika proses pembelajaran berlangsung siswa akan lebih mudah merespon
materi yang diajarkan dan aktif di dalamnya.

Dari paparan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya
pengaruh media gambar seri terhadap keterampilan menulis narasi. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan motivasi kepada
peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksperimen yang

menggunakan Quasi Experimental DesigndenganPosttest-Only Control Design.
Sugiyono (2014:76) menjelaskan bahwa Posttest-Only Control Design
merupakan desain yang terdapat dua kelompok, kelompok pertama diberi
perlakuan (X) dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan
disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut
kelompok kontrol.Berikut ini merupakan gambaran dari penelitian Posttest-Only
Control Design yang akan dilakukan:

(Sumber : Sugiyono, 2014:76)
Keterangan :
R1 :KelasEksperimen
R2 :Kelaskontrol
O2 :Kelas yang diberi posttest setelah perlakuan
O4 :Kelas yang diberi posttest tanpa ada perlakuan
X :Pemberian perlakuan (treatment)

Populasi penelitian ini yaitu peserta didik kelas IV SDN Gayungan 2Surabaya
dengan jumlah sampel yang digunakan terdiri atas dua kelas  yaitukelas IV A
sebanyak 30 siswasebagai kelas eksperimen dan kelas IV-B sebanyak 30 siswa
sebagai kelas kontrol. Peneliti menggunakan Non Probability Sampel dalam
menentukan sampel penelitian. Dan menggunakan teknik Sampling Jenuh.

Rancangan Posttest-Only Control Design.

R1 X O2

R2 O4
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SamplingJenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota
populasi digunakan sebagai sampel. (Sugiyono, 2016:85)

Penelitian ini dilakukan selama 4 hari dengan melalui tes sebagai teknik
pengumpulan data. Teknik analisis hasil data yang dilakukan melalui uji t dengan
rumus:t =

Sehinggasebelum melakukan pengujian hipotesis harus melakukan pengujian
normalitas, karena data dari variabel yang akan dianalisis harus berasal dari
distribusi normal. Riduwan (2014:159)

PEMBAHASAN
Secara teoritis Menurut  Soeparno  (1988:  19), bahwa peranan gambar seri

dalam pembelajaran  menulis adalah  membantu  siswa  dalam  memperoleh
konsep tentang suatu  topik  tertentu  dengan  mengamati  gambar  seri  yang
dibentangkan di depan kelas kemudian siswa diminta menuangkannya dalam
bentuk  tulisan. Media gambar seri selain memberikan sarana untuk memberikan
tugas berbicara, bentuk visual ini juga di pakai untuk tugas menulis cerita.
(Nurgiyantoro, 2010: 428)

Secara empirik yakni hasil penelitian terhadulu yang relevan juga mendukung
hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa H0ditolak atau dengan kata
lain ada pengaruh positif dari pelaksanaan pembelajaran menggunakan media
gambar seri terhadap keterampilan menulis narasi.

Hasil analisis data yang menggunakan uji hipotesis harus melalui uji
normalitas dan homogenitas, dimana hasil normalitas dari data yang didapatkan
menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena X2hitung ≤ X2tabel.
Berdasarkan perhitungan pada tabel X2hitung = -27,891dan X2tabel = 11,070.
Sehingga X2hitung ≤ X2tabel -27,891≤ 11,070. Sedangkan pada uji homogitas,
menunjukkan data diambil populasi adalah homogen karena Hasil perhitungan uji
homogenitas dengan uji F menunjukkan makanilai Fhitung = 1,84.Harga dari Fhitung
kemudian dibandingkan denganFtabel. Untuk melihat harga Ftabeldigunakan df
pembilang n-1 dan dfpenyebut n-1. Jadi dfi = df2 = 30-1 atau sama dengan 29,
dfpembilang = 29 df penyebut = 29 dengan untuk α 5% atau0,05. Berdasarkan
perhitungan tersebuttampak Fhitung kurang dari Ftabel (1,84 ≤ 1,86) pada taraf
signifikan5%. Sehingga uji hipotesis yang dihasilkan adalah nilai thitung
=11,008064516. Harga dari thitung kemudian dibandingkan
dengan ttabel. Untuk melihat harga ttabel digunakan derajat kebebasandengan
taraf signifikan 0,05, dk = n1 + n2 -2 atau sama dengan 58 adalah Berdasarkan
perhitungan tersebuttampak thitumglebih dari ttabel (11,008064516 ≥ 2,001717)
pada tarafsignifikan 5% dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima
yang menyatakan “adapengaruhmedia gambar seri terhadap keterampilan menulis
narasi siswa kelas IV SDN Gayungan 2 Surabaya.

Dari hasil analisis data maka perbandingan rata-rata hasil belajar peserta
didik dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:
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Hasil belajar siswa
Berdasarkan grafik diatas diketahui rata-rata hasil belajar kelas eksperimen
mendapatkan rata-rata sebesar 80, sedangkan rata-rata hasil belajar kelas kontrol
sebesar 54,2. Sehingga nilai hasil belajar siswakelas eksperimen lebik baik
daripada kelas kontrol. Adapun hasil validator yang dilakukan dalam penelitian ini
sebelum mengambil data, sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Validasi
V1 V2 V3 Total Kriteria

RPP √ √ 3,51 Sangat baik

Media
Pembelajaran

√ √ √ 4,17 Baik

Lembar
Evaluasi

√ √ 3,83 Sangat baik

Dengan demikian, berdasarkan hasil relevan dan teori yang digunakan
peneliti yakni Menurut  Soeparno  (1988:  19), bahwa peranan  gambar  seri dalam
pembelajaran  menulis  adalah  membantu  siswa  dalam  memperoleh konsep
tentang  suatu  topik  tertentu  dengan  mengamati  gambar  seri  yang
dibentangkan di depan kelas kemudian siswa diminta menuangkannya dalam
bentuk  tulisan. Media gambar seri selain memberikan sarana untuk memberikan
tugas berbicara, bentuk visual ini juga di pakai untuk tugas menulis cerita.
(Nurgiyantoro, 2010: 428) maka peneliti ini dapat menjawab dari pertanyaan di
atas, yakni adanya pengaruh media gambar seri terhadap menulis narasi pada
pembelajaran Bahasa Indonesia  kelas IV di SDN Gayungan 2 Surabaya
TahunPelajaran 2017/2018.

SIMPULAN
Simpulan

Berdasarkanserangkaian kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh
peneliti yang menggunakan media gambar seri dalam menulis narasi serta
mengacupa dan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan media
gambar seri membawa pengaruh yang positif dalam pebelajaran Bahasa
Indonesiadi SDN Gayungan 2 Surabaya TahunPelajaran 2017/2018. Hal ini
dibuktikan dengan bukti peritungan yang signifikan dari uji-t yang menyatakan
tampak bahwa thitumg lebih dari ttabelyang berarti H0 ditolak dan H1 diterima.
Saran
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh saran sebagai
berikut:
1. Siswa

Siswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran yang menggunakan media
khususnya pada materi menulis narasi

2. Guru
a. Guru dapat mencoba untuk menggunakan media gambar seri dalam

pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada materi menulis narasi
dapat dijadikan alternatif media yang dapat digunakan oleh guru, agar
siswa lebih mudah dalam menulis narasi.

b. Guru dapat membuat media gambar seri semenarik mungkin agar siswa
lebih tertarik dalam proses pembelajaran dan tidak membosankan.

3. Sekolah
Sekolah lebih memperhatikan fasilitas  sekolah serta tidak perlu
mengeluarkan banyak biaya atau fasilitas untuk membuat media khususnya
media gambar seri karena media gambar seri bisa didapatkan dari lingkungan
atau dari buatan siswa itu sendiri.

4. Peneliti lain
Dapat menggunakan hasilpenelitian ini sebagai salah satu  referensi penelitian
untuk menyempurnakan pengaruh media gambar seri terhadap keteampilan
menulis narasi siswa.
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ABSTRAK 

 

Dalam proses pembelajaran perlu adanya teknik yang dapat memudahkan siswa dalam 

menerima materi pelajaran. Pemilihan teknik pembelajaran juga harus sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai. Penggunaan teknik yang tepat dan variatif sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan pembelajaran. sedangkan pembelajaran di SD Hangtuah 10 Juanda 

Sidoarjo masih menggunakan teknik pembelajaran konvensional. Terlebih ketika melaksanakan 

pembelajaran pada pembelajaran matematika. Oleh karena itu, penelitian mencoba melaksanakan 

penelitian dengan menggunakan teknik mencatat kreatif mind map dalam proses pembelajaran. 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa besar pengaruh hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika materi keliling dan luas bangun datar dengan menggunakan teknik 

mencatat kreatif mind map di Kelas IV SD Hangtuang 10 Juanda Sidoarjo. Jenis eksperimen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Quasi Experimentasl Design dengan menggunakan 

Posttest-Only Design. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tes. Teknik tes 

ini berbentuk tes objektif dengan bentuk soal pilihan ganda yang berjumlah 15 soal. Analisis data 

yang digunakan adalah uji validitas, realibilitas, normalitas, homogenitas, dan hipotesis. Hasil 

penelitian yang dilakukan dengan menerapkan teknik mencatat kreatif mind map menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan 

menghitung hipotesis. 

 

Kata kunci: Pengaruh, Teknik Mencatat Kreatif Mind Map, Hasil Belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok 

orang dalam usahanya mendewasakan manusia melalui pelatihan dan pengajaran. 

Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh mutu pendidikan. 

Menurut Undang-undang Sistem Pendidkan Nasional Nomor 20 tahun 2003, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar  

dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat 

mengembangkan potensidirinya secaraaktifsupaya memiliki pengendalian diri, 

kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, 

kepribadian serta akhlak mulia. 

Lembaga pendidikan formal didirikan dan dirancang untuk menjamin  kualitas  

belajar  peserta  didik  yang  nantinya  akan menghasilkan manusia yang memiliki 

pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan 

spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlakmulia serta menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi demi mencapai kualitas pendidikan yang baik.Untuk 

mencapai kualitas  pendidikan  yang  baik perlu  dicapai dengan melalui usaha-

usaha meningkatkan mutu pendidikan, yaitu dengan cara menginovasi 

pembelajaran, menjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. Dalam pendidikan, proses pembelajaran yang baik tertuang dalam 

mailto:fanynurvina@gmail.com
mailto:ucinurul21@gmail.com
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Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional 

Pasal 19 ayat 1 yang menjelaskan bahwa “proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta member ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan  kemandirian  sesuai bakat, minat, dan perkembangan 

peserta didik”. 

Pendidikan di Indonesia saat ini mengalami perubahan kurikulum dari KTSP 

2006 menjadi kurikulum 2013. Hal tersebut membuat sebagian besar pendidik 

dituntut menguasai kurikulum tersebut. Kurikulum sebagaimana  ditegaskan  

dalam  Pasal 1 Ayat (19) Undang-Undang Nomor 20Tahun 2003 adalah 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pendoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum 2013 

merupakan kurikulum terintegrasi (integrated curriculum) yang di mana dalam 

kegiatan pembelajaran, pendidik tidakboleh lagi mengkotak-kotakkan 

pembelajaran antara mata pelajaran satu  dengan mata pelajaran lainnya. 

Pembelajaran  yang masih terkotak-kotak akan menyulitkan peserta didik dalam 

memahami pelajaran. 

Pembelajaran kurikulum 2013 yang digunakan peserta didik sekolah dasar 

yaitu menggunakan tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu merupakan 

pembelajaran yang menggabungkan berbagai muatan pembelajaran menjadi satu  

kegiatan  ke  berbagai tema dan subtema yang menyangkut kehidupan sehari-hari 

yang dilakukan oleh para peserta didik. Pembelajaran tematik ini, diharapkan 

peserta didik mampu memahami dan mengetahui antara konsep yang satu dengan 

konsep lainnya untuk menjadi bahan pelajaran.  Fanani  (2015:79) mengemukakan 

bahwa pembelajaran tematik terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran 

yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek  baik dalam intra mata pelajaran 

maupun antar mata pelajaran. 

Nasution (1995:45) mengatakan, masa peserta didik  SD khususnya kelas 

tinggi, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang kongkrit, amat 

realistik, ingin tahu dan ingin belajar, menjelang akhir masa ini telah ada minat 

terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus, oleh ahli yang mengikuti teori faktor 

ditafsirkan sebagai mulai menonjolkan faktor-faktor, pada umumnya anak 

menghadap tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha menyelesaikan sendiri, 

pada masa ini anak memandang nilai (angka rapor) sebagai ukuran yang tepat 

mengenai prestasi sekolah, dan anak pada masa ini gemar membentuk kelompok 

sebaya, biasanya untuk bermain bersama-sama. Selain teknik mencatat yang tepat 

dibutuhkan juga penggunaan media dalam pembelajaran, karena sesuai dengan 

tahap berpikir peserta didik. 

Pendidik berperan besar dalam menyusun teknik mencatat yang  kreatif dan  

menarik agar peserta  didik termotivasi untuk berprestasi serta dapat memahami 

pelajarannya dengan baik. Tinggi rendahnya  hasil belajar  peserta  didik  dalam  

pembelajaran tidak terlepas dari pemilihan media dan penggunaan teknik 

mencatat. Dengan pemilihan  media dan penggunaan teknik mencatat yang 

tepat,maka dapat meningkatkan hasil dan partisipasi peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Peserta didik akan lebih aktif dalam proses pembelajaran sehingga   

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dalam mencapai suatu kompetensi. 
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Dengan tercapainya kompetensi, maka akan berakibat pada peningkatan hasil 

belajar peserta didik pada proses pembelajaran (Sudjana, 2009:3). 

Keberhasilan   suatu   pembelajaran   dapat   diukur   dari kemampuan  peserta   

didik   dalam  memahami   materi  pelajaran. Kriteria keberhasilan pembelajaran 

diukur dari sejauh mana peserta didik dapat menguasai materi pelajaran yang 

disampaikan oleh pendidik. Pembelajaran dikatakan berhasil apabila sebagian 

besar peserta didik memahami pelajaran dengan baik. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik adalah pendidik. 

Teknik mencatat terdapat tiga tipe teknik yang dapat diadaptasikan sebagaian 

mata pelajaran dan tingkat kelas, yaitu teknik mencatat standart/liner, teknik 

mencatat kreatif mind map, dan teknik mencatat tulis dan susun (TS). 

Berdasarkan paparan di atas, maka diperlukan sebuah inovasi pembelajaran 

yang mampu merangsang minat peserta didik dalam mengikuti proses 

pembelajaran dan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki peserta didik. 

Salah satu inovasi yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan teknik 

mencatat yang sesuai dan tepat. Dari ketiga teknik mencatat tersebut, Mind Map 

merupakan teknik mencatat kreatif yang dapat digunakan guru untuk membuat 

kompetensi dalam suasana kontruktif positif. Teknik mencatat kreatif mind map 

mampu membuat siswa lebih memahami suatu materi yang disampaikan oleh 

guru dengan tepat dan cepat, sehingga pada saat guru memberikan intruksi dalam 

kegiatan pembelajaran dengan memberikan soal kepada siswa maka siswa akan 

dapat mengerjakan dengan baik dan benar. 

Teknik Mencatat adalah sebuah cara yang digunakan untuk menyusun 

informasi - informasi penting dari beberapa informasi yang banyak, yang 

kemudian disusun untuk mencari informasi yang tepat dan benar dalam waktu 

yang relatif singkat. 

Menurut Dinar Apriyanto (2012:76), Teknik mencatat adalah  sebuah cara 

yang digunakan untuk memindahkan tulisan yang sudah ada dan merupakan 

bagian yang penting dalam belajar karena inti pengetahuan dan informasi 

dirangkum untuk kemudian ditransfer ke memori sampai meningkatkan 

kemampuan daya ingat.  

Mind Map adalah sebuah cara baru untuk mencatat ide maupun gagasan 

pikiran. Meskipun mind map ini sudah lama ada, namun keberadaannya kurang 

bisa dimaksimalkan oleh para pendidik. Mereka lebih senang menggunakan 

metode konvensional seperti metode ceramah dalam mengajar. 

Menurut Fadhilaturrahmi (dalam Tony Buzan,  2017:113), mind map adalah 

langkah yang paling mudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan 

mengambil informasi ke luar dari otak. Mind map adalah cara mencatat yang 

kreatif, efektif, dan mampu memetakan pikiran-pikiran kita ke dalam diagram 

yang menarik. Mind map menunutut peserta didik untuk kraetif menuangkan ide-

ide dalam. Sehingga mampu merangsang minat siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Melalui uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah 

penelitian. Penelitian tersebut diberi judul tentang “Pengaruh Teknik Mencatat 

Kreatif Mind Map terhadap Hasil Siswa dalam Pembelajaran Matematika Kelas 

IV SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo”. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sugiyono 

(2016:16-17) penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, realitas dipandang sebagai sesuatu yang kongkrit, dapat 

diamati dengan panca indra, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, 

dan perilaku, tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Rancangan Penelitian 

yang digunakan menggunakan metode eksperimen. Eksperimen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Quasi Experimental Design. 

Jenis rancangan penelitian yang digunakan adalah Posttest Only Control 

Design. Perlakuan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh teknik mencatat kreatif mind map terhadap hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperoleh suatu deskripsi gambaran atau ukuran sistematik. 

Dengan demikian, data yang diperoleh akan diukur dan dianalisa sedemikian rupa 

secara kuantitatif.  

Populasi yang digunakan yaitu peserta didik kelas IV SD Hang Tuah 10 

Juanda Sidoarjo dengan jumlah peserta didik adalah 140 peserta didik, yaitu kelas 

IV-A, IV-B, IV-C, IV-D, dan IV-E, sedangkan sampel yang digunakan yaitu 

dengan mengambil dua kelas yaitu kelas IV-A sebanyak 29 peserta didik,  sebagai 

kelas control dan kelas IV-C sebanyak 29 peserta didik sebagai kelas eksperimen 

di SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo.Teknik penelitian yang digunakan peneliti 

adalah Sampling Purposive atau sampel bertujuan. Menurut Sugiyono (2016:124) 

Sampling Purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.  Teknik tersbut dilakukan dengan cara mengambil subyek yang tidak 

berdasar pada strata, random, atau daerah, melainkan berdasar tujuan 

tertentu.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu tes tulis objektif. 

Teknik  analisis data yang digunakan menggunakan uji-t dengan melakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu. Selanjutnya, dilakukan penarikan 

kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian tes hasil belajar ini dipaparkan dalam tiga sajian. Sajian 

pertama uji normalitas, sajian kedua uji homogenitas dan sajian ketiga uji 

hipotesis. 

Uji normalitas hasil belajar pada diuraikan pada tabel 1 dan 2 di bawah ini. 

Tabel 1: Distribusi Frekuensi Nilai Tes Hasil Belajar Kelas Eksperimen 

No 
Kelas 

Interval 
fi xi fi. xi xi

2
 fi. xi

2
 

1 69-73 3 71 213 5.041 15.123 

2 74-78 5 76 380 5.776 28.880 

3 79-83 1 81 81 6.561 6.561 

4 84-88 8 86 688 7.396 59.168 

5 89-93 7 91 637 8.281 57.967 

6 94-98 5 96 480 9.216 46.080 

 Jumlah 29 501 2.479 42.271 213.779 
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Tabel 2: Distribusi Frekuensi Nilai Tes Hasil Belajat Kelas Kontrol 

No 
Kelas 

Interval 
fi xi fi. xi xi

2
 fi. xi

2
 

1 48-54 3 51 153 2.601 7.803 

2 55-61 2 58 116 3.364 6.728 

3 62-68 11 65 715 4.225 47.475 

4 69-75 6 72 432 5.184 31.104 

5 76-82 6 79 474 6.241 37.446 

6 83-89 1 86 86 7.396 7.396 

 Jumlah 29 411 1.976 29.011 136.952 

 

Berdasarkan tabel 1 hasil perhitungan di atas diperoleh X
2

hitung = -38,308 

X
2

tabel = 11,070 dengan taraf siginifikasi α = 5%. Maka dari itu, X
2
hitung < 

X
2
tabel (-38,308 < 11,070), sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

peserta didik kelas eksperimen berdistribusi normal. 

Berdasarkan tabel 2 hasil perhitungan di atas diperoleh X
2

hitung = -23,937 

X
2

tabel = 11,070 dengan taraf siginifikasi α = 5%. Maka dari itu, X
2
hitung <X

2
tabel 

(-23,937 < 11,070), sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik 

kelas kontrol berdistribusi normal. 

Uji homogenitas posttest peserta didik kelas eksperimen dan kelas control, 

diuraikan sebagai berikut. 

F = 
            

             
 

(Riduwan, 2016: 184) 

F = 
     

     
 

F = 1,11 

Berdasarkan perhitungan uji F dengan rumus varians terbesar berbanding 

terbalik dengan varians terkecil, maka diperoleh nilai Fhitung = 1,11 dan nilai Ftabel 

= 1,88. Berdasarkan perhitungan tersebut tampak Fhitung kurang dari Ftabel (Fhitung 

<Ftabel) pada taraf signifikan 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data dari kelas 

eksperimen dan kontrol memiliki varinas homogen atau bervarian sama. 

Uji hipotesis digunakan untuk menguji adanya pengaruh teknik mencatat 

kreatif mind map terhadap hasil belajar peserta didik, didasarkan pada hasil 

analisis uji-t. kaidah yang digunakan adalah hipotesis alternative (H1) yaitu ada 

pengaruh teknik mencatat kreatif mind map terhadap hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo. Hipotesis 

nihil (H0) yaitu tidak ada pengaruh teknik mencatat kreatif mind map terhadap 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika kelas IV SD Hang Tuah 10 

Juanda Sidoarjo. Gambaran hasil uji-t, diuraikan pada kurva 1 dibawah ini. 

Kurva 1: Gambaran hasil uji-t hasil belajar peserta didik pada pembelajaran 

matematika kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda 

 

 

 

 

 

 

 

2,00324                               -2,00324                               7,67699 
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Berdasarkan kurva 1, hasil perhitungan uji-t maka diperoleh thitung = 7,67699. 

Dengan taraf siginifikan α = 0,05 serta nilai ttabel = 2,00324. Sehingga thitung <ttabel, 

maka H0 ditolak. Dengan demikian, hipotesis alternative (H1) yaitu ada pengaruh 

teknik mencatat kreatif mind map terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo. 

 

PEMBAHASAN 

Pembahasan merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang mempunyai arti 

penting dalam penelitian. Dimana dalam pembahasan ini peneliti mampu 

menjawab focus penelitian atau menunjukkan bagaiaman tujuan penelitian 

tercapai, menafsirkan hasil-hasil penelitian dan mengintegrasikan hasil penelitian 

ke dalam kumpulan pengetahuan yang ada. 

Hal ini dapat dilihat dari uji-t yang telah diperoleh dan menunjukkan bahwa 

H0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh teknik mencatat kreatif mind map 

terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika kelas IV SD Hang 

Tuah 10 Juanda Sidoarjo. Hasil tersebut didukung dengan kajian teoritis, empiris, 

dan hasil penelitian terdahulu yang relevan yaitu: 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dan uraian-uraian sebelumnya, mengenai 

teknik mencatat menggunakan teknik mencatat kreatif mind map memperkuat 

keyakinan peneliti bahwa sesuai teori yang dikemukakan olehDinar Apriyanto 

(2012:76), Teknik mencatatmampu membantu peserta didik mendapatkan 

infromasi, ide, keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide. Dengan 

melakukan teknik mencatat yang tepat, peserta didik akan dapat termotivasi dalam 

belajar sehingga peserta didik lebih paham dalam memahami pembelajaran yang 

sedang dilaksanakan seperti halnya menggunakan teknik mencatat kreatif mind 

map. Menurut Tony Buzan (2010:4), mind map adalah langkah yang efektif guna 

menempatkan informasi yang telah di dapat ke dalam otak dan mengambil 

informasi ke luar dari otak. Mind map merupakan langkah mencatat yang kreatif, 

efektif, yang dimana dengan menggunakan mind map mampu memetakan pikiran-

pikiran kita. Mind map merupakan sarana mengembangkan kegiatan berfikir ke 

segala arah atau cara berfikir divergen. Sehingga mind map dapat membantu kita 

menuangkan ide-ide kreatif kita yang ada di dalam otak serta peserta didik akan 

dapat termotivasi dan paham dalam proses pembelajaran. 

Selain itu, didukung dengan hasil penelitian terdahulu mengenai teknik 

mencatat kreatif mind map menyatakan bahwa Ho ditolak atau dengan kata lain 

pengaruh positif dari pelaksanaan teknik mencatat kreatif mind map terhadap hasil 

belajar kognitif peserta didik. Hal ini, didukung oleh penelitian terdahulu dari 

Yunita Anggraeni (2014); Dyah Ayu Dewi Subiyanti (2014); Chusnul Nurroeni 

(2014); Made Widiari (2014). 

Kegiatan penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah dibuat oleh peneliti, untuk membuktikan hipotesis, dan mencatat hasil 

kegiatan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa 

penggunaan teknik mencatat kreatif mind map dapat memberikan pengaruh atau 

dorongan yang positif terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang pengaruh Teknik 

Mencatat Kreatif MindMap terhadap Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran 

Matematika Kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ada pengaruh teknik mencatat kreatif mind map terhadap hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran matematika SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo 

dengan bukti perhitungan  menggunakan uji t yang menyatakan thitung lebih besar 

dari ttabelyang berarti H0 ditolak. 

Saran 

Dari beberapa masalah yang telah dikemukakan peneliti sebelumnya, ada 

beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan yaitu: 

1. Untuk pendidik 

Pendidik lebih memperhatikan pemilihan teknik mencatatyang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran 

2. Untuk peserta didik 

Tidak hanya menggunakan teknik mencatat kreatif mind map saja yang dapat 

meningkatkan antusias dan hasil belajar peserta didik, akan tetapi pada semua 

teknik pembelajaran lain yang diterapkan untuk peserta didik. 

3. Untuk orangtua 

Peran orangtua sangat penting dalam memberi perhatian danmotivasi selama 

peserta didik belajardi rumah, serta memantautugas-tugas dari sekolah supaya 

dapat terselesaikan dengan baik. 

4. Untuk lembaga pendidikan 

Selalu memperhatikan proses pembelajaran yang berlangsung disekolah 

secara bertahap supayatujuan dari pendidikan itu sendiri dapat tercapai secara 

maksimal. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dimotivasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian 

Pendidikan Nasional sebagai realisasi MOU untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan 

kesadaran warga sekolah. Dalam pelestarian lingkungan inilah yang menjadikan Sekolah Hijau 

atau adiwiyata sebagai implementasi pelaksanaan karakter lingkungan di sekolah dasar. Upaya 

untuk mengkarakterisasi perawatan lingkungan dari usia sekolah dasar. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah "Bagaimana implementasi pelaksanaan karakter peduli lingkungan melalui 

fasilitas Green School pada siswa kelas IV-A di SDN Sedati Gede II Sidoarjo?". Tujuannya adalah 

untuk mendeskripsikan penerapan implementasi karakter peduli lingkungan melalui fasilitas Green 

School yang sudah ada di sekolah. Dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari 

pelaksanaan karakter peduli lingkungan melalui Green School, peneliti melakukan observasi dan 

wawancara pada siswa, serta wawancara pada guru kelas dan kepala sekolah, dan didukung oleh 

dokumentasi. Implementasi Implementasi karakter-karakter ini antara lain membersihkan toilet / 

WC, Membersihkan Sampah, Membersihkan Toilet, Mengerindah Kelas, Mempertahankan 

Tanaman di halaman sekolah. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV-A SDN Sedati 

Gede II. Data diperoleh dengan observasi selama pembelajaran, wawancara siswa, guru kelas IV-

A, dan kepala sekolah dan dokumentasi selama penelitian. 

 

Kata kunci: karakter lingkungan dan Sekolah Hijau. 

 
 

PENDAHULUAN  

Green School atau disebut dengan adiwiyata adalah salah satu program 

kementrian Negara lingkungan hidup dalam rangka mendorong terciptanya 

pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Green School atau adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat 

yang baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai 

norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya 

kesejahteraan hidup kita dan menuju cita-cita pembangunan bekelanjutan. 

Pengetahuan dan pemahaman mengenai wawasan lingkungan hidup kepada 

peserta didik pada tanggal 2 juni 2005 telah di tanda tangani kesepakatan bersama 

antara Mentri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional 

sebagai realisasi MOU. Pada tanggal 21 Februari 2006 telah dirancang Green 

School atau yang dikenal dengan sekolah Adiwiyata yaitu sekolah Peduli 

lingkungan pada tanggal 14 mei 2013 Nomor 05 tahun 2013 Menteri Lingkungan 

Hidup Mengeluarkan Pelaksanaan Green School atau disebut juga dengan 

Program Adiwiyata.(Marian Hazzard&Ed Hazzard: 2009) dengan adanya Green 

School dapat membentuk karakter siswa. 

Istilah karakter berasal dari bahasa latin character, yang berarti watak, tabiat, 

sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, keperibadian dan akhlak. Istilah karakter juga 

diadopsi dari bahasa latin kharakter, kharessian, dan xharaz yang berarti tools for 

mailto:sgupik46@gmail.com
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marking, to engraven dan pointed stake, yang kemudian hari dipahami sebagai 

stempel atau cap. Karakter yang berarti mengukir hingga terbentuk pola itu 

memerlukan proses yang panjang melalui pendidikan. Pendidikan karakter adalah 

usaha aktif untuk membentuk kebiasaan (habit) sehingga sifat anak akan terukir 

sejak dini, agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta dapat 

mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari (Fitri, 2012: 21) 

Jadi pendidikan karakter erat kaitannya dengan “habit” atau kebiasaan yang 

terus menerus dipraktikkan atau dilakukan, dalam arti pendidikan karakter 

diharapkan dapat menyentuh ketiga domain (kognitif, afektif, dan psikomotorik) 

siswa sehingga siswa tidak sekedar tahu akan tetapi juga mau dan mampu 

melaksanakan apa yang mereka ketahui kebenarannya.  

Karakter peduli lingkungan siswa sekolah dasar merupakan sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan alam di 

sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi. Adapun indikator peduli lingkungan untuk siswa kelas 1-3: 

buang air besar dan air kecil di WC, membuang sampah di tempatnya. 

Membersikan halaman sekolah, tidak memetik bunga di taman sekolah, menjaga 

kebersihan rumah. Kelas 4-6, membersikan WC, membersikan tempat sampah, 

membersikan lingkungan sekolah, memperindah kelas dengan membuat 

bermacam-macam kerajinan serta ikut memelihara taman di halaman sekolah di 

area Green School. (Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian Dan 

Pengembangan Pusat Kurikulum, 2013: 37).  

Menurut realita karakter generasi muda bangsa yang semakin minimnya 

kesadaran siswa dalam menjaga lingkungan khususnya membuang sampah pada 

tempatnya contoh di SD sering ditemukan sampah, bungkus snack dilaci meja,  

Serta kurangya kesadaran untuk memelihara taman, merawat tumbuhan melalui 

sarana Green School  atau perlu adanya revitalisasi Penerapan pelaksanaan 

karakter sejak dini khususnya bagi siswa kelas IV-A,  

Bedasarkan latar belakang diatas, dilaksanakan penelitian mengenai 

Penerapan pelaksanaan karakter peduli lingkungan. Peneliti lantas merumukan  

fokus  penelitian  ini dengan judul“Penerapan Pelaksanaan Karakter Peduli 

lingkungan Melalui Sarana Green School Pada Siswa Kelas IV-A di SDN Sedati 

Gede II Sidoarjo”. Tema penelitian yang dilakukan di anggap selaras dengan 

Budaya 5 K (Kebersihan, Kedisiplinan, Kesehatan, Keindahan, Kesopanan) yang 

ada pada SDN Sedati Gede II Sidoarjo. 

Hal ini dilandasi bahwa pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk 

membentuk kebiasaan (habit) sehingga sifat anak akan terukir sejak dini, agar 

dapat mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta dapat mempraktikannya 

dalam kehidupan sehari-hari (Fitri, 2012: 21). Artinya siswa mampu 

menumbuhkan karakter peduli linkungan sejak dini dengan bantuan serta 

dukungan dari berbagai pihak dengan upaya menumbuhkan sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan alam di sekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi melalui adanya Green School. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 

pelaksanaan karakter peduli lingkungan melalui sarana green school pada siswa 

kelas IV di SDN Sedati Gede II Sidoarjo. 
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METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono,2016: 9). 

Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi di SDN 

Sedati Gede II Sidoarjo. Peneliti melakukan pengamatan mengenal lingkungan 

SDN Sedati Gede II, mengamati karakter siswa khususnya siswa kelas IV-A. 

Wawancara yang dilakukan oleh Kepala sekolah, Wali Kelas IV-A dan siswa. 

Teknik analisis data menggunakan Reduksi data (Data reduction), Penyajian 

data (Data display) dan Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

untuk menerapkan karakter peduli lingkungan melalui sarana Green School di 

SDN Sedati Gede II Sidoarjo 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini meliputi 1) hasil observasi siswa, 2) hasil wawancara 

dengan siswa, guru, serta kepala sekolah, 3) hasil dokumentasi yang dipaparkan 

sebagai berikut: 

1. Hasil Observasi 

Observasi dilakukan kepada siswa kelas IV di SDN Sedati Gede II Sidoarjo 

untuk mengetahui karakter peduli lingkungan yang dimiliki siswa kelas IV SDN 

Sedati Gede II Sidoarjo, Berdasarkan pelaksanaan indikator membersihkan 

WC/Toilet dilaksanakan pada hari Sabtu Bersih, untuk indikator membersihkan 

tempat sampah siswa sudah mempunyai kesadaran diri untuk membersikan 

tempat sampah yang ada di lingkungan sekolah tetapi ada saja siswa kelas IV-A 

yang belumbisa melaksanakan dan  perlu untuk  diingatkan  oleh wali kelas, 

indikator yang ke tiga yakni membersihkan lingkungan sekolah, disini siswa 

sudah punyak kesadaran diri untuk membersihkan lingkungan di sekitar SDN  

Sedati Gede II dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan 

membersihkan  lingkungan di sekolah, hasil penelitian dari indikator yang ke 

empat yakni memperindah kelas di sini siswa sudah melaksanakan dengan 

kesadaran  diri  untuk memperindah  kelas dengan cara memberi tanaman hias di 

dalam kelas, memberi hiasan dinding untuk  memperindah kelas selain  itu  siswa  

menempelkan hasil karyanya di dalam kelas yang bertujuan agar kelas semakin 

indah di pandang serta semakin nyaman untuk  dihuni saat proses  belajar, pada  

indikator  memelihara  tanaman  di  sini  siswa telah melaksanakan memeliharan 

tanaman di halaman lingkungan SDN Sedati Gede disini Siswa telah di sediahkan 

sarana Green House untuk memeliharan tanaman, Green House banyak  sekali  

tanaman dan tujuannya, contohnya ada tanaman toga,hias, tanamana toga untuk 

obat - obatan seperti jahe kunyit dan masih banyak yang lain contoh dari tanaman 

hias adalah angrek, mawar dan lain sebagainya siswa sudah melaksanakan 

menanam, menyiram, memotong bunga yang layu,dan memberi pupuk pada 

tanaman. 
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2. Hasil Wawancara 

Berikut hasil wawancara tentang penerapan pelaksanaan karakter peduli 

lingkungan Melalui sarana Green School  pada siswa Kelas IV A di SDN Sedati 

Gede II Sidoarjo, 

a. Hasil Wawancara dengan Kepala sekolah 

Wawancara pertama yang dilakukan peneliti kepada kepala sekolah yang bertanya 

sebagai berikut. Apakah warga SD Sedati Gede II sudah memelihara tanaman 

yang ada di sekolah?  

KS : “Sudah memelihara, jadi mungkin dari masnya setelah mengamati dari 

paguyupan komite dan termasuk wali murid itu juga membantu kondisi taman 

yang ada di sini selalu di pelihara dengan baik”  

Pertanyaan yang kedua yang dilakukan peneliti kepada kepala sekolah bertnya 

sebagai berikut: Apakah tanaman di SD Sedati Gede II terawat dengan baik? 

KS : “Otomatis harus terawat dengan baik, jadi tanaman disini banyak tanaman 

ada tanaman hias dan tanaman perindang jadi kalu tanaman hias kalau yang 

merawat guru-guru sendiri  guru sebelum pembelajaran menyiram tanaman 

tersebut kalau yang di luar yang punyak paguyuban” 

Pertanyaan berikut ini indikator tentang membersihkan lingkungan di Sekolah 

Dasar Negeri Sedati Gede II Sidoarjo.Peneliti bertanya sebagai berikut. Apakah 

warga SD Sedati Gede II selalu membersihkan lingkungan? 

KS : “Jadi untuk kelas 1 belum bisa membersihkan maka ibu-ibu paguyuban lah 

yang membersihkan itu juga harus terjadwal”  

Adakah jadwal khusus untuk membersihkan lingkungan sekolah yang dilakukan 

bersama-sama warga SD Sedati Gede II? 

KS : “Itu pada hari sabtu bersih jadi pagi teman-teman dari ibu bapak guru 

melakukan senam setelah senam bapak ibu guru selesai di lanjutkan anak-anak 

setelah itu langsung membersihkan lingkungan dari kelas masing-masing dan 

seluruh lingkungan sekolah” 

Pertanyaan berikut ini indikator tentang membersihkan tempat sampah yang ada 

di SDN Sedati Gede II Sidoarjo. Peneliti bertanya sebagai berikut. Terkait 

membuang sampah, apakah warga SD Sedati Gede II sudah menanamkan 

membuang sampah pada tempatmya? 

KS : “Kita sudah menanamkan kepada siswa maupun guru dan juga warga 

sekolah dan ibu-ibu paguyuban untuk membuang sampah pada tempatnya undah 

kita sedia tempat sampah di dalam kelas ada di luar kelas juga ada dan di masing-

masing kelas juga ada” 

KS : “Sistemnya ada dua disini sampah dari daun-daunan dan juga ada yang dari 

plastic contoh yang dari plastic adalah dari botol aqua dll untuk yang dari plastik 

dipilah lalu bias kita jual dan yang dari daun-daunan kita buat jublangan dan kita 

bisa jadikan sebagai pupuk” 

Pertanyaan berikut ini indikator Membersihkan Toilet/WC yang ada di SDN 

Sedati Gede II Sidoarjo. Peneliti Bertanya tentang Terkait sanitasi, adakah toilet 

khusus siswa laki-laki dan perempuan? 

KS : “Ada jadi di sini untuk laki-laki dan perempuan ada sendiri-sendiri di depan 

sana ada bantuan toilet dari derektorat karena disini rujukan nasional maka 

dibantu toilet yang ada didepan itu juga laki-laki dan perempuan” 

KS : “Perawatan sanitasi dilakukan oleh petugas pembersihan dan dilihat pada 

hari sabtu jika ada sanitasi yang buntuh maka petugass kebersihan yang 



 

PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0” | 401  
 

membenahi tidak mengaitkan sama sekali kepada siswa untuk membersihkan 

sanitasi yang ada di sekolah” 

Pertanyaan berikut ini indikator Membersihkan  

Toilet/WC yang ada di SDN Sedati Gede II Sidoarjo. Peneliti Bertanya tentang. 

Mengenai penghijauan di dalam kelas, apa saja yang sudah dilakukan guru dan 

siswa? 

KS : “Ini untuk penghijauan di dalam kelas ini dilakukan oleh siswa dan 

paguyuban jadi kelau pulang sekolah untuk kelas 3 dari paguyuban bisa 

membantu membersihakan dan di dalam kelas ada bunga-bunga kecil untuk 

menyiram itu tugasnya siswa untuk menyiram jadi selain untuk menyiram bagi 

siswa yang membawa bunga tersebut harus merawatnya dan menyiram dan kita 

beritahu sebenarnya bunga itu bisa kita ajak berkomunikasi dalam hati mudah 

mudahan saya belajar disini kita bisa pandai dan jika kamu haus itu bagaimana 

anak-anak sama halnya bunga di dalam kelas itu.” 

b. Hasil Wawancara dengan Guru Kelas IV-A 

Pertanyaan pertama Tentang indikato membersihkan tempat sampah di Sekolah 

Dasar Negeri Sedati Gede II Sidoarjo.Peneliti bertanya sebagai berikut. 

Bagaimana cara untuk menanamkan pada siswa agar membuang sampah pada 

tempatnya? 

GK : “Pastinya saya sebagai wali kelas tentunya harus sesering mungkin 

mengingatkan kepada siswa dan saya sebagai wali kelas jugag harus terjun 

memberi contoh langsung agar siswa membuang sampah pada tempatnya. 

GK: “Saya rasa anak sudah mampu memilah sampah akan tetapi waya sebagai 

wali kelas juga harus mengingatkan kepada siswa yang belum lakukan memilah 

milah sampah. 

Pertanyaan berikut ini indikator tentang Memperinda kelas. Peneliti bertanya 

sebagai berikut. Upaya apa saja yang telah dilakukan bersama siswa untuk 

memperindah kelas, terutama dalam hal penghijauan? 

GK : “Jangan lupa untuk menyiram tanaman, mana daun-daun yang kering harus 

di ambil karena pengaruhnya supaya tidak menghambat pertumbuhan dan 

mengurangi keindahan” 

GK : “Di kembalikan ke no 4 tadi dan sesering mungkin untuk menyiram 

tanaman”. 

Pertanyaan berikut ini indikator membersihkan lingkungan sekolah SDN Sedati 

Gede II Sidoarjo. Peneliti Bertanya tentang Apa saja kegiatan yang dilakukan 

bersama siswa untuk membersihkan lingkungan sekolah? 

GK : “Kegiatan yang dilakukan bersama siswa untuk membersihkan lingkungan 

sekolah melalui sabtu bersih” 

GK : “Usaha guru bagaiman perkejaan ini harus dilakukan kerjasama dari siswa 

satu kelas itu tadi bukan melihat perpiket melaikan semua siswa ,tapi hal tersebut 

bukan dilakukan setiap hari tapi melainkan dilakukan setiap hari sabtu. 

Pertanyaan berikut ini indikator memelihara  

tanaman di SDN Sedati Gede II Sidoarjo. Peneliti Bertanya tentang. Adakah 

kegiatan bersama siswa terkait memelihara tanaman sekolah? 

GK : “Saya rasa untuk saat ini belum ada hanya cukup dari perkelas masing-

masing” 
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Pertanyaan berikut ini indikator memelihara tanaman di SDN Sedati Gede II 

Sidoarjo. Peneliti Bertanya tentang Adakah pengajaran yang diberikan kepada 

siswa terkait cara menggunakan toilet dengan baik dan benar? 

GK : “Ada, caranya masuk kekamar mandi di siram terlebih dahulu sebelum 

digunakan jika sudah disiram dan di gunakan jika setelah digunakan kita siram 

lagi jadi jangan sampai meninggalkan bau yang tidak sedap di kamar mandi 

tersebut. 

c. Hasil Wawancara dengan Siswa Kelas IV-A 

Pertanyaan pertama Tentang indikator membersihkan tempat sampah di Sekolah 

Dasar Negeri Sedati Gede II Sidoarjo.Peneliti bertanya sebagai berikut. Apakah 

kamu sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya? 

JN   : “Sudah Terbiasa” 

NA   : “Iya” 

M Fabiana : “Sudah Terbiasa 

Pertanyaan berikut ini indikator tentang Memperinda kelas. Peneliti bertanya 

sebagai berikut. Pernahkah gurumu mengajak siswa untuk memperindah kelas, 

terutama penghijauan? 

JN : “Sangat pernah, contohnya disuruh menanam tanaman yang mengandung 

oksigen, yang mempunyai banyak manfaat kayak tanaman obat-obat toga disuruh 

merawa tanaman yang ada di Green School” 

NA : ”Pernah pak” 

Pertanyaan berikut ini indikator membersihkan lingkungan sekolah SDN Sedati 

Gede II Sidoarjo. Apa yang kamu lakukan untuk membersihkan lingkungan 

sekolah? 

JN : “Tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon di sekitar 

kelas, dan melakukan reboisasi”. 

NA :”Menyapu” 

Pertanyaan berikut ini indikator memelihara tanaman di SDN Sedati Gede II 

Sidoarjo. Peneliti Bertanya tentang. Pernahkan kamu memelihara tanaman di 

sekolah? 

JN : “Perna dengan cara memberi air dengan teratur memberi pupuk dengan 

baik dan membersihkan rumput liar yang tumbuh di sekitar sekolah Sdn Sedati 

Gede.” 

NA : “Pernah Pak” 

3. Hasil Dokumentasi  

Dokumentasi bisa tulisan, gambar, atau karya-karya dari siswa, hasil 

dokumentasi karakter peduli lingkungan yang diperoleh di SDN Sedati Gede II 

Sidoarjo, salah satu dokumntasi yang diambil sebagai berikut. 

 

 
Gambar 1 Siswa merawat tanaman di Green School 
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PEMBAHASAN 

Pelaksanaan karakter peduli lingkungan melalui sarana Green School pada 

siswa kelas IV-A di SDN Sedati Gede II Sidoarjo berdasarkan indikator karakter 

peduli lingkungan dipaparkan sebagai berikut: 

1. Membersihkan WC/Toilet 

Siswa kelas IV-A SDN Sedati Gede II Sidoarjo melakukan kegiatan rutin 

yang berkaitan dengan upaya menjaga kebersihan kamar mandi diantaranya: 

membiasakan menyiram kamar mandi sebelum dan sesudah buang air kecil dan 

buang air besar, hal ini sesuai dengan peraturan sekolah yang membiasakan siswa 

untuk melakukan SKS (Siram kencing Siram), memakai sandal yang telah 

disediakan setiap kelas ketika memasuki kamar mandi serta membersihkan kamar 

mandi dilakukan rutin setiap Hari Sabtu (Sabtu Bersih) oleh semua siswa. 

2. Membersihkan Tempat Sampah 

Upaya yang dilakukan pihak sekolah untuk menjaga lingkungan sekitar 

sekolah agar bebas dari sampah yaitu dengan membiasakan siswa setiap sampai 

pintu gerbang siswa memungut sampah yang ada disekitar mereka dan membuang 

ketempat sampah, dan memasang majalah dinding ajakan untuk membuang 

sampah berikut contoh mading yang di pasang di setiap tempat seterategis di 

sekitar sekolah. Selain itu sekolah menyediakan 3 jenis tempat sampah yaitu 

untuk sampah kering, sampah basah dan jenis B3 yang ada disekitar lingkungan 

sekolah. 

3. Menjaga dan Membersihkan Lingkungan Sekolah 

Upaya yang dilakukan sekolah untuk menumbuhkan sikap mejaga kebersihan 

lingkungan sekolah dengan melakukan promosi 3R Reduce, Recycle, dan 

Reuse.Didukung oleh poster-poster ajakan untuk menjaga dan membersihkan 

lingkungan sekolah, adanya poster ajakan untuk menjaga kebersihan lingkungan 

sekolah bertujuan agar siswa menerapkan isi poster dalam kehidupan sehari-hari, 

serta selalu mengingatkan kepada siswa tentang sebab akibat apa bila lingkungan 

tidak bersih dan kotor sehingga siswa dapat melaksanakan kewajiban nya dengan 

kesadaran dari hati masing-masing. 

4. Memperindah Kelas 

Ruang kelas merupakan salah satu tempat yang sangat berpengaruh terhadap 

suasana belajar mengajar siswa, jika ruang kelas kotor pasti siswa tidak akan 

nyaman dan menyenangkan ketika proses belajar mengajar oleh karena itu kelas 

merupakan salah satu ruangan yang penting untuk dijaga kebersihannya. Siswa 

menjaga kebrsihan dengan selalu melakukannya setiap hari menjalankan kegiatan 

jadwal piket sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran. 

5. Memelihara Tanaman di Halaman Sekolah 

Upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan rasa syang dalam mencitai 

lingkungan  dengan merawat Green School yang terdapat beraneka ragam jenis 

tanaman, mualai tanaman toga, hias, dan rempah-rempah dan lain sebagainya. 

Sekolah juga memiliki Green House untuk membiasakan siswa merawat tanaman 

baik membersikan daun yang layu menyapu menanam, menyiram tanaman, serta 

memberi pupuk pada tanaman. 

 

SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian karkater peduli lingkungan yang dilakukan pada 

siswa kelas IV-A di SDN Sedati Gede II Selama satu minggu dapat disimpulkan. 
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Penerapan Pelaksanaan karakter peduli lingkungan melalui sarana Green 

School pada siswa kelas IV-A di SDN Sedati Gede II Sidoarjo sudah sangat baik 

dan melekat pada diri siswa. Berdasarkan lima indikator yang menjadi acuan 

karakter peduli lingkungan sudah tampak dilaksanakan siswa yaitu menjaga 

kebersihan WC/Toilet, Membuang dan membersihkan tempat sampah, 

membersihkan dan merawat lingkungan sekolah, memperindah kelas, dan 

memelihara tanaman di halaman sekolah serta merawat sarana Green School 

yanga di sekolah, hal tersebut dikarena kepala sekolah dan guru kelas tidak henti-

hentinya selalu mengingatkan agar siswa kelas IV-A merawat lingkungan dengan 

baik sehingga siswa kelas IV-A sudah membudaya dalam diri siswa untuk 

merawat lingkungan sekitar dan merawat Green School  yang ada. 

 

SARAN 
Adapun saran yang diberikan oleh peneliti terkait penggunaan Green School 

sebagai sarana pembentuk kararter peduli lingkungan diantaranya bahwa. 

1. Untuk Kepala Sekolah memberi pelatihan kepada guru mengenai tentang 

karakter peduli lingkungan agarDapat di implementasikan kepada siswa SDN 

Sedati Gede II. 

2. Untuk Guru memberi contoh nyata agar menjadi tauladan bagi siswa, serta 

memasukan aspek-aspek peduli lingkungan dalam pembelajaran di dalam 

kelas 

3. Untuk siswa supaya memperaktikkan karakter peduli lingkungan pada 

keluarga di rumah 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi kenyataan di lapangan bahwa hasil belajar siswa kelas IV 

SDN Sedati Gede II Sidoarjo disebakan oleh kurangnya minat dan semangat belajar siswa. 

Peranan model pembelajaran sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.Dengan 

menggunakan model pembelajaran word square dapat membantu guru dan mempermudah siswa 

dalam memahami materi pelajaran. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

aktivitas guru dan siswa dalam penggunaan model pembelajaran word squaredan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran word square terhadap hasil belajar siswa 

kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

rancangan penelitian tipe Quasi Eksperimental Design dengan desain Posstest-Only Control 

Design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo. 

Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi dan tes. Teknik analisis data menggunakan uji normalitas, uji 

homogenitas dan uji-t dengan perhitungan manual.  Hasil penelitian ini adalah (1)aktivitas guru 

dan siswa dalam proses penggunaan model pembelajaran word square kelas IV SDN Sedati Gede 

II Sidoarjo terlaksana dengan sangat baik (2)hasil belajar siswa kelas IV SDN Sedati Gede II 

Sidoarjo pada taraf signifikan 5% (              ) atau 7,77 > 1,99 maka Ho ditolak dan H1 

diterima, sehingga ada pengaruh yang signifikan dalam penggunaan model pembelajaran word 

square terhadap hasil belajar siswa kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo.  
 

Kata Kunci: model pembelajaran word square, hasil belajar. 

 

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat penting bagi 

setiap manusia. Pendidikan wajib dimiliki oleh setiap orang. Untuk memperoleh 

pendidikan dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal dan nonformal. 

Pendidikan formal dapat diperoleh melalui sekolah sedangkan pendidikan 

nonformal dapat diperoleh melalui kursus. Pendidikan memiliki peran penting 

dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.  

Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk 

membantu siswa agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan 

kemampuan yang ada, serta memiliki kepribadian dan akhlak yang baik. 

Pendidikan juga memiliki tujuan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan 

bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Berdasarkan hasil observasi di SDN Sedati Gede II Sidoarjo ada beberapa 

siswa yang sebenarnya mereka mampu dalam mengerjakan tugas, namun mereka 

pada saat mengerjakannya tergesa-gesa saat melihat teman lainnya telah selesai 

mailto:liaintanpratiwi@gmail.com
mailto:ganiasagatha77@gmail.com
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mengerjakan. Dengan begitu guru mempunyai cara untuk mengatasi 

permasalahan tersebut yakni dengan menggunakan model pembelajaran yang 

dapat membuat siswa terlatih untuk bersikap disiplin, lebih teliti dan kritis. 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang melibatkan siswa sepenuhnya. 

Tugas guru hanya sebagai fasilitator saja. Guru menyampaikan materi sesuai topik 

bahasa yang dikaji. Guru membagikan lembar kegiatan berupa susunan huruf 

yang mengandung kata yang terdapat dalam materi ajar. Siswa memilih kata yang 

sesuai dengan soal yang diberikan, kemudian mengarsir huruf dalam kotak sesuai 

jawaban. 

Dengan menggunakan pembelajaran yang aktif pendidikan juga dapat 

berjalan dengan baik, pembelajaran dapat diciptakan melalui penerapan berbagai 

strategi pembelajaran. Siswa dapat menikmati pembelajaran yang menyenangkan 

jika lingkungan kondusif untuk belajar. Pembelajaran yang menyenangkan dapat 

tercipta apabila suasananya betul-betul dapat dinikmati secara nyaman. Salah satu 

bagian terpenting dalam pendidikan adalah aktivitas belajar di dalam kelas dimana 

proses pembelajaran yang berlangsung antara guru dan siswa merupakan faktor 

terpenting tercapainya tujuan pendidikan. Proses pembelajaran yang berlangsung 

dapat berjalan dengan baik jika materi yang diajarkan oleh guru dapat dipahami 

oleh siswa. 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Salah satu faktor yang memengaruhi dalam proses 

pembelajaran adalah pemilihan model pembelajaran yang digunakan guru. Saat 

ini siswa mudah merasa bosan dan kurang memahami materi yang dijelaskan dan 

kurang semangat dan motivasi untuk belajar. Hal ini terjadi karena model 

pembelajaran yang digunakan guru kurang membuat mendorong siswa untuk 

belajar. Seharusnya dalam proses pembelajaran ada interaksi antara guru dengan 

siswa dalam menyalurkan informasi secara mudah dan menyenangkan agar tujuan 

yang diharapkan dapat dicapai. Di samping itu, guru harus mengetahuai 

kebutuhan siswa dalam ketika belajar yang mungkin membutuhkan semangat dan 

motivasi yang dapat diselipi dengan kegiatan permainan sehingga dapat menarik 

perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran. Masalah lain yang dapat membuat 

siswa menjadi bosan karena model pembelajaran yang digunakan kurang 

membuat siswa aktif dan semangat serta terkesan membosankan. 

Berdasarkan masalah di atas, diperlukan kreativitas guru dalam mengajar 

dengan memilih model pembelajaran yang tepat dan dapat menarik perhatian 

siswa. Dalam penelitian ini peneliti mengambil salah satu model pembelajaran 

yaitu word square. Model pembelajaran word square adalah model pembelajaran 

yang yang memadukan kemampuan menjawab pertanyaaan dengan kejelian dan 

mencocokkan jawaban pada kotak-kotak jawaban yang sedikit lebih mirip dengan 

dengan teka-teki silang yang memiliki perbedaan pada jawabannya yang sudah 

ada, tetapi disamarkan dengan menambahkan kotak-kotak tambahan yang diisi 

dengan sembarang huruf atau angka penyamar atau pengecoh. Menurut Kurniasih 

(2016:98) Model pembelajaran word square didasarkan pada prinsip belajar 

sambil bermain sehingga siswa dapat mempelajari materi yang diajarkan dengan 

santai dan menyenangkan. 

Hasil belajar siswa mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses 

belajar mengajar. Hasil belajar dapat dijadikan informasi yang berguna untuk 

mengetahui seberapa jauh kemajuan atau keberhasilan siswa dalam memahami 
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materi yang telah disampaikan oleh guru. Hasil belajar belajar ditandai dengan 

adanya perubahan yang terjadi dalam diri siswa baik berupa aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik.  

Menurut Nawawi (dalam Susanto, 2013:5) menyatakan bahwa hasil belajar 

dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 

pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes 

mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. 

Menurut Sanjaya (2008:13) hasil belajar berkaitan dengan pencapaian 

dalam memperoleh kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. 

Tugas seorang pendidik dalam kegiatan ini adalah merancang instrument yang 

dapat mengumpulkan data tentang keberhasilan peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Model Pembelajaran Word Square Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 

IV Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 3 SDN Sedati Gede II Sidorajo”. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain 

Quasi Eksperimental Design dengan bentuk Posttest Only Control Design. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran word 

square terhadap hasil belajar siswa kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo. Dalam 

penelitian ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara Random 

(R) yaitu pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak tanpa memerhatikan 

strata yang ada dalam populasi. Kelompok yang pertama diberikan perlakuan (X) 

sedangkan kelompok kedua tidak diberikan perlakuan. Kelompok yang diberikan 

perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberikan 

perlakuan disebut kelompok kontrol (Sugiono, 2016:67). Kelompok eksperimen 

pada kelas IV A dan kelompok kontrol pada kelas IV B.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo yang berjumlah 120. Penulis mengambil 

sampel dengan teknik Sampling Random dimana pengambilan anggota secara 

acak. Dua kelas yang dijadikan sampel adalah kelas eksperimen adalah kelas IV A 

dan kelompok kelas kontrol adalah kelas IV B. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini berupa 

observasi dan tes. Observasi digunakan untuk memeroleh data kegiatan guru dan 

siswa dalam pengunaan model pembelajaran word square dan untuk memeroleh 

data hasil belajar siswa. Tes yang diberikan kepada siswa merupakan tes buatan 

peneliti dengan tujuan mengumpulkan data hasil belajar siswa setelah memelajari 

materi yang telah disampaikan guru atau yang disebut dengan posstest. Tes yang 

diberikan berupa soal pilihan ganda yang berjumlah 15 dan soal esai berjumlah 5. 

Penelitian ini menggunakan analisis data berupa tes. Teknik analisis data 

yang digunakan berupa tes dalam penelitian ini ada tiga, yaitu  (1) uji normalitas 

untuk mengetahui apakah data tersebud berdistribusi normal atau tidak, (2) uji 

homogenitas untuk mengetahui apakah kedua sampel tersebut homogen atau 

bervarian sama atau tidak dan (3) uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

uji-t untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran word square terhadap hasil 

belajar siswa kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo. Uji normalitas dan uji 
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homogenitas menggunakan taraf signifikasi     . Sedangkan untuk observasi 

kegiatan guru dan siswa menggunakan rumus presentase sebagai berikut ini: 

     
 

  
       

(Purwanto, 2008:102) 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis data hasil belajar siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Aktivitas guru dan siswa dalam penggunaan model pembelajaran word square 

Kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh guru kelas IV A 

SDN Sedati Gede II Sidoarjo dan teman sejawat peneliti mengenai  kegiatan guru 

menggunakan model pembelajaran word square, jumlah hasil perhitungan 

presentase pada kegiatan awal pembelajaran sebesar 94% pada kegiatan inti 

pembelajaran sebesar 97% pada kegiatan penutup pembelajaran sebesar 91% dan 

total keseluruhannya sebesar 94%. Hasil presentase tersebut termasuk dalam 

kategori ketercapaian yang sangat baik, hal ini berarti guru melakukan 

pembelajaran sesuai dengan langkah model pembelajaran word square. 

Sedangkan hasil perolehan presentase kegiatan siswa menunjukkan hasil pada 

kegiatan awal pembelajaran sebesar 89% kegiatan inti mendapatkan presentase 

sebesar 94% kegiatan penutup mendapatkan presentase sebesar 91% terakhir 

adalah jumlah keseluruhan yaitu sebesar 92%. 

2. Pengaruh model pembelajaran word square terhadap hasil belajar siswa kelas 

IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo. 

Pada pembelajaran di kelas eksperimen, nilai tes hasil belajar siswa yang 

tertinggi adalah 100, sedangkan nilai terendahnya adalah 60. Rata-rata hasil 

belajar siswa pada kelas eksperimen adalah 82,1. Pada kelas kontrol nilai tes hasil 

belajar siswa tertinggi kelas kotrol adalah 84 sedangkan nilai terendahnya adalah 

50. Rata-rata hasil observasi keterampilan berpikir kritis peserta didik pada kelas 

eksperimen adalah 64,65. 

Hasil pengujian analisis prasyarat uji normalitas diperoleh pada kelas 

eksperimen sebesar X
2

hitung = - 51,64 dan X
2

tabel = 11,070 dengan taraf signifikan 

sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95% dan hasil pada kelas kontrol diperoleh 

X
2

hitung = - 55,276 dan X
2

tabel = 11,070 dengan taraf signifikan sebesar 5% dan 

tingkat kepercayaan 95%, sehingga diketahui data kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdistribusi normal. Pada uji homogenitas varian dengan hasil kelompok 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang homogen 

dengan hasil Fhitung= 1,064 dan Ftabel= 1,704 pada    ( ) = 5%. Kemudian 

dilanjutkan dengan uji-t untuk menguji hipotesis, diperoleh thitung = 7,77 lebih 

besar dari ttabel = 1,99 maka dapat diambil kesimpulan yakni H0 ditolak dan Ha 

diterima yang menyatakan ada pengaruh model pembelajaran word square 

terhadap hasil belajar siswa kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo. 

 

PEMBAHASAN 

1. Aktivitas guru dan siswa dalam penggunaan model pembelajaran word square 

Kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada kelas eksperimen diperoleh hasil 

presentase sebesar 94% dan 94%. Menurut (Purwanto, 2008:103) presentase hasil 
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perhitungan dikategorikan dalam kriteria “Sangat Baik”. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran word square tercapai, karena guru dan siswa sudah 

melakukan seluruh kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. 

Dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran 

siswa menjadi lebih aktif dan lebih menyenangkan dibandingkan dengan 

pemilihan model pembelajaran yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran. 

Tidak hanya itu guru juga merasa terbantu dengan adanya model pembelajaran 

karena model pembelajaran berfungsi sebagai acuan, pedoman, panutan dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas yang ditentukan dan dipilih sesuai dengan 

kebutuhan guru dan siswa guna mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Hal 

tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Soekamto (dalam Rohman dan 

Sofan, 2013:27) bahwa model pembelajaran yaitu sebagai kerangka konseptual 

yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasi pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan 

aktivitas belajar mengajar. 

2. Pengaruh model pembelajaran word square terhadap hasil belajar siswa kelas 

IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo. 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti, 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model word square terhadap hasil 

belajar siswa kelas IV di SDN Sedati Gede II Sidoarjo. Pengaruh yang 

ditimbulkan adalah siswa yang diberikan pembelajaran menggunakan model word 

square yang menunjukkan hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

hasil belajar siswa yang tidak diberikan model pembelajaran tanpa menggunakan 

model word square. Hal ini sependapat dengan Kurniasih (2016:98) yang 

mengemukakan bahwa model pembelajaran word square dapat mendorong 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang disampaikan, melatih ketelitian 

dalam menjawab dan mencari jawaban pada lembar kerja dan yang ditekankan 

adalah dalam berfikir efektif, jawaban mana yang paling tepat. 

Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Dwa Gd Alit Muriana dkk dalam 

jurnal yang berjudul pengaruh model pembelajaran word square terhadap hasil 

belajar IPA siswa kelas IV SD Tista Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar IPA antara kelompok siswa 

yang mengikuti pembelajaran IPA dengan model pembelajaran word square dan 

kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional pada siswa kelas IV SD Desa Tista Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Penelitian ini tergolong eksperimen semu dengan desain Non-Equivalent The 

Posttest-Only Control GroupDesign dan populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas IV SD Desa Tista. Dari hasil analisis yang telah dilakukan 

hasil menunjukkan bahwa rata-rata kelompok eksperimen (34,80) lebih besar dari 

rata-rata kelompok kontrol (28,44) dan juga diperoleh thitung sebesar 5,80 dan ttabel 

sebesar 2,02 untuk db = 48 dengan taraf signifikan 5% hasil perhitungan 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel sehingga H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat 

perbedaan yang signifikan menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

word square berpengaruh terhadap hasil belajar. 
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SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan: 

1. Aktivitas guru dalam model pembelajaran word square dikategorikan sangat 

baik (pembelajaran berjalan sesuai dengan langkah-langkah yang 

direncanakan) dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dikategorikan sangat 

baik (siswa terlibat secara aktif dan menyenangkan). 

2. Model pembelajaran word square berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi sekolah 

Pihak sekolah diharapkan memberikan fasilitas dalam mendukung proses 

pembelajaran menggunakan word square untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

2. Bagi guru 

Guru sebaiknya menggunakan model pembelajaran word square dalam 

menyampaikan materi. Hal ini dikarenakan setelah siswa diberikan pembelajaran 

dengan model word square menunjukkan hasil belajar yang lebih tinggi. Tentunya 

dengan menambah kreativitas dan ketelitian dalam permainan yang terdapat 

dalam model pembelajaran word square. 

3. Bagi peneliti 

a. Penggunaan model pembelajaran word square disesuaikan dengan materi 

pembelajaran yang akan digunakan sebagai penelitian. 

b. Apabila ada tindak lanjut dari peneliti lain, maka perlu adanya penelitian 

lanjutan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih banyak tentang 

model pembelajaran word square.  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa guru tidak hanya berperan sebagai 

teladan bagi siswa yang diajarnya tetapi guru juga mempunyai peran sebagai pengelola 

pembelajaran yang nantinya guru harus mampu merangsang motivasi belajar siswa agar mereka 

mampu bertindak aktif, kreatif dan yang pasti agar hasil belajarnya meningkat. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi gaya mengajar guru terhadap motivasi 

belajar siswa kelas IV SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya. Untuk mengukur pengaruh variasi gaya 

mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa, peneliti menggunakan metode penelitian 

kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan pengisian 

angket. Selain itu teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan persentase 

keberhasilan. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 26 siswa sekolah dasar yang hasilnya 

menunjukkan bahwa variasi gaya mengajar guru memberikan pengaruh yang signifikan dalam 

motivasi belajar siswa kelas IV SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya. Data diperoleh dengan cara 

siswa mengisi angket motivasi belajar yang harus dijawab oleh siswa sebelum dan setelah 

menerima pembelajaran. 

 

Kata kunci: variasi gaya mengajar guru, motivasi belajar.  

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan upaya cita-cita bangsa Indonesia 

dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

sebagaimana yang tertulis di dalam pembukaan UUD 1945. Pendidikan tersebut 

sangat berkaitan erat dengan peran para guru yang memiliki tugas serta kewajiban 

untuk menciptakan generasi-generasi muda yang cerdas, aktif dan kreatif guna 

membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendidikan bangsa 

Indonesia yaitu dengan bekerja di suatu lembaga pendidikan salah satunya adalah 

sekolah. Tujuan lembaga pendidikan tersebut khususnya sekolah adalah untuk 

mempersiapkan mental dan karakter siswa agar mereka dapat hidup di 

masyarakat, dengan kata lain tugas pendidikan yang berlangsung di sekolah 

adalah mengembangkan manusia menjadi manusia yang aktif dan sekaligus 

mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri siswa itu sendiri agar suatu 

saat mereka dapat hidup dan dapat mengembangkan kemampuannya dalam 

lingkungan masyarakat di sekitarnya yang selalu berubah. 

Soetjipto dan Raflis Kosasi (2009:34) menyebutkan 9 butir kode etik guru 

Indonesia yang salah satunya adalah butir ke empat yang berbunyi: “Guru 

menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses 

belajar mengajar”. Salah satu butir tersebut menegaskan bahwa semua guru 

termasuk guru yang ada di Indonesia wajib untuk memunculkan 

kekreatifitasannya demi menciptakan suasana belajar menyenangkan yang akan 

mailto:antika29widiyawat@gmail.com
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membangkitkan motivasi belajar siswa di dalam kelas maupun diluar kelas. 

Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai teladan bagi 

peserta didik yang diajarnya tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran, dengan 

demikian proses pembelajaran harus sangat diperhatikan dan harus efektif agar 

berdampak positif terhadap hasil belajar siswa salah satunya dengan merangsang 

motivasi belajar siswa itu sendiri, baik dengan menggunakan pendekatan yang 

sesuai, menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai, menggunakan alat atau 

media pembelajaran yang mendukung, bahkan variasi dalam gaya mengajar yang 

pas perlu sekali diperhatikan yang kemungkinan besar akan membuat motivasi 

belajar mereka meningkat. Variasi gaya mengajar guru sangat perlu diperhatikan 

karena berpengaruh besar terhadap proses belajar di dalam maupun diluar kelas. 

Indahyati, dkk. (2014:29), menjelaskan bahwa variasi (stimulus) merupakan suatu 

aktivitas guru dalam proses interaksi pembelajaran, ditujukan untuk mengatasi 

kebosanan siswa, sehingga dalam proses interaksi pembelajaran, siswa senantiasa 

menunjukkan ketekunan, antusiasme, serta partisipasi secara penuh. Sepintar 

apapun seorang guru jika belum bisa menerapkan variasi gaya mengajar yang baik 

maka proses pembelajaran tersebut tidak akan berjalan dengan baik yang akhirnya 

tujuan dari pembelajaran itu sendiri tidak bisa tercapai. Mengingat ketercapaian 

sebuah tujuan pembelajaran dipengaruhi oleh faktor siswanya juga, maka guru 

sangat harus berusaha untuk menarik perhatian siswa dan meningkatkan motivasi 

belajar siswa yaitu dengan menerapkan variasi gaya mengajar yang sesuai. 

Berikut aspek-aspek variasi gaya mengajar guru yang perlu diterapkan. 

Tabel 1. Aspek Variabel Variasi Gaya Mengajar Guru 

No. Aspek 

1. Variasi Suara  

2. Penekanan (focusing) 

3. Pemberian waktu (pausing) 

4. Kontak pandang 

5. Gerakan anggota badan 

6. Pindah posisi 

(Suprihatiningrum,  2014: 67-69). 

Motivasi belajar siswa sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Motivasi adalah proses yang merangsang perilaku kita atau membangkitkan kita 

untuk mengambil tindakan (Arends, 2013:147). Jika dikaitkan dengan proses 

belajar siswa, maka motivasi belajar merupakan suatu proses yang secara khusus 

diberikan kepada siswa guna meningkatkan keinginan siswa dalam belajar atau 

memahami suatu materi pembelajaran. Jika motivasi yang diberikan guru berhasil 

meningkatkan motivasi belajar maka hasil belajar siswa akan meningkat juga dan 

tujuan pembelajaran akan tercapai dengan baik. Mengingat gaya mengajar guru 

begitu mempengaruhi terhadap motivasi belajar siswa maka guru harus pandai 

dalam menerapkan variasi gaya mengajar yang sesuai yang sekiranya siswa-

siswanya tidak merasa bosan di dalam kelas. Adapun beberapa aspek yang perlu 

kita ketahui dalam motivasi belajar siswa: 

a. Menunjukkan minat; 

b. Tekun dalam menghadapi tugas; 

c. Dapat bekerja dalam waktu yang lama, dan tidak pernah berhenti sebelum 

selesai; 

d. Ulet dalam menghadapi kesulitan dan tidak mudah putus asa (Jati, 2016). 
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Berdasarkan hasil observasi yang sudah peneliti laksanakan di SDN Tenggilis 

Mejoyo I Surabaya, peneliti melihat adanya macam-macam bentuk gaya mengajar 

dari beberapa guru di kelas. Terlihat pada pembelajaran yang dilakukan oleh 

setiap guru tersebut memiliki perbedaan, khususnya dalam variasi gaya 

mengajarnya, baik dilihat dari variasi suaranya, gerakan anggota badannya, 

maupun kontak pandang dari masing-masing guru yang berbeda-beda. Mengingat 

penjelasan di atas tentang adanya pengaruh yang begitu erat antara variasi gaya 

mengajar seorang guru dengan motivasi belajar siswa, maka peneliti sebagai 

peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dari variasi gaya mengajar 

guru terhadap motivasi belajar siswa. Jika dibandingkan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yang sudah pernah ada seperti penelitian yang telah 

dilakukan oleh Putri Ayu Permatasari Sumilah (2017); Ni Luh Gede Wahyuni 

Lestari, I Wayan Wendra dan I Made Astika (2014); Eko Budiywono (2017) yang 

sama-sama meneliti tentang variasi gaya mengajar guru terhadap motivasi belajar 

siswa, penelitian yang dilakukan peneliti memiliki beberapa perbedaan seperti 

lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data bahkan teknik 

analisis data, yaitu peneliti menggunakan analisis data persentase. 

Berdasarkan masalah yang ditemukan, maka peneliti ingin menyelesaikan 

masalah ini dan menemukan cara atau jalan keluar yang pas guna mengefektifkan 

pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas yaitu dengan melakukan 

penelitian di SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya tersebut. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengembangkan variasi gaya mengajar 

guru yang lebih baik yang nantinya akan dapat meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain pada penelitian pengaruh variasi gaya mengajar guru terhadap motivasi 

belajar siswa kelas IV SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya yang dilakukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 1. Desain Penelitian  

(Sumber: Sugiyono, 2014:10) 

Keterangan: 

X :Variasi Gaya Mengajar Guru (Variabel  Independen) 

Y   : Motivasi Belajar Siswa (Variabel Dependen) 

Desain penelitian tersebut telah menggambarkan bahwa penerapan dari 

indikator-indikator variasi gaya mengajar guru berpengaruh terhadap motivasi 

belajr siswa kelas IV SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas IV SDN Tenggilis 

Mejoyo I Surabaya  dengan jumlah sampel sebanyak 26 siswa yaitu kelas IV-A. 

Peneliti menggunakan Probability Sampel dalam menentukan sampel penelitian, 

dan menggunakan teknik Simple Random Sampling. Dikatakan simple (sederhana) 

karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2014:82). 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan angket 

(kuesioner). Teknik analisis hasil data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan 

X Y 
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persentase responden yang memilih tiap alternative dalam angket untuk setiap 

item pernyataan. 

 

 

 

(Trianto, 2009:243) 

Keterangan: 

A = Proporsi siswa yang memilih 

B = Jumlah siswa (responden)  

Setelah persentase diperoleh maka untuk memperoleh hasil akhir dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus rata-rata sebagai berikut: 

  

  

 

(Siregar, 2005:22) 

Keterangan: 

X   = Nilai rata-rata 

Ʃx = Jumlah semua nilai peserta didik 

N   = Jumlah peserta didik 

 

HASIL PENELITIAN 

 Berdasarkan hasil analisis perhitungan angket yang telah dijawab oleh 

siswa yaitu sebelum siswa menerima pembelajaran  dan sesudah siswa menerima 

pembelajaran, maka diketahui dengan diterapkannya indikator-indikator variasi 

gaya mengajar guru dapat memotivasi belajar siswa, peningkatan motivasi belajar 

siswa melalui variasi gaya mengajar yang telah dilakukan oleh guru dapat 

digambarkan pada diagram batang berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehingga dengan hasil tersebut peneliti mampu memberikan kesimpulan 

bahwa variasi gaya mengajar guru berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa 

kelas IV SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya tahun ajaran 2017/2018 dengan hasil 

jawaban yang tertinggi adalah siswa sangat termotivasi dengan pembelajaran 

yang sudah diterima. 

 

Persentase =  
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, variasi gaya 

mengajar guru memberikan pengaruh yang positif terhadap motivasi belajar 

siswa. Hal ini diperkuat dengan hasil pengolahan data dan analisis data dari hasil 

jawaban siswa dalam menjawab angket motivasi belajar dengan menggunakan 

teknik analisis data persentase.  

Sebelum proses pembelajaran berlangsung tepatnya di awal pembelajaran 

peneliti membagikan kuesioner berupa angket kepada siswa, yang besar hasil 

persentase jawaban yang diperoleh peneliti merupakan perhitungan dari 

keseluruhan indikator-indikator motivasi belajar yang telah dijawab oleh siswa. 

Berikut besar persentase jawaban siswa: 

a) Persentase rata-rata siswa sangat termotivasi: 

X   =  

 = % 

b) Persentase rata-rata siswa termotivasi: 

X   =  

 = % 

c) Persentase rata-rata siswa tidak termotivasi: 

X   =  

 =  

d) Persentase rata-rata siswa sangat tidak termotivasi: 

X   =  

 = % 

Sedangkan besar persentase motivasi belajar siswa yang telah diperoleh 

peneliti sesudah siswa mendapatkan pembelajaran adalah: 

a) Persentase rata-rata siswa sangat termotivasi: 

X    =  

= % 

b) Persentase rata-rata siswa termotivasi: 

X    =  

= % 

c) Persentase rata-rata siswa tidak termotivasi: 

X    =  

=  

d) Persentase rata-rata siswa sangat tidak termotivasi: 

X    =  

= % 

Sehingga dengan hasil tersebut peneliti mampu memberikan kesimpulan 

bahwa variasi gaya mengajar guru berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa 

kelas IV SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya tahun ajaran 2017/2018 dengan hasil 

jawaban yang tertinggi adalah siswa sangat termotivasi dengan pembelajaran yang 

sudah diterima. Hasil tersebut didukung dengan kajian teoritis yang dijelaskan 

oleh Suyono dan Hariyanto (2014: 228) menggunakan variasi diartikan sebagai 

aktivitas guru dalam konteks proses pembelajaran yang bertujuan mengatasi 
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kebosanan siswa, sehingga dalam proses belajar siswa selalu menunjukkan 

ketekunan, perhatian, keantusiasan, motivasi yang tinggi dan kesediaan berperan 

serta secara aktif, serta menurut Suyono dan Hariyanto (2014: 210) untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran guru harus mampu membangkitkan motivasi 

belajar siswa sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan hal 

tersebut maka variasi gaya mengajar guru mempunyai peran yang penting dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa variasi gaya 

mengajar guru memberikan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar 

siswa kelas IV SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya. Hal ini diperkuat dengan hasil 

pengolahan data dan analisis data dari hasil jawaban siswa dalam menjawab 

angket motivasi belajar dengan menggunakan teknik analisis data persentase. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, 

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa khususnya pada siswa sekolah dasar 

yaitu: 

1. Pendidik hendaknya selalu menerapkan variasi gaya mengajar yang sebaik 

mungkin agar motivasi belajar siswa tidak mudah menurun, dengan begitu 

tujuan pembelajaran akan tercapai. 

2. Bagi pihak sekolah, hendaknya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat 

mendukung pendidik dalam menerapkan variasi gaya mengajar. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan paradigma generasi Y saat ini telah 

berkembang ke revolusi industry 4.0. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data adalah mahamahasiswa Pascasarjana Teknologi 

Pendidikan 2017 dan 2018. Data penelitian ini berwujud interpretasi ekspresi pengalaman hidup 

seseorang dimana peneliti berusaha menunda prasangka dan kerangka analisisnya. Akhir analisis 

data ditandai dengan ditemukannya tekstur pengalaman hidup atau peristiwa dari suatu 

komunitas mahasiwa.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) peran generasi Y di revolusi 

industri 4.0, 2) generasi Y mengubah paradigma pembelajaran.  Faktor – faktor yang 

melatarbelakangi antara lain; 1) generasi Y yang haus ilmu pengetahuan, dan 2) kehidupan selalu 

bersinggungan dengan peralatan teknologi. Fungsi paradigma pembelajaran untuk generasi Y 

ditemukan sebagai berikut :  1) fungsi sosial, dan 2) fungsi kultural. Penelitian ini menjadi 

informasi dasar untuk mengantisipasi dan mewaspadai inovasi teknologi untuk generasi Y 

sehingga dapat berperilaku bijak. 

 

Kata kunci: paradigma pembelajaran, generasi Y, revolusi industri 4.0 

 

Pendahuluan 

Hasil survey, fakta-fakta dan uraian dari peneliti di atas, menunjukkan 

hadirnya nilai- nilai budaya generasi millenial (generasi yang menjadikan teknologi 

informasi sebagai gaya hidup atau lifestyle) sebagai fenomena baru yang dipicu 

oleh perkembangan teknologi informasi tentu akan berpengaruh terhadap aspek 

pendidikan sekolah maupun kehidupan individu dalam keluarga, baik positif 

maupun negatif. Masalah yang dapat dikemukakan, bagaimana karakteristik 

nilai-nilai budaya generasi millenial sebagai fenomena sosial ?, karakteristik 

nilai-nilai budaya generasi millenial apa saja yang dapat mempengaruhi 

ketahanan individu?, seberapa jauh interaksi dan pengaruhnya faktor karakteristik 

nilai-nilai budaya generasi millenial dan budaya sekolah terhadap ketahanan 

individu? pertanyaan- pertanyaan tersebut menjadi menarik untuk dijadikan 

kajian atau penelitian. Generasi Y semakin praktis dan menginginkan membuka 

jendela dengan membaca , namun sumber bacanya lewat digital bukan lagi lewat 

text book.  

 

Metode Penelitian 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di Universitas Sebelas Maret yang 

berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.Penentuan lokasi ini karena 

mahasiwa pascasarjana sebagai pembelajar  termasuk generasi Y.Waktu penelitian 

dilaksanakan dibulan Maret hingga Mei 2018 dalam kurun waktu 2 bulan. 

Sedangkan untuk pengerjaan laporan penelitian dimulai pada bulan Juni  2018. 

mailto:wiedyputrif@student.uns.ac.id
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Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi dan naratif. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Studi 

fenomenologi (phenomenology studies) menjelaskan atau mengungkap makna 

konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada 

beberapa individu. Peneliti dalam hal ini dapat mengembangkan arti dari individu 

dan juga meminta kepada individu untuk menggambarkan pengalaman hidup 

mereka sehari-hari. Data yang dikumpul berkaitan erat dengan penelitian yang 

berlangsung dan dalam peneliti berusaha mendekati objek kajiannya secara kritis 

serta pengamatan yang cermat, dengan tidak berprasangka terhadap konsepsi-

konsepsi manapun sebelumnya. (Cresswell, 2015:125). Studi naratif disini 

fenomena yang sedang dipelajari adanya metode yang digunakan dalam studi 

untuk menganalisa cerita yang dituturkan (Cresswell, 2015:96). 

  

Subjek dan Objek 

Subyek data penelitian ini adalah mahasiswa pascasarjana teknologi 

pendidikan 2017  dan 2018 sebanyak 10 mahasiwa.  

Obyek data penelitian ini adalah anecdotal record  10 mahasiswa yang 

diperoleh dari rekaman. Didasarkan dengan peristiwa yang dialami tersebut 

menunjukkan paradigma perpustakaan telah mengalami pergeseran ke generasi Y.  

Teknik Penelitian  

 

Teknik dalam penelitian ini langkah-langkah sebagai berikut : Peneliti 

memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang 

fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan. Membaca data secara 

keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting 

kemudian melakukan pengkodean data. Menemukan dan mengelompokkan 

makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan 

horizonaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai 

yang sama. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari 

fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. 

Kemudian mengembangkan textural description (mengenai fenomena yang terjadi 

pada responden) dan structural description (yang menjelaskan bagaimana 

fenomena itu terjadi).Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif 

mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman 

responden mengenai fenomena tersebut.  

 

Pembahasan  

Istilah generasi millennial (generasi Y) memang sedang akrab terdengar. 

Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan 

penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa 

bukunya.millennial generation atau generasi Y juga akrab disebut generation me 

atau echo boomers. Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam 
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menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar 

menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y 

terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980 - 1990, atau pada awal 2000, dan 

seterusnya. Awal 2016 Ericsson mengeluarkan 10 Tren Consumer Lab untuk 

memprediksi beragam keinginan konsumen. Laporan Ericsson lahir berdasarkan 

wawancara kepada 4.000 responden yang tersebar di 24 negara dunia. Dari 10 tren 

tersebut beberapa di antaranya, adalah adanya perhatian khusus terhadap  perilaku 

generasi Y. 

1) Peran Generasi Y di Revolusi Industri 4.0 

Berbicara era digital tentu saja berbicara generasi yang berada dalam era 

tersebut.  Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) UI merilis bahwa mayoritas 

pengguna internet di Indonesia yaitu hampir setengah dari total jumlah pengguna 

internet di Indonesia (49%)berusia 18-25 tahun (Puskakom UI, Maret 2015). Ini 

berarti sebagian besar pengguna  internet di Indonesia adalah mereka yang lahir 

setelah tahun 1980 atau termasuk dalam kategori ―Digital Native‖ (generasi 

digital). Istilah Digital Native dan Immigrant sendiri diperkenalkan oleh Marc 

Prensky  pada tahun 2001 (Prensky, 2001).  Digital Natives, yaitu generasi muda 

yang lahir dan hidup pada era internet cenderung menggunakan dunia internet 

dalam kehidupan sehari-hari, Digital Natives (Generasi Digital) cenderung untuk 

menerima informasi secara cepat dari berbagai sumber, seperti multi media dan 

menggunakan sumber-sumber hyperlink; bekerja secara serentak (multitasking) 

dengan proses berpikir yang pararel ;berinteraksi secara real-time serta 

menghasilkan konten. Setiap orang dapat menjadi produsen informasi.  Di dalam 

digital natives terdapat  generasi milenia (Millennial Generation),  generasi ini 

biasanya selalu online, selalu terkoneksi dengan  dunia maya ; ingin mendapatkan 

informasi dengan cepat, biasanya mendapatkan informasi secara online dan gratis ; 

menciptakan, mengemas dan mengorganisasikan informasi yang didapatnya 

sendiri dengan jumlah yang sangat  banyak. Kemajuan-kemajuan teknologi ini 

seharusnya dapat dimanfaatkan oleh generasi Y dalam meningkatkan layanannya. 

Sehingga dapat memacu perkembangan ―ilmu dalam genggaman‖. Era generasi Y 

merupakan era dimana setiap kegiatan apapun harus didukung oleh teknologi. 

Ungkapan ―membaca dapat membuka jendela dunia‖ nampaknya menjadi 

semakin relevan di era teknologi dan informasi saat ini. Persepsi dunia yang 

menjadi semakin datar, dan menjadi sebuah desa kecil, adalah karena sudah 

terbukanya sekat-sekat geografis dengan kunci-kunci informasi. Hal itu 

didapatkan salah satunya dengan membaca, baik membaca buku secara 

konvensional, terlebih lagi dengan teknologi yang dapat menunjang seseorang 

untuk membaca secara digital. Bisa jadi gerenasi ini minat membacanya sangat 

tinggi karena setiap harinya tidak lepas dari HP. Mereka kapan saja 

membaca :berita, download e-book, jurnal, dll. Tidak perlu bersusah payah 

mengeluarkan uang untuk membeli sebuah buku, cukup masuk ke sebuah situs 

yang menyediakan e-book kemudian di download. Dalam hal menulis generasi itu 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0” | 423  

 

pun bisa mereka lakukan dengan mudah. Membuat blog pribadi, author jurnal 

yang berkolaborasi dengan dosen atau menulis panjang di akun media sosial yang 

mereka miliki.Namun, juga bisa jadi gambaran ideal tentang generasi Y di atas 

berkebalikan bahwa sebagian dari generasi Y  ternyata malas membaca buku, 

sukanya yang efisien, membuat tulisan tidak perlu lagi membaca buku secara 

serius, mengutip kata-kata tokoh hanya butuh beberapa menit tanpa perlu 

berlama-lama membaca tokoh yang dikutip. “Selama toko buku ada, selama itu 

pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan memang perlu, pakaian dan 

makanan dikurangi” dengan mudah didapatkan tanpa perlu tahu isi buku Madilog 

atau membaca kisah petualangan Tan Malaka—separuh hidupnya dibuat 

berpetualang karena di negeri Hindia Belanda diusir dan hidupnya berajhir dengan 

tragis—terbunuh di negerinya sendiri. Bukankah itu cerita yang bisa menggugah 

kesadaran generasi Y. Namun di era digitalisasi ini seharusnya dimafaatkan 

sebaik-baiknya bergiat membuka jendela dibiasakan menulis dan membaca. 

Referensi telah tersedia hanya tinggal klik dan klik dengan upaya menjadi penulis 

jurnal ataupun penulis novel.  

2)  Paradigma Pembelajaran 

 Di era pembelajaran abad 21 tentunya untuk generasi Y dosen sebisa 

mungkin hanya menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Fasilitator di sini 

bermakna dosen tidak lagi mendominasi berlangsungnya kegiatan pembelajaran, 

melainkan hanya menuntun mahasiswa untuk bisa membangun pengetahuannya 

sendiri berkaitan dengan materi yang diajarkan. Selain itu penggunaan metode 

ceramah mulai dikurangi agar mahasiswa bisa berpartisipasi aktif dan daya 

pikirnya bisa berkembang.Strategi Student Active Learning merupakan suatu 

strategi pembelajaran berpusat pada mahasiswa sehingga mahasiswa dituntut 

untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. Keaktifan mahasiswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara bertanya atau 

berdiskusi mengenai materi pembelajaran baik dengan dosen maupun mahasiswa 

lain (Silberman, 2012:23). Melalui kegiatan tersebut mahasiswa diharapkan 

mampu memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai materi 

pembelajaran. 

Berkaitan dengan hal tersebut Hartono (2013: 109) menyatakan bahwa 

melalui Active Learning mahasiswa akan berlatih untuk mengoptimalkan potensi 

yang dimiliki. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat mencapai hasil 

pembelajaran yang memuaskan sesuai dengan karakteristik mahasiswa. Selain itu 

diterapkannya Active Learning bertujuan untuk menjaga perhatian mahasiswa 

agar tetap fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Berdasarkan kedua 

pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Active Learning merupakan 

strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Mahasiswa akan 

mengoptimalan potensinya melalui kegiatan bertanya dan diskusi mengenai 

materi pelajaran. Kegiatan tersebut akan menjadikan mahasiswa aktif dan 

perhatiannya tetap terjaga dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga akan 
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mencapai hasil belajar yang sesuai dengan harapan.Adapun faktor – faktor yang 

mempengaruhi generasi Y dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yakni : 

1) Generasi Y yang Haus Ilmu Pengetahuan 

Dewasa in i ke luarga Indones i a menghadapi tantangan seiring 

masuknya nilai-nilai baru atau nilai budaya global yang seringkali 

bertentangan dengan nilai budaya bangsa Dalam kondisi ini maka ketahanan 

dan bahkan kelangsungan hidup budaya nasional sangat tergantung dari 

ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dari suatu bangsa dalam 

menghadapi arus penetrasi budaya global tersebut. Setiap individu atau 

pribadi dalam suatu keluarga Indonesia saat ini sedang menghadapi konflik 

antara Das Sein (apa yang senyatanya terjadi atau realita) dan Das Sollen (apa 

yang seharusnya terjadi atau yang diharapkan) dalam memahami nilai budaya 

nasional yang akan berakibat pada melemahnya ketahanan individu sebagai 

benteng dalam menghadapi nilai budaya global. Di era generasi Y, 

seseorang memerlukan pengendali yang kuat agar ia mampu memilih dan 

memilah nilai-nilai yang banyak sekali ditawarkan kepadanya. Oleh karena itu, 

agar  seseorang tahan banting, maka bisa dilakukan dengan pendidikan, 

sebab jalan terbaik dalam membangun seseorang ialah pendidikan. Jalan 

terbaik dalam membangun masyarakat ialah pendidikan. Jalan terbaik dalam 

membangun negara ialah pendidikan. Jalan terbaik membangun dunia juga 

pendidikan. Secara sederhana, fokus pendidikan hanya tiga, yaitu 

membangun pengetahuan, membangun keterampilan (skill), dan membangun 

karakater. Berdasarkan ketiga elemen pendidikan tersebut, intinya hanya satu 

yakni basis utamanya adalah karakter dan karakter adalah buah dari kebudayaan. 

2) Kehidupan Selalu Bersinggungan dengan Peralatan Teknologi 

Faktor – faktor yang melatarbelakangi yakni, generasi Y yang haus ilmu 

pengetahuan,  Oleh karena itu, tidak salah jika orang-orang sukses dan besar di 

dunia ini adalah mereka yang menguasai informasi. Sementara orang-orang 

atau bangsa yang tertinggal dari sisi informasi mempunyai peluang lebih 

tertinggal dibandingkan dengan yang menguasai informasi. Generasi Y dimana 

mereka berperilaku sebagai seseorang yang haus akan ilmu. Selalu 

menanyakan pertanyaan setelah pertanyaan. Generasi Y sangat familiar dalam 

menggunakan TI, mereka sangat bergantung pada teknologi. Kemudahan-

kemudahan inilah yang memunculkan istilah ―Dunia dalam genggaman‖, 

karena segala informasi dapat diakses dengan menggunakan HP dimanapun 

dan kapanpun kita membutuhkan informasi. Memperkuat keingintahuan 

intelektual mahasiswa, keterampilan mengidentifikasi dan memecahkan 

masalah, dan kemampuan mereka untuk membangun pengetahuan baru dengan 

orang  lain , harus menjadi ahli dalam mencari tahu bersama-sama dengan 

mahasiswa mereka, tahu bagaimana melakukan sesuatu, tahu bagaimana cara 

untuk mengetahui sesuatu atau bagaimana menggunakan sesuatu untuk 
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melakukan sesuatu yang baru.  Dari faktor – faktor yang dipaparkan di atas ada 

beberapa fungsi yang diperoleh, yakni :   

1) Fungsi Sosial                    

 Mempertimbangkan terlebih dahulu efek positif atau negatif yang akan 

diterima saat melakukan aktivitas internet tertentu. Saat ini nampaknya telah 

terjadi kecenderungan pengguna internet yang sering mengenyampingkan 

nilai-nilai moral dan etika. Padahal dalam tatanan sosial, etika sangat 

diperlukan guna menghindari terjadinya pergesekan yang berujung kepada 

konflik. Semakin merosotnya moral para pelajar merupakan salah satu akibat 

dari pesatnya perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan 

peningkatan kualitas budi pekerti pelajar, padahal perkembangan teknologi 

memang sangat dibutuhkan bangsa ini untuk dapat terus bersaing di era 

globalisasi. Kemerosotan moral banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial-

budaya dalam masyarakat sekitarnya. Lingkungan sosial yang buruk adalah 

bentuk dari kurangnya pranata sosial dalam mengendalikan perubahan sosial 

yang negatif. Dewasa  ini keluarga  Indonesia menghadapi tantangan seiring 

masuknya nilai-nilai baru atau nilai budaya global yang seringkali 

bertentangan dengan nilai budaya bangsa Dalam kondisi ini maka 

ketahanan dan bahkan kelangsungan hidup budaya nasional sangat 

tergantung dari ketahanan keluarga sebagai unit terkecil dari suatu bangsa 

dalam menghadapi arus penetrasi budaya global tersebut. Setiap individu 

atau pribadi dalam suatu keluarga Indonesia saat ini sedang menghadapi 

konflik antara Das Sein (apa yang senyatanya terjadi atau realita) dan Das 

Sollen (apa yang seharusnya terjadi atau yang diharapkan) dalam 

memahami nilai budaya nasional yang akan berakibat pada melemahnya 

ketahanan individu sebagai benteng dalam menghadapi nilai budaya global. 

2)  Fungsi Kultural  

Karakteristik dan ciri khas nilai-nilai budaya generasi millennial yang 

ditunjukkan mahamahasiswa antara lain adalah menjadikan teknologi 

sebagai gaya hidup (lifestyle), sebagai generasi yang  ternaungi (sheltered), 

karena mereka lahir dari orang tua yang terdidik. Mereka multi talented, 

multi language, lebih ekspresif dan eksploratif. Pandangan terhadap 

hakekat hidup, selalu yakin, optimistik, percaya diri, menginginkan 

kesimplean, dan segala sesuatunya serba instan. Pandangan terhadap 

hakekat karya atau kerja, memandang prestasi merupakan sesuatu yang 

harus dicapai, bekerja dan belajar lebih interaktif melalui kerjasama tim, 

kolaborasi dan kelompok berpikir, mandiri dan tersturuktur dalam 

penggunaan teknologi, communication gadget, dalam akses internet lebih 

menyukai petunjuk visual atau gambar. 

Dalam melihat hubungan manusia dengan ruang dan waktu, ciri generasi 

millennial dalam berkomunikasi   bersifat Instant Communication di 

lingkungan real time, Network Development, yaitu mengembangkan 
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jaringan yang   memungkinkan generasi ini untuk terhubung satu sama lain 

untuk berkoneksi dan kolaborasi. Terkait dengan prinsip dasar hubungan 

manusia dengan alam, mempunyai prinsip pemanfaatan dan sekaligus 

pelestarian lingkungan alam. Manusia harus menguasai teknologi dan ilmu 

pengetahuan untuk digunakan dalam pemanfaatan, pengelolaan, kelestarian 

sekaligus bagi keselarasan, harmoni dan penguasaan alam demi 

kemanfaatan umat manusia dan alam sekitarnya. Sementara itu, dalam 

melihat hubungan manusia dengan sesama manusia, lebih terbuka terhadap 

berbagai akses informasi yang bersifat lintas batas, cenderung lebih 

permisif terhadap keanekaragaman. Mereka tidak peduli tentang privasi 

dan bersedia untuk berbagi rincian intim tentang diri mereka sendiri 

dengan orang asing. Budaya membuat status merupakan aktivitas sehari-

hari. Cyberculture adalah sebuah kebudayaan baru di mana seluruh 

aktivitas kebudayaannya dilakukan dalam dunia maya yang tanpa batas. 

Namun demikian generasi millennial tetap berpandangan bahwa keluarga 

merupakan pilar yang sangat penting bagi kehidupannya. 

 

Kesimpulan 

Era generasi Y akan menuntut layanan serba praktis dan cepat, keharusan 

menguasai Teknologi informasi membuat pandangan ketakutan-ketakutan yang 

terlalu berlebih juga merupakan efek samping dari penerapan teknologi informasi. 

Karakteristik nilai-nilai budaya generasi millennial yang ditunjukkan 

mahamahasiswa antara lain: menjadikan teknologi generasi millennial yang 

ditunjukkan mahamahasiswa antara lain: menjadikan teknologi sebagai lifestyle, 

generasi yang ternaungi (sheltered), lahir dari orang tua yang terdidik, multi 

talented, multi language, ekspresif dan eksploratif, selalu yakin, optimistik, 

percaya diri, menginginkan kesimplean, dan segala sesuatunya serba instan, 

prestasi merupakan sesuatu yang harus dicapai, bekerja dan belajar lebih 

interaktif melalui kerjasama tim, kolaborasi dan kelompok berpikir, mandiri dan 

tersturuktur dalam penggunaan teknologi, communication gadget, dalam akses 

internet lebih menyukai petunjuk visual. 

Menerapkan student active learning dapat membantu dosen membuat suasana   

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, apalagi dengan karakteristik generasi 

Y. Sehingga, ilmu yang didapat lebih gemuk dan dosen semakin meningkatkan 

kinerjanya guna membangun generasi Y dengan berbagai skills. Penerapanpun 

dengan beberapa variasi model pembelajaran bisa dosen terapkan agar mahasiswa 

tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Sebelum menerapkannya dosen harus 

mempersiapkan hal-hal dengan matang agar pelaksanaannya dapat berjalan 

dengan lancar dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

 

 

 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0” | 427  

 

Daftar Pustaka 

Absher, Katherine and Amidjaya, Mary Rose. 2008. Teaching Library Instruction 

to The Millennial Generation. From Marymount University, Arlington, 

VA.(Diaksesdalamhttp://www.vla.org/Presentations/VLA_presentation_

draft072208.ppt tanggal 9 April 2018 pukul 09.00) 

 

Bolstad, R. 2011. Taking a „Future Focus‟ in Education – What Does It Mean? 

NZCER Working Paper. Wellington, New Zealand Council for 

Educational Research.  

 

Carneiro, R. and Draxler, A. 2008. Education for the 21st century: lessons and 

challenges. European Journal of Education, Vol. 43, No. 2, pp. 149-160. 

 

Djahiri, A.K. (2006). “Esensi Pendidikan Nilai Moral dan Pendidikan 

kewarganegaraan di Era  Globalisasi,” Pendidikan Nilai Moral dalam 

Dimensi Pendidikan K e w a r g a n e g a r a a n ,   B a n d u n g : 

Laboratorium Pkn FPIPS UPI. 

 

Kamil, Harkrisyati & Sonda, Endang Wiwik. Makalah yang disampaikan dalam 

Seminar ―Menghadirkan Perpustakaan Untuk Generasi Millennial 

(Presenting a Library for Millennial Generation)‖ tanggal 4 Maret 2010 

di UC UGM Yogyakarta. 

 

P21. 2008. 21st Century Skills, Education & Competitiveness. Washington DC, 

Partnership for 21st Century Skills. 

 

Romadhoni, N. (2016). Peningkatan Minat Belajar IPA melalui Penerapan Model 

Active Learning Tipe Team Quiz. Jurnal Pendidikan, 30. 

 

Silberman, M. L. (2012). Active Learning 101 Cara Belajar Mahasiswa Aktif. 

Bandung: Penerbit Nuansa.  

 

Tapscott, Don. 2008. Grown up Digital: How the Net Generation is Changing 

Your World. USA: McGraw Hill. 

 

http://www.vla.org/Presentations/VLA_presentation_draft072208.ppt
http://www.vla.org/Presentations/VLA_presentation_draft072208.ppt


 
 

PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0” | 428  
 

PENERAPAN MEDIA PAPAN PERMAINAN SISTEM 

PENCERNAAN MANUSIA DENGAN 

MENGINTEGRASIKAN KOMPONEN KREATIF, KRITIS, 

KOMUNIKATIF DAN KOLABORATIF DALAM 

PEMBELAJARAN IPA UNTUK PEMAHAMAN KONSEP 

DASAR PESERTA DIDIK KELAS V SDN TENGGILIS 

MEJOYO 1 SURABAYA 
 

Chlara Ayu Okta Trisnani1, Whika Manggar Rani2 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

Chlara.ayuokta@gmail.com  

Whikamanggar12@gmail..com  

 
 

ABSTRAK 

 
 Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (RnD) yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan media pembelajaran "Paper Siscerman" papan permainan sistem pencernaan 

manusia untuk memahami konsep dasar peserta didik pada siswa SD. Metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan tes. Teknik analisis yang 

digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu dengan mencari rata-rata dan hasilnya dijelaskan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas belajar kreatif, kritis, 

komunikatif, dan kolaboratif menggunakan media papan permainan sistem pencernaan 

manusia? Bagaimana hasil belajar siswa menggunakan media papan dari sistem pencernaan 

manusia ?. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V SDN TM 1 yang berjumlah 27 siswa. 

Data hasil belajar siswa diperoleh melalui uji penilaian posttest dengan lembar observasi 

aktivitas siswa sebagai pendukung. Analisis data hasil belajar siswa setelah penelitian dapat 

diketahui yaitu nilai rata-rata 84,29 dengan ketuntasan belajar mencapai 15%. Hasil analisis 

aktivitas siswa setelah penelitian diperoleh hasil 89% dengan kriteria baik. Maka dengan 

menerapkan media permainan sistem pencernaan manusia belajar sains dengan komponen 

kreatif, kritis, kolaboratif dan komunikatif telah tercapai pemahaman konsep dasar peserta 

didik terhadap hasil belajar siswa kelas VA. 

 

Kata Kunci:  media, kreatif, kritis, kolaboratif dan komunikatif. 

 

PENDAHULUAN 
Pedidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif 

megembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilaN 

yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Hal ini juga tercantum dalam tujuan 

pendidikan nasional berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang 

menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlakmulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.Media pembelajaran adalah 

sarana komunikasi dalam proses belajar mengajar yang berupa perangkat keras 

maupun perangkat lunak untuk mencapai proses dan hasil pembelajaran secara 

efektif dan efisien, serta tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan mudah. 

mailto:Chlara.ayuokta@gmail.com
mailto:Whikamanggar12@gmail..com
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Media pembelajaran di klasifikasikan berdasarkan indera yang digunakan, jenis 

pesan, sasaran, penggunaan elektronik, media asli dan tiruan, media grafis, 

media bentuk papan dan media bahan cetak. Menurut Arsyad (2007: 15) 

sehingga dibutuhkan media pembelajaran yang menarik agar semua ilmu yang 

akan diberikan dapat sampai dan proses kemandirian belajar dapat terlaksana. 

Ada beberapa pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media 

diantaranya: motivasi, perbedaan individual, tujuan pembelajaran, organisasi 

isi, persiapan sebelum belajar, emosi, partisipasi, umpan balik, penguatan, 

latihan, pengulangan dan penerapan.  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA 

diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri 

dan alam sekitar proses pembelajarannya menekankan pada kompetensi agar 

menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. IPA diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan 

masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan 

secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Cara 

membelajarkan siswa tentang konsep sistem pencernaan manusia menjadi 

masalah dalam pembelajaran IPA, dikarenakan siswa sulit memahami konsep 

tersebut yang mengakibatkan hasil belajar siswa tidak tercapai, dikarenakan 

guru menggunakan metode ceramah lebih banyak dalam menyampaikan 

pembelajaran. Aktivitas belajar adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan 

guru agar menciptakan peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan dan 

mengemukakan gagasan. Belajar merupakan proses perubahan perilaku pada 

diri sendiri karena adanya interaksi individu dengan lingkungan. Aktivitas 

belajar dapat digolongkan menurut tingkatannya sesuai dengan nilai kriteria. 

Menurut Sardiman (2006: 100), aktivitas belajar meliputi aktivitas yang 

bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar kedua aktivitas tersebut 

harus selalu berkait. Tentunya guru menjadi pendorong bagi siswa dalam 

belajar, guru melaksanakan perannya terhadap siswa dalam belajar, 

membimbing dan mengarahkan bahkan memberikan tes untuk mengukur 

seberapa besar kemampuan siswa dalam pembelajaran. 

Menurut Gagne (dalam Suprijono, 2014: 2) belajar adalah kemampuan 

yang dicapai  seseorang melalui aktivitas. Belajar dapat dilakukan oleh semua 

orang mulai dari anak kecil, remaja, orang dewasa dan orang lanjut usia. Dari 

pandangan tersebut dapat diketahui, bahwa dalam belajar siswa harus 

mengalami kejadian atau peristiwa nyata yang berhubungan dengan pelajaran. 

Kemudian, siswa juga diminta mengamati kondisi dan peristiwa yang ada di 

sekitar lingkungannya.  Jadi, belajar adalah suatu usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Belajar dapat dilakukan 

dimana saja seperti dilingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan 

lingkunagan sekolah. 

Aktivitas belajar adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan guru 

agar menciptakan peserta didik aktif bertanya, mempertanyakan dan 

mengemukakan gagasan. Belajar merupakan proses perubahan perilaku pada 

diri sendiri karena adanya interaksi individu dengan lingkungan.  
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Menurut Sardiman (2006: 100), aktivitas belajar meliputi aktivitas yang 

bersifat fisik maupun mental. 
Aktivitas 4K (Kolaboratif, Kreatif, Kritis dan Komunikatif) Kreatif, 

berpikir kreatif adalah suatu kegiatan mental untuk meningkatkan kemurnian, 

serta ketajaman pemahaman dalam mengembangkan sesuatu. Sedangkang 

kreatifitas adalah kemampuan untuk menghasilakan atau menggagas ide-ide 

yang inovatif. Kritis, berpikir kritis adalah suatu kecakapan nalar secara teratur, 

kecakapan sistematis dalam menilai, memecahkan masalah dan menarik 

keputusan, memberi keyakinan, menganalisis asumsi dan pencarian ilmiah. 

Komunikatif pada keterampilan ini peserta didik dituntut mampu memahami, 

mengelola, menciptakan komunkasi yang efektif, menyampaikan pikiran ide-

ide secara efektif dalam berbagai bentuk, isi baik lisan maupun tulisan, 

mendengarkan secara efektif untuk memahami makna termasuk pengetahuan, 

sikap, nilai, minat, menggunakan informasi untuk berbagai tujuan, 

memanfaatkan media komunikasi dan teknologi dan berkomunikasi secara 

efektif dalam berbagai lingkungan. Siswa harus mampu secara efektif 

menganalisa dan memproses sumber informasi dan pemanfaatan media 

komunikasi modern membuat pembelajaran lebih efektif. Kolaborasi adalah 

suatu jenis pendekatan yang meliputi penggabungan karya/usaha intelektual 

siswa, atau siswa bersama guru. Kolaborasi dilandasi oleh pemikiran bahwa 

kegiatan belajar hendaknya mendorong siswa dapat bekerjasama dan 

membantu siswa untuk terlibat dalam membangun pengetahuan sehingga 

mencapai pemahaman yang mendalam. Sedangkan guru bisa membantu siswa 

bekerja secara efektif dalam kelompok, sehingga diantara mereka saling 

mempengaruhi dan berkomunikasi. Kolaborasi berpusat pada eksplorasi siswa 

atau aplikasi dari bagian materi, bukan hanya ceramah dari guru. Kolaboratif 

menekankan pada diskusi siswa dan keaktifan dalam bekerja dengan materi 

yang telah disediakan.  

Maka untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya pembuatan media 

pembelajaran berupa “Media Paper (Papan Permainan)” dengan adanya media 

ini sangat membantu siswa dalam memahami konsep guna menciptakan 

pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Apalagi pada jenjang pendidikan 

sekolah dasar siswa masih suka bermain masih belajar memahami dan berfikir 

konsep-konsep yang bersifat kongkrit. Anak pada tahap ini masih mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dengan media papan permainan 

sistem pencernaan manusia dapat melatih daya ingat siswa dan mendorong 

keberanian siswa untuk mengungkapkan pendapatnya, serta melatih 

penguasaan dan kemampuan siswa. Dengan demikian hasil belajar siswa lebih 

cepat tertanam secara maksimal dalam diri siswa, apabila peserta didik 

memperoleh pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Berdasarkan penelitian rumusan 

masalah dan tujuan, bagaimanakah aktivitas belajar kreatif, kritis, komunikatif, 

dan kolaboratif menggunakan media papan permainan sistem pencernaan 

manusia? tujuan untuk mengetahui aktivitas belajar kreatif, kritis, komunikatif, 

dan kolaboratif menggunakan media papan permainan sistem pencernaan 

manusia. Aktivitas belajar kreatif, kolaboratif, kritis, dan komunikatif siswa 

dengan menerapkan media papan permainan sistem pencernaan manusia dapat 

dilihat dari hasil observasi pendidik kategori sangat baik dan hasil observasi 
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peserta didik kategori sangat baik, sedangkan respon peserta didik  kategori 

sangat baik dan dan respon pendidik yang memperoleh kategori Sangat Baik.  

Rumusan masalah dan tujuan yang kedua adalah bagaimanakah hasil belajar 

siswa menggunakan media papan permainan sistem pencernaan manusia? 

tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa menggunakan media papan 

permainan sistem pencernaan manusia. Hasil belajar dikatakan baik karena 

persentase ketuntasan belajar peserta didik mencapai tes hasil belajar (THB) 

menggunakan penerapan media papan permainan sistem pencernaan manusia. 

dapat dikatakan layak digunakan dalam pembelajaran dan meningkatkan 

pengetahuan peserta didik. 

 

METODE PEELITIAN 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian metode 

kuantitatif deskriptif dengan One-Shot Case Study. Penelitian ini hanya 

menggunakan 1 kelas untuk diobservasi dan diambil datanya peneliti 

menggunakan penerapan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui hasil 

belajar dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan menerapkan 

media paper siscerman yang melibatkan siswa aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan secara kreatif, kritis, kolaboratif dan 

komunikatif.  

 Populasi seluruh objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini 

populasinya adalah seluruh siswa kelas VA SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya 

yang berjumlah 1 kelas 27 siswa. Sampel diambil tidak secara acak tetapi 

ditentukan sendiri oleh peneliti. Sehingga sampel dari penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VA SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya yang berjumlah 1 

kelas 27 siswa. Variabel penelitian yang digunakan variabel Menurut Sugiyono 

(2009:38) adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut dan ditarik 

kesimpulan. Dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu, media papan permainan sistem pencernaan manusia, 

pengintegrasian kreatif, kolaboratif, berfikir kritis, dan komunikatif.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian penerapan ini adalah 

dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, Menurut Sugiyono 

(2010: 308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. 

Data merupakan bagian terpenting dalam penelitian, karena melalui 

kesimpulan yamg ditarik dari penelitian adalah berdasarkan data yang 

diperoleh peneliti ada berbagai macam teknik dalam pengumpulan data dalam 

penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui observasi meurut Suharsimi 

Arikunto (2006: 156) observasi disebut juga sebagai pengamatan. Kegiatan ini 

meliputi pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indera. Pengamatan observasi digunakan untuk mengambil data 

tentang kinerja guru dan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengambil data penelitian secara langsung pada 

pelaksaanan kegiatan pembelajaran yang ada di SDN Tenggilis Mejoyo I 

Surabaya. Agar lebih terstruktur maka dalam penelitian ini digunakan jenis 

observasi terstruktur dan tes meurut Arikunto (2006:150) tes merupakan 

serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk 
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mengukur keterampilan, pengetahuan dan intelegensi, kemampuan bakat yang 

dimiliki individu maupun kelompok. Dalam tes ini digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan. 

Tes ini diberikan kepada individu dalam bentuk pilihan ganda, isian dan uraian 

yaitu memecahkan soal yang berkaitan dengan Sistem Pencernaan Manusia 

pada pembelajaran IPA.  

Prosedur pengumpulan data yang akan diguakan pada penelitian ini 

mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Untuk 

instrumen penelitian menurut Sugiyono (2010-120) instrument penilaian 

merupakan suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial 

yang diamati. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar observasi, test, lembar angket, dari penggunaan media papan permainan 

yang dijadikan media untuk mata pelajaran IPA pembelajaran sistem 

pencernaan manusia. Instrument yang kami gunakan yaitu, lembar uji variabel, 

lembar observasi aktivitas peserta didik dan lembar tes hasik belajar. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

jenis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2016:147). 

Penelitian ini menggunakan teknik persentase dan analisis deskriptif karena 

penelitian ini tidak menjelaskan saling berhubungan antar satu komponen ke 

komponen lain dan tidak menguji hipotesis. Aalisis data yang digunakan dalam 

penelitian analisis data observasi dan analisis data tes hasil belajar. 

 

HASIL PENELITIAN 

Pada penelitian ini yang dipaparkan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan peneliti. Jenis penelitian ini adalah “Penelitian Deskriptif”. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan 

tes. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, yaitu dengan 

mencari rerata dan hasilnya di deskripsikan. Penelitian dilakukan di kelas VA 

SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya. Analisis data yang diuraikan adalah data 

media selama pembelajaran berlangsung, data observasi aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung, data rpp selama pembelajaran dan data tes hasil 

belajar. Pada kegiatan ini peneiti melakukan penerapan media papan permainan 

tentang sistem pencernaan manusia kelas VA SDN Tenggilis Mejoyo1 

Surabaya pada kegiatan pembelajaran yang berlangsung dari awal sampai akhir 

pembelajaran dengan menggunakan media papan permainan dengan aktivitas 

pembelajaran kreatif, kritis, kolaboratif dan komunikatif karena dari beberapa 

masalah yang dialami oleh siswa dalam menerima pembelajaran IPA, dengan 

proses pembelajaran seperti focus pada buku bacaan saja membuat siswa 

kurang memahami materi yang disampaikan, karena guru hanya menjelaskan 

materi tersebut tidak dengan melakukan praktik atau membuat permainan/game 

untuk menarik semangat belajar siswa, dalam penelitian ini peserta didik 

diminta untuk melaksanan pembelajaran dengan macam aktivitas yang pertama 

pada aktivitas kreatif, siswa menemukan proses untuk memahami materi, 

memberikan solusi jika jawaban salah, bekerjasama dalam kelompok, yang 

kedua kritis siswa mampu meberikan kesimpulan, tanggap dalam menanggapi 
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permasalahan, melakukan analisis terhadap masalah yang ada, memberikan 

alasan atau gagasan jika jawaban salah atau diberi pembetulan, yang ketiga 

komunikatif, diskusi dan interaksi antar teman dikelas, bergaul dan 

berkomunikasi saat kerja kelompok dan yang ke empat kolaboratif, siswa 

saling bertukar pikiran dan wawasan, setiap kelompok memiliki berbagai tugas 

untuk mencapai tujuan. Setelah kami melakukan penelitian dengan 

menggunakan media papan permainan sistem pencernaan manusia telah 

tercapainya suatu pembelajaran siswa menjadi lebih paham dan tertantang 

untuk menyelesaikan suatu masalah. Siswa menjadi aktif dengan adanya media 

pembelajaran dan berani untuk mengungkapkan pendapatnya, bekerjasama 

dengan kelompoknya berpikir bagaimana menyelesaikan suatu masalah dalam 

kelompok maupun individu. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa sebagai responden terlihat 

antusias saat mencoba papan permainan yang dikembangkan. Ketika pertama 

kali diberikan media, para siswa nampak penasaran dan ingin tahu tentang isi 

media. Sikap antusias juga ditunjukan responden dengan bermain dan belajar 

dari awal hingga akhir. Dari ketiga kelompok yang diambil, semua dari mereka 

nampak menyukai media papan permainan tersebut. Setelah selesai bermain 

dan belajar papan permainan 27 siswa telah selesai mencoba media papan 

permainan responden diminta memberikan komentar terhadap media papan 

permainan yang telah dipraktikkan. Secara umum, responden memberikan 

tanggapan positif terhadap media papan permainan. Responden menyukai 

media papan permainan yang dikembangkan. Responden menyatakan bahwa 

media papan permainan yang dikembangkan sangat menarik, responden 

menjadi semangat untuk belajar dengan menggunaan media papan permainan 

sistem pencernaan manusia. Responden merasa papanpermainan yang 

dikembangkan mudah dipahami, serta mudah belajar dengan menggunakan 

media tersebut. 

Pendidik melakukan penelitian dengan menggunakan posttest atau tes 

hasil belajar dengan beberapa soal yaitu, 10 pilihan ganda, 5 isian, dan 5 uraian  

dengan tes hasil belajar dapat mengetahui pemahaman konsep dasar siswa 

tentang sistem pencernaan manusia dengan menerapkan media papan 

permainan. Tes hasil belajar dalam penelitian ini merujuk pada penilaian 

ketrampilan dan pengetahuan siswa. Tes dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan yang dimiliki siswa dalam pemahaman konsep dasar pada 

pembelajaran IPA sistem pencernaan manusia. Tes hasil belajar siswa dapat 

diketahui jumlah siswa kelas VA SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya ada 27 

siswa. Dari seluruh siswa kelas VA ada ada seorang siswa yang mendapat nilai 

tertinggi 95, namun ada siswa juga yang mendapatkan nilai 59. Nilai tertinggi 

siswa dari hasil tes adalah 95 dan nilai terrendah siswa dari hasil tes adalah 59. 

Peserta didik yang tuntas dalam proses pembelajaran dengan nilai >75 

sebanyak 23 siswa, sedangkan peserta didik yang tidak tuntas dengan nilai <75 

sebanyak 4 siswa. Jadi kemampuan peserta didik dalam memahami materi 

sistem pencernaan manusia dalam kategori baik dan tuntas karena nilai dari 

rata-rata 27 siswa adalah 85 dengan KKM 75. Nilai tersebut masuk dalam 

kategori baik. Jadi dengan menggunakan media papan permainan sistem 

pencernaan manusia hasil belajar siswa kelas VA baik.  
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PEMBAHASAN 

Pembahasan hasil penelitian berisi tentang hasil penelitian yang telah 

dipaparkan sebelumnya. Penerapan media papan permainan sistem pencernaan 

manusia (Paper Siscerman) dengan mengintegrasikan komponen kreatif, kritis, 

kolaboratif dan komunikatif dalam pembelajaran IPA untuk pemahaman 

konsep dasar peserta didik kelas V SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya dengan 

jumlah siswa 27 anak. Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah 

dilakukan di atas sudah mampu menjawab dua rumusan masalah yang telah 

dibuat oleh peneliti, (1) Bagaimanakah aktivitas belajar kreatif, kritis, 

komunikatif, dan kolaboratif menggunakan media papan permainan sistem 

pencernaan manusia? Aktivitas siswa didukung dengan kualitas perangkat 

pembelajaran yang tervalidasi (validasi media sebesar 86%, respon guru 89% 

dan rpp 85%). Didukung dengan kualitas pendidik dengan rata-rata 87% dalam 

melaksanakan semua aktivitas dalam RPP Aktivitas kreatif membantu siswa 

menemukan proses baru untuk memahami materi, dengan menggunakan media 

tersebut membantu siswa untuk melakukan analisis terhadap soal yang terdapat 

pada media tersebut, kolaboratif siswa bersama kelompoknya bekerjasama 

dengan baik dalam mengerjakan suatu permaian yang telah disediakan 

membantu siswa untuk saling bekerjasama dalam kelompok/tim, peduli 

satusama lain tidak membeda-bedakan mana yang pintar dan yang tidak pintar, 

mampu bertukar pikiran dan wawasan. Sehingga dengan aktivitas komunikatif 

siswa mampu mengungkapkan pendapat maupun sanggahan dengan bahasa 

yang baik dan benar melalui penerapan media papan permainan, dengan 

menggunakan media papan permainan sistem pencernaan manusia dengan 

aktivitas 4K (Kreatif, Kritis, Kolaboratif dan Komunikatif) telah tercapai 

pemahaman konsep dasar dalam suatu pembelajaran. (2) Bagaimanakah hasil 

belajar siswa menggunakan media papan permainan sistem pencernaan 

manusia? hasil belajar siswa didukung dengan kualitas perangkat pembelajaran 

yang tervalidasi (Validasi THB 86%) dan kualitas pendidik dalam mendidik 

didukung dengan media yang memberikan dampak positif dilihat dari respon 

baik dari peserta didik sebanyak 86% Hasil belajar Setelah kami melakukan 

penelitian dengan menggunakan media papan permainan sistem pencernaan 

manusia telah tercapainya suatu pembelajaran siswa untuk menyelesaikan 

suatu masalah. Siswa menjadi aktif dengan adanya media pembelajaran dan 

berani untuk mengungkapkan pendapatnya, bekerjasama dengan kelompoknya 

berpikir bagaimana menyelesaikan suatu masalah didalam kelompok maupun 

individu. Sehingga telah tercapainya konsep pemahaman dasar siswa disisi lain 

terdapat nilai hasil belajar siswa menjadi meningkat ya walaupun terdapat nilai 

yang kurang.  

 

SIMPULAN 

Penerapan media papan permainan sistem pencernaan manusia yang 

dikembangkan oleh peneliti merupakan media yang berbentuk papan untuk 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran sistem 

pencernaan manusia. Penerapan Media Papan Permainan Sistem Pencernaan 

Manusia dengan Mengintegrasikan Komponen Kreatif, Kritis, Kolaboratif dan 

Komunikatif dalam Pembelajaran IPA Untuk Pemahaman Konsep Dasar 

Peserta Didik Kelas V SDN Tenggilis Mejoyo 1 Surabaya. Berdasarkan hasil 
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penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan menurut rumusan masalah 

yaitu, (1) Bagaimanakah aktivitas belajar kreatif, kritis, komunikatif, dan 

kolaboratif menggunakan media papan permainan sistem pencernaan manusia? 

Aktivitas belajar kreatif, kolaboratif, kritis, dan komunikatif siswa dengan 

menerapkan media papan permainan sistem pencernaan manusia dapat dilihat 

dari hasil observasi pendidik kategori sangat baik dan hasil observasi peserta 

didik kategori sangat baik, sedangkan respon peserta didik  kategori sangat 

baik dan dan respon pendidik yang memperoleh kategori Sangat Baik. Hasil ini 

memberi gambaran bahwa penerapan media papan permainan sistem 

pencernaan manusia dengan mengintegrasikan komponen kreatif, kolaboratif, 

kritis, dan komunikatif dapat diterima oleh pendidik dan peserta didik dalam 

pembelajaran. Kualitas aktivitas belajar peserta didik menggunakan Media 

Papan Permainan Sistem Pencernaan Manusia sudah cukup baik, karena 

peserta didik sudah melakukan aktivitas belajar sesuai dengan harapan peneliti. 

(2) Bagaimanakah hasil belajar siswa menggunakan media papan permainan 

sistem pencernaan manusia? Hasil belajar dikatakan baik karena persentase 

ketuntasan belajar peserta didik mencapai tes hasil belajar (THB) 

menggunakan penerapan media papan permainan sistem pencernaan manusia. 

dapat dikatakan layak digunakan dalam pembelajaran dan meningkatkan 

pengetahuan peserta didik. 

 

SARAN 

Berdasarkan simpulan diatas, peneliti memberikan saran bagi guru, 

sebaiknya menerapkan media papan permainan tersebut sebagai variasi media 

pembelajaran dalam kelas. Guru di harapkan membuat program penggunaan 

media papan permainan dalam pembelajaran kepada guru-guru yang lain agar 

media dapat digunakan secara lebih luas dan berguna bagi peserta didik agar 

bisa tercapainya suatu pembelajaran. Bagi Peserta Didik, agar bisa 

memanfaatkan media pembelajaran ini sebagai sumber belajar dengan baik. 

Bagi Peneliti, lebih lanjut perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui 

keefektifan media papan permainan “Sistem Pencernaan Manusia”. Peneliti 

selanjutnya juga dapat mengembangkan media papan permainan untuk materi 

yang lain semoga bermanfaat. 
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ABSTRAK 
  

Sebagian siswa di Sekolah Dasar mengaku bahwa mereka tidak dapat memahami dengan 

baik materi perkalian dan pembagian, karena konsep matematika yang begitu abstrak. Sehingga 

membutuhkan media yang nyata, agar konsepnya dapat dipahami dengan baik oleh siswa SD yang 

dalam tahap perkembangan operasional kongkret. Selain itu, dalam Kurikulum 2013, 

pembelajarannya harus dapat menjadikan siswa kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas belajar dan hasil belajar menggunakan 

Media Permainan Dakomadengan mengintegrasikan komponen pembelajaran kreatif, kritis, 

komunikatif, dan kolaboratif dalam perkalian dan pembagian kelas II SDN Kebondalem. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis statistik 

deskriptif. Populasi penelitian adalah 30 peserta didik kelas II SDN Kebondalem dan 

menggunakan sampling jenuh. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. Hasil 

yang diperoleh berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran menggunakan media ini, dapat 

ditemukan rata-rata 53,5% dari seluruh sampel telah belajar kreatif, kritis, komunikatif, dan 

belajar kolaboratif. Hal ini setidaknya sudah sesuai dengan harapan peneliti. Tidak hanya itu, 

hasil belajar berdasarkan tes, menunjukkan hasil yang bagus, karena secara klasikaldari jumlah 

peserta didik yang mencapai nilai KKM atau di atas KKM sudah mencapai 83%.  

Kata Kunci: dakoma media game, kreatif, berpikir kritis, komunikatif, pembelajaran kolaboratif. 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah kebutuhan pokok yang penting dan harus 

dipenuhi oleh setiap orang agar bisa hidup dengan baik sesuai dengan 

perkembangan jaman. Menurut Listyarti (2012:2) pendidikan adalah proses untuk 

mengubah jati diri seorang peserta didik untuk lebih maju. Hal ini juga tercantum 

dalam Tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 

yang menyebutkan 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, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang penting untuk dipelajari di setiap 

jenjang pendidikan. Hal ini dikarenakan matematika diajarkan kepada manusia 

untuk mengasah otak, sehingga bisa berpikir kritis-sistematis dan berguna dalam 

kehidupan sehari-hari. Namun matematika sulit diajarkan kepada peserta didik 

karena matematika merupakan ilmu pengetahuan eksak dengan objek yang 

abstrak sehingga susah untuk dipahami peserta didik. Menurut Perwira (2017:8-

mailto:ekkywitdyan086@gmail.com
mailto:nilamcahyaferdana@gmail.com


 

PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0” | 437  
 

9)dalam penelitiannya disebutkan bahwa salah satu materi yang dianggap sulit 

oleh peserta didik yang mengalami kesulitan belajar matematika adalah perkalian 

dan pembagian.Perkalian dan pembagian menurut Heruman (2012:22-26) 

perkalian sama dengan penjumlahan secara berulang. Sedangkan pembagian 

merupakan lawan dari perkalian yaitu pengurangan berulang sampai habis. 

Dalam ilmu perkembangan kognitif anak menurut Piaget (dalam Amri, 

2014:21) secaa garis besar: 

1. Periode sensosri motor (0-2 tahun) 

2. Periode praoperasional (2-7 tahun) 

3. Periode operasional konkret (7-11 tahun) 

4. Periode operasional formal (11-15 tahun) 

Sehingga usia peserta didik SDyang termasuk golongan 7-11 tahun termasuk 

dalam tahapan operasional konkret. Dimana peserta didik harus dipahamkan 

terlebih dahulu dengan konsep kongkrit kemudian diarahkan ke arah pemahaman 

yang lebih abstrak. Sehingga untuk mempermudah mereka dalam memahami 

materi adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang kongkret.Menurut 

AECT (dalam Sanjaya, 2012:57), mengartikan “media sebagai segala bentuk dan 

saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi”. Sehingga 

dapat diartikan bahwa media pembelajaran merupakan alat perantara atau 

penyalur informasi dalam pembelajaran agar materi dan konsep yang diajarkan 

dapat lebih mudah diterima dan dipahami oleh peserta didik. Media pembelajaran 

yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan materi yang akan 

diajarkan. Sehingga untuk materi tentang perkalian dan pembagian, media yang 

sesuai dan bisa mempermudah guru dalam menyampaikan materi adalah media 

permainan dakon. 

Permainan dakon biasanya dimainkan oleh 2 orang dengan menggunakan 

papan dakon dan menggunakan biji-bijian. Permainan ini merupakan permainan 

tradisional yang dikenal di berbagai daerah di Indonesia namun memiliki nama 

yang berbeda-beda. Di Jawa dakon juga biasa disebut congklak.Menurut Heryanti 

(dalam Nataliya, 2015:345-346) Permainandakon atau congklak memiliki aspek-

aspek perkembangan pada anak, yaitu psikomotorik (melatihkemampuan motorik 

halus, emosional (melatih kesabaran dan ketelitian), kognitif(melatih kemampuan 

menganalisa dan menyusun strategi), sosial (menjalin kontaksosial dengan teman 

bermain), serta melatih jiwa sportifitas. Sedangkan menurut Kurniati (dalam 

Nataliya, 2015:346)permainan tradisional dakon atau congklak merupakan 

permainan yang menitikberatkan pada kemampuan berhitung.  

Pada Kurikulum 2013, pembelajaran yang dilaksanakan harusdapat 

membentuk keterampilan yang  kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Hal 

ini dijelaskan dalam Permendikbud No 20 Tahun 2016 tentang Standar 

Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah yang di dalamnya 

menyebutkan bahwa lulusan peserta didik baik di jenjang pendidikan dasar 

maupun menengah harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, 

produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah 

sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang 

diberikan. Oleh karena itu, di dalam pembelajaran Kurikulum 2013 harus dapat 

mengintegrasikan komponen kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif sehingga 

dapat membiasakan peserta didik untuk belajar dengan belajar yang dapat 

menumbuhkan kecakapan untuk bisa kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. 
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Pengintegrasian komponen kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif 

merupakan pengembangan aktivitas belajar yang menyatukan 4 komponen 

tersebut dalam suatu pembelajaran, sehingga aktivitas-aktivitas belajar yang 

dikembangkan dapat menjadikan peserta didik menjadi lebih kreatif, kritis, 

komunikatif, dan kolaboratif. Aktivitas belajar merupakan serangkaian aktivitas 

yang dilakukan oleh seseorang (peserta didik) agar bisa memperoleh pengetahuan 

dan pengalaman dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan setelah 

melakukan proses belajar. Ada 8 jenis aktivitas belajar menurut Paul B. Dierich 

(Dalam Kenan, 2012:69) yaitu: 

1. Visual activities, misalnya membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

demonstrasi, percobaan, dan pekerjaan orang lain. 

2. Oral activities, misalnya bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, 

diskusi dan instruksi. 

3. Listening acitivities, misalnya mendengarkan uraian percakapan, diskusi, 

musik, dan pidato. 

4. Writing activities, misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, dan 

menyalin. 

5. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, dan 

diagram. 

6. Motor activities, misalnya melakukan percobaan, membuat konstruksi, 

model, mereparasi, bermain, berkebun, dan berternak. 

7. Mental activities, misalnya menganggap, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat, hubungan dan membuat keputusan. 

8. Emotional activities, misalnya menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

Guru sebagai perancang skenario pembelajaran harus bisa mengembangkan 

aktivitas belajar yang mengandung komponen kreatif, kritis, komunikatif, dan 

kolaboratif tersebut. Untuk itu guru harus paham apa saja unsur-unsur komponen 

kreatif, kritis, komunikatif, sehingga guru bisa membayangkan bagaimana 

skenario yang tepat untuk pembelajaran. Berikut unsur kreatif dalam 

pembelajaran meliputi kegiatan yang berupa: 

1. Mampu mengembangkan gagasan, sehingga tercipta sebuah karya yang baru 

atau karya inovasi. 

2. Memunculkan ide, jawaban, atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi 

sesuai dengan imajinasi yang dimiliki dan sesuai dengan materi 

pembelajaran. 

3. Mampu berpikir cepat dan luwes. 

4. Mampu mengeksplorasi solusi. 

5. Mampu menemukan proses baru untuk memahami materi. 

Unsur kritis dalam pembelajaran meliputi kegiatan berupa: 

1. Mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang diberikan oleh guru 

dengan menggunakan proses yang sistematis. 

2. Mampu melakukan analisis terhadap masalah yang ada. 

3. Mampu memberikan argumen dan gagasan yang tepat jika jawaban yang 

diberikan dinilai salah. 

4. Mampu memberikan evaluasi terhadap permasalahan yang diberikan guru. 

5. Mampu memberikan kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat. 

Unsur komunikatif dalam pembelajaran meliputi kegiatan berupa: 
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1. Mampu bergaul dan berkomunikasi dengan baik saat kerja kelompok. 

2. Mampu mengungkapkan pendapat, argumen, sanggahan, dan tanggapan 

dengan bahasa yang baik dan benar. 

Unsur kolaboratif dalam pembelajaran meliputi kegiatan berupa: 

1. Mampu bekerjasama dengan baik. 

2. Menghargai pendapat dan masukan dari anggota kelompok. 

3. Mampu bertukar pikiran dan wawasan. 

Mampu bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang diberikan. 

Media Permainan Dakoma merupakan salah satu inovasi media yang dapat 

digunakan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi perkalian 

dan pembagian dan juga bisa menerapkan pembelajaran yang mengandung unsur 

komponen kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Tujuan dari penelitian 

adalah untuk mengetahui aktivitas belajar, dan hasil belajar peserta didik 

menggunakan Media Permainan Dakoma dengan mengintegrasikan komponen 

kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif dalam pembelajaran matematika 

materi perkalian dan pembagian. 

Oleh karena beberapa alasan di atas, peneliti tertarikmembuat penelitian 

pendidikan dengan judul “Penerapan Media Permainan Dakoma (Dakon 

Matematika) dengan Mengintegrasikan Komponen Kreatif, Kritis, Komunikatif, 

dan Kolaboratif dalam Perkalian dan Pembagian Kelas II SDN Kebondalem” 

dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas belajar kreatif, kritis, komunikatif, dan 

kolaboratif serta hasil belajar perkalian dan pembagian menggunakan Media 

Permainan Dakoma. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian kuantitatif dengan jenis 

deskriptif dengan teknik analisis statistik deskriptif, karena dalam penelitian ini, 

peneliti hanya ingin mencari tahu bagaimana hasil penelitian dari variabel-

variabel mandiri yang ada dalam penelitian, tanpa bermaksud untuk membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi, sehingga peneliti hanya 

ingin menggambarkan data apa adanya. Hal ini juga diperkuat oleh Sugiyono 

(2016:147) bahwa statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Fokus dalam penelitian ini adalah aktivitas 

belajar dengan mengintegrasikan 4 komponen dan hasil belajar peserta didik 

menggunakan Media Permainan Dakoma. 

Populasi penelitian seluruh peserta didik kelas II SDN Kebondalem 

berjumlah 30. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. Data observasi 

menggunakan skala Guttman dan diolah dengan dengan rumus sebagai berikut: 

P% = 
                              

            
       

Keterangan: 

P% = persentase hasil pengumpulan data 
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Tabel 1. 

Skala Guttman 
Jawaban  Skor 

Ya  1 

Tidak  0 

 
Tabel 2. 

Kriteria Hasil Observasi 
Skor Rerata Kategori 

0% – 20% Sedang Buruk 

21% – 40% Buruk  

41% – 60% Sedang  

61% – 80% Baik  

81% – 100% Sangat Baik  

 

Sedangkan untuk tes menggunakan rumus sebagai berikut: 

 ̅ = 
∑ 

 
 x 100 

Keterangan: 

 ̅ = Rata-rata (Mean) 

  = Nilai peserta didik 

  = Jumlah peserta didik 

 
Tabel 3. 

Konversi Skor dan Predikat Hasil Belajar 
Konversi Nilai Akhir Predikat 

Skala  

1 – 100  1 – 4   

96, 25 – 100 3,85 – 4,00 A 

87,75 – 96 3,51 – 3,84 A- 

79,5 – 87,5 3,18 – 3,50 B+ 

71,25 – 79,25 2,85 – 3,17 B 

62,75 – 71 2,51 – 2,84 B- 

54,5 – 62,5 2,18 – 2,50  C+ 

46,25 – 54,25 1,85 – 2,17 C 

37,75 – 46  1,51 – 1,84 C- 

29,5 – 37,5 1,18 – 1,50 D+ 

25 – 29, 25 1,00 – 1,17 D 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengamatan hasil penelitian dilakukan pada saat tindakan sedang berjalan dan 

dilaksanakan oleh teman sejawat selaku tim kolaborasi. Pengamatan dilakukan 

dengan cara mencatat dan mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang 

dilaksanakan atau dikenakan terhadap peserta didik serta hal-hal yang terjadi 

selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Dari hasil observasi yang dilakukan 

teman sejawat atas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti dan 

penilaian aktivitas pembalajaran peserta didik dapat dilihat pada diagram hasil 

observasi peserta didik di bawah ini: 
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Berdasarkan diagram, aktivitas belajar dalam penerapan Media Permainan 

Dakoma dengan mengintegrasikan komponen kreatif, kritis, komunikatif, dan 

kolaboratif dalam perkalian dan pembagian kelas II SDN Kebondalem diperoleh: 

1. Rata-rata 51% sudah melakukan aktivitas belajar kreatif. 

2. Rata-rata 45% sudah melakukan aktivitas belajar kritis. 

3. Rata-rata 55% sudah melakukan aktivitas belajar komunikatif. 

4. Rata-rata 63% sudah melakukan aktivitas belajar kolaboratif. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar dinyatakan sudah cukup baik 

karena dengan rata-rata 53,5% dari jumlah peserta didik sudah mampu melakukan 

aktivitas yang diharapkan oleh peneliti. 

Sedangkan untuk hasil belajar peserta didik menggunakan Media Permainan 

Dakoma dapat dikatakan baik dan berhasil, karena secara klasikal jumlah peserta 

didik yang mencapai nilai KKM atau di atas nilai KKM mencapai 83%. Hal ini 

bisa dilihat berdasarkan diagram hasil Tes Hasil Belajar (THB). 

 

 
 

 

 

Hal ini juga didukung secara empiris yaitu berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Nataliya (2015) juga menyatakan bahwa penerapan media 

pembelajaran permainan tradisional congklak efektif untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung siswa SD. 
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SIMPULAN 

1. Keseluruhan aktivitas belajar peserta didik dalam menggunakan Media 

Permainan Dakoma dapat dikatakan sudah cukup baik karena dengan rata-

rata 53,5% dari jumlah peserta didik sudah mampu melakukan aktivitas yang 

diharapkan oleh peneliti, baik itu aktivitas kreatif, kritis, komunikatif, dan 

kolaboratif. 

2. Hasil belajar peserta didik menggunakan Media Permainan Dakoma dapat 

dikatakan baik dan berhasil, karena secara klasikal jumlah peserta didik yang 

mencapai nilai KKM atau di atas nilai KKM mencapai 83% dari jumlah 

seluruh peserta didik.  

 

SARAN 

Saran-saran yang dipaparkan di bawah ini adalah untuk kepentingan 

pengembangan lanjutan, pemanfaatan produk, dan perbaikan-perbaikan dalam 

pembelajaran selanjutnya yang berkaitan dengan media maupun materi perkalian 

dan pembagian. Berikut saran-sarannya: 

1. Diberikan peraturan tertulis 

2. Tingkat ketelitian menjadi prioritas utama 

3. Pengembangan pemahaman individu lebih ditingkatkan 

4. Lebih memperhatikan waktu saat menerapkan media ini. 
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ABSTRAK 

 

Minat membaca peserta di Indonesia sangat rendah dan permintaan keterampilan literasi di 

era teknologi informasi saat ini pembelajar harus dapat memahami teks analitik, kritis, dan 

reflektif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Gerakan Literasi Sekolah melalui kegiatan 

3P (Habituation, Development, Learning) digunakan pada tema tiga Kepedulian Makhluk Hidup, 

Sub tema satu Satwa dan Tanaman di Lingkungan Rumah Saya dan Sub tema dua 

Keanekaragaman Makhluk di Lingkaran saya, kelas empat sekolah dasar 601 Surabaya. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Gerakan Literasi Sekolah melalui kegiatan 3P 

(Habituation, Development, Learning) terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Menanggal 601 

Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Data penelitian berupa hasil tes 

belajar peserta didik. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas empat A dan sekolah 

dasar empat B Menanggal 601 Surabaya, yang masing-masing berjumlah empat puluh. Teknik 

pengumpulan data menggunakan tes tulis. Analisis data menggunakan analisis uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji hipotesis. Kesimpulan penelitian ini adalah ada pengaruh signifikan 

Gerakan Literasi Sekolah melalui kegiatan 3P (Refraksi, Pengembangan Pembelajaran) terhadap 

hasil belajar siswa kelas IV SD. di 601 Surabaya. 

 

Kata Kunci: Gerakan Literasi Sekolah, Kegiatan 3P (Pembiasaan, Pengembangan, 

Pembelajaran), Hasil Belajar Siswa 

 

PENDAHULUAN 

Literasi merupakan hal terpenting yang ada dalam kehidupan, dengan adanya 

kegiatan literasi seseorang akan lebih luas dalam mengenal dunia. Literasi 

menjadi jendela dunia sekaligus cakrawala mengenal ilmu pengetahuan yang tidak 

terbatas. Literasi adalah hal yang tak terpisahkan dari dunia pendidikan. Literasi 

menjadi sarana bagi peserta didik dalam mengenal, memahami, dan menerapkan 

ilmu yang didapatkan dari bangku sekolah.  

Gerakan literasi sekolah adalah upaya menumbuhkan dan membangun 

budaya baca tulis bangsa melalui sekolah Dharma (dalam JBSI: 2015:21). 

Sedangkan Gerakan Literasi Sekolah menurut Wiedarti (2016:7) menyebutkan 

bahwa Gerakan literasi Sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang 

bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, akademisi, penerbit, media 

massa, masyarakat dan pemangku kepentingan.   

Siswa di Indonesia sangat memprihatinkan dan menunjukkan betapa kritisnya 

budaya baca di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari hasil informasi yang diperoleh 

dari Lombok post (Jawa Post Group), kepala pusat Pengembangan Perpustakaan 

dan Pengkajian minat baca perpustakaan Nasional pada tanggal 27 Mei 2017, 

yang menyatakan bahwa berdasarkan penilaian tingkat literasi masyarakat 

Indonesia yang dilaksanakan Central Connecticut State University, Indonesia 

berada diperingkat 60 dari 61 negara yang dinilai. Artinya sama dengan nomor 

mailto:rohmahainur191@gmail.com
mailto:lilikwidiawati96@gmail.com
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dua paling bawah. Sementara berdasarkan Pemeringkatan Progamme For 

International Student Assesment (PISA) yang dilakukan tiap tiga tahun sekali oleh 

OECD tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 69 dari 76 negara, dengan 

skor membaca dibawah rata-rata 396 dengen kecenderungan meningkat 2,3 poin 

pertahun Safutra (2017) . Fakta ini membuka mata kita semua bahwa kemampuan 

literasi siswa Indonesia masih rendah. Padahal dengan melihat kemampuan 

literasi di era teknologi informasi saat ini penting agar peserta didik memahami 

teks secara analitis, kritis, dan reflektif. Dengan mempunyai kemampuan literasi 

yang baik, maka siswa memiliki kemampuan mengakses, memahami, dan 

menggunakan informasi secara cerdas dan aman.  

Kegiatan Gerakan Literasi Sekolah merupakan salah satu cara peserta didik 

untuk menambah dan meningkatkan ilmu pengetahuan, memperluas pandangan, 

memperkaya informasi dan merangksang munculnya ide-ide baru. Keinginan 

peserta didik dalam membaca dapat memberikan manfaat dalam proses belajar 

sehingga pembelajaran yang berlangsung akan berjalan dengan lancar dengan 

banyaknya informasi yang didapat oleh peserta didik, hal tersebut membuat 

peserta didik akan semakin mudah dalam meraih nilai yang tinggi, dengan 

demikian prestasi belajar yang baik akan mudah dicapai  dan dapat meningkatkan 

hasil belajar peserta didik. Hal tersebut berkaitan dengan peran penting 

kemampuan literasi, Sutono (dalam JBSI, 2015:20) dalam mengembangkan 

literasi sekolah mengatakan bahwa kemampuan literasi berperan penting dalam 

menentukan keberhasilan belajar siswa. Kemampuan ini akan membuat seseorang 

menjadi lebih mudah dalam mencari dan mengembangkan ilmunya. Dengan 

memiliki kemampuan literasi baca yang tinggi, seseorang akan lebih mudah 

menyerap informasi sehingga lebih mudah mengeksplorasi pengetahuan. Siswa 

yang memiliki peluang meraih pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, 

kemampuan peserta didik dalam literasi menulis akan lebih mendorong peserta 

didik untuk mengumpulkan informasi dan lebih kreatif. Menurut Randall S. 

Hansen dan Katharine Hansen dalam artikel “The importance of Good Writing 

Skill” (dalam JBSI, 2015:20), kemampuan menulis merupakan tiket untuk meraih 

sukses akademis dan sukses karier.  

Melihat berbagai permasalahan yang kita temui dalam literasi khususnya 

gerakan literasi sekolah, maka hal ini memerlukan solusi yang efektif agar 

terciptanya generasi muda yang membudayakan literasi. Untuk itulah Gerakan 

Literasi Sekolah dikembangkan dengan menyasar ekosistem sekolah di jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. Gerakan Literasi Sekolah dilaksanakan dengan 

tiga tahapan, mulai dari penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit 

membaca buku non-pelajaran, meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan 

menanggapi buku pangayaan, hingga meningkatkan kemampuan literasi disemua 

mata pelajaran sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015.  

Melalui pembelajaran dengan menggunakan literasi, diharapkan para siswa 

memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan berpikir yang tinggi sejak dini 

bukan sekedar pemahaman literal. Selain itu, peserta didik dapat dikatakan literat 

jika peserta didik  bisa memahami sesuatu karena membaca informasi yang tepat 

dan melakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan yang 

dapat memberikan hasil pembelajaran yang baik. Untuk itu guru harus 

menerapkan strategi, model, dan metode pembelajaran yang menekankan aktivitas 
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siswa menjadi lebih aktif. Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk aktif dalam kegiatan literasi dalam semua bidang pelajaran sesuai dengan 

temanya yaitu melalui kegiatan Gerakan Literasi Sekolah melalui kegiatan 3P 

(Pembiasaan, Pengembangan, Pembelajaran).  

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan suatu penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Gerakan Literasi Sekolah melalui kegiatan 3P (Pembiasaan, 

Pengembangan, Pembelajaran) terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SDN 

Menanggal 601 Surabaya”. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif eksperimen. Penelitian ini 

dipilih karena berisi angka-angka dan analisis memakai statistik. Menurut 

Sugiyono (2015:72), penelitian eksperimen diartikan sebagai metode penelitian 

yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu. Rancangan dalam 

penelitian ini adalah Quasi Eksperimental Design dalam bentuk Posttest-Only 

Control Design. Dikatakan Quasi Eksperimental Design karena merupakan desain 

yang memiliki kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk 

mengontrrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen 

(Sugiyono, 2015:77). Rancangan penelitian eksperimen dengan jenis Posttest-

Only Control Design digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

Dalam desain gambar diatas terdapat dua kelompok yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan 

kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok 

eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. 

Pengaruh adanya perlakuan (treatment) adalah (O2 O4).  

 

Keterangan: 

R : Kelas 

X : Trearment (perlakuan) 

O2 : Kelas yang diberi posttest setelah perlakuan 

O4 : Kelas yang diberi posttest tanpa adanya perlakuan 

Menurut Sugiyono (2015:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah peserta 

didik kelas IV-A dan IV-B SDN Mennggal 601 Surabaya.  Menurut Sugiyono 

(2015:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non 

probability sampling. Sugiyono (2015:84) menyatakan bahwa nonprobability 

sampling adalah pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. untuk 

menentukan kelas kontrol dan eksperimen peneliti menggunakan purposive 

sampling. Mengenai hal ini, Sugiyono (2015:85) sampling purposive adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya setiap subjek 

R X O2 

R  O4 
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yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan dengan tujuan dan 

pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan terdiri 

atas dua kelas IV-A sebanyak 40 siswa dan IV-B 40 siswa di SDN Menanggal 

601 Surabaya. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tes tulis dengan 

bentuk 10 soal tes pilihan ganda dan 5 soal tes uraian. Nilai yang sudah didapat 

melalui tes dihitung menggunakan rumus: 

 

 

Setelah itu, nilai gabungan dari tes hasil belajar pada peserta didik 

dijumlahkan dari bentuk tes pilihan ganda dan uraian. Nilai gabungan kemudian 

diubah menjadi nilai akhir melalui proses penilaian dengan cara: 

 

Nilai Akhir = 

Selanjutnya menganalisis data-data yang telah diketahui nilai akhirnya 

menggunakan uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis dengan 

menggunakan uji-t.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Data hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh melalui tes 

tulis yaitu melalui pemberian soal post-test dalam bentuk 10 soal pilihan ganda 

dan 5 soal uraian. Tes dilakukan dalam dua kali tes tulis yaitu pada akhir sub tema 

yang terletak pada Tema 3 Peduli Terhadap Makluk Hidup, Sub Tema 1 Hewan 

dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku dan Sub Tema 2 Keberagaman Makhluk 

Hidup di Lingkungan Rumahku. Data skor yang diperoleh dari hasil penelitian 

dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 2. 

 

Tabel 1 

Data hasil skor pada Sub Tema 1 

statistik Hasil Belajar 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Mean 81 79 

Median 82 76 

Modus 93 66 

Varians 78,19 85,83 

Standar 

Deviasi 

8,84 9,26 

Skor 

Maksimum 

97 93 

Skor Minimum 69 66 

 

 

 

 

 

 

Nilai = jumlah jawaban benar x bobot nilai 
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Tabel 2 

Data hasil skor pada Sub Tema 2 

statistik Hasil Belajar 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Mean 81 75 

Median 82 73,5 

Modus 96 65 

Varians 76,86 81,29 

Standar Deviasi 8,77 9,02 

Skor Maksimum 96 94 

Skor Minimum 69 65 

 

Dari hasil analisis pada tabel 1 dan 2, hasil belajar menunjukkan skor rata-rata 

belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan skor rata-rata kelas 

kontrol. Pada sub tema 1 rata-rata kelas eksperimen memperoleh hasil 81, 

sedangkan pada kelas kontrol memperoleh hasil 79. Dan pada Sub tema 1 pada 

kelas eksperimen memperoleh hasil 81, sedangkan pada kelas kontrol 

memperoleh hasil 75. Jika dilihat dari hasil modus, median, dan mean pada kelas 

eksperimen dari kedua tabel tersebut maka hasil yang didapat adalah modus lebih 

besar dari median dan median lebih besar dari mean (Mo > Md > M) maka skor 

cenderung tinggi. Sedangkan jika dilihat dari hasil modus, median, dan mean pada 

kelas kontrol dari kedua tabel tersebut maka hasil yang didapat adalah modus 

lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari mean (Mo < Md < M) maka 

skor cenderung rendah. Dengan demikian, hasil belajar pada kelompok 

eksperimen lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar kelas kontrol.  

Selanjutnya sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji normalitas. uji 

normalitas terhadap hasil post-test kelas ekperimen untuk menguji data tersebut 

apakah berdistribusi dengan normal atau tidak. Pada sub tema 1 uji normalitas 

menghasilkan nilai X2 -53,922 lebih kecil dari Xtabel yakni 11,070, pada sub tema 2 

uji normalitas menghasilkan nilai X2 -27,61 lebih kecil dari Xtabel yakni 11,070 

sehingga data tersebut berdistribusi normal. Uji normalitas juga dilakukan pada 

kelas kontrol dimana pada sub tema 1 menghasilkan X2 -28,502 lebih kecil dari 

Xtabel yakni 11,070, pada sub tema 2 menghasilkan X2 -7,67  lebih kecil dari Xtabel 

yakni 11,070 sehingga data tersebut juga berdistribusi normal.  

Prosedur selanjutnya yakni uji homogenitas terhadap hasil post-test untuk 

menguji data populasi homogen atau tidak. Uji homogenitas pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol pada sub tema 1 menghasilkan nilai Fhitung sebesar  
1,10 lebih kecil dari Ftabel sebesar 1,70, sedangkan pada sub tema 2 menghasilkan  

1,05 lebih kecil dari Ftabel sebesar 1,70 dengan taraf signifikan 5% sehingga 

diketahui data tersebut homogen.  

Pada uji hipotesis digunakan uji-t pada taraf signifikan 5% dengan derajat 

kebebasan = n1+n2-2. Kriteria pengujian adalah H0 ditolak jika thitung ≥ ttabel, 

sebaliknya jika thitung ≤ ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hasil ringkasan 

perhitungan dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3 

Hasil perhitungan Uji-t 

Sub Tema thitung ttabel Kesimpulan 

Sub Tema 1 2,17821782 1,99084

7 
H0 ditolak dan H1 

diterima 

Sub Tema 2 2,42105263

16 

1,99084

7 
H0 ditolak dan H1 

diterima 

 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh pada sub tema 1 diperoleh  thitung 

sebesar 2,17821782. Harga ttabel diperoleh hasil 1,990847. Dan pada Sub Tema 2 

diperoleh  thitung sebesar 2,4210526316. Harga ttabel diperoleh hasil 1,990847.  

Berdasarkan perhitungan pada Sub Tema 1 tampak thitumg lebih besar dari ttabel 

(2,17821782 ≥ 1,990847) pada taraf signifikan 5% yang dapat disimpulkan bahwa 

H0 ditolak dan H1 diterima. Dan pada Sub Tema 2  tampak thitumg lebih besar dari 

ttabel (2,4210526316 ≥ 1,990847) pada taraf signifikan 5% yang dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh Gerakan 

Literasi Sekolah melalui Kegiatan 3P (Pembiasaan, Pengembangan, 

Pembelajaran) Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas IV SDN Menanggal 

601 Surabaya Tahun Pelajaran 2017/2018.  

 

Pembahasan 

Pada bagian pembahasan ini, akan dipaparkan mengenai pengaruh Gerakan 

Literasi Sekolah melalui kegiatan 3P (Pembiasaan, Pengembangan, Pembelajaran) 

terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SDN Menanggal 601 Surabaya pada 

tahun pelajaran 2017/2018.  

Dilihat dari hasil analisis data tes hasil belajar menunjukkan adanya pengaruh 

Gerakan Literasi Sekolah melalui kegiatan 3P (Pembiasaan, Pengembangan, 

Pembelajaran) terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SDN Menanggal 601 

Surabaya. Hasil tersebut didasarkan pada rata-rata skor tes hasil belajar dan uji-t. 

Rata-rata skor tes hasil belajar siswa yang menggunakan Gerakan Literasi Sekolah 

melalui kegiatan 3P (Pembiasaan, Pengembangan, Pembelajaran) pada Sub Tema 

1 adalah 81 dan pada Sub Tema 2 adalah 81. Sedangkan rata-rata skor tes hasil 

belajar siswa yang tidak menggunakan Gerakan Literasi Sekolah melalui kegiatan 

3P (Pembiasaan, Pengembangan, Pembelajaran) pada Sub Tema 1 adalah 79 dan 

pada Sub Tema 2 adalah 75. Serta jika dilihat dari hasil modus, median, dan mean 

pada kelas eksperimen dari kedua tabel tersebut maka hasil yang didapat adalah 

modus lebih besar dari median dan median lebih besar dari mean (Mo > Md > M) 

maka skor cenderung tinggi. Sedangkan jika dilihat dari hasil modus, median, dan 

mean pada kelas kontrol dari kedua tabel tersebut maka hasil yang didapat adalah 

modus lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari mean (Mo < Md < M) 

maka skor cenderung rendah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata skor tes hasil 

belajar kelas yang pada saat pembelajaran menggunakan  Gerakan Literasi 

Sekolah melalui kegiatan 3P (Pembiasaan, Pengembangan, Pembelajaran) lebih 

tinggi dibandingkan rata-rata skor tes hasil belajar kelas yang tidak menggunakan 

Gerakan Literasi Sekolah melalui kegiatan 3P (Pembiasaan, Pengembangan, 

Pembelajaran).   

Berdasarkan perhitungan uji hipotesis menggunakan uji-t diperoleh hasil pada 

sub tema 1 diperoleh  thitung sebesar 2,17821782. Harga ttabel diperoleh hasil 
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1,990847. Dan pada Sub Tema 2 diperoleh hasil thitung sebesar 2,4210526316. 

Harga ttabel diperoleh hasil 1,990847.  Berdasarkan perhitungan pada Sub Tema 1 

tampak thitumg lebih besar dari ttabel (2,17821782 ≥ 1,990847) pada taraf signifikan 

5% yang dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dan pada Sub 

Tema 2  tampak thitumg lebih besar dari ttabel (2,4210526316 ≥ 1,990847) pada taraf 

signifikan 5% yang dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini 

berarti terdapat pengaruh yang signifikan Gerakan Literasi Sekolah melalui 

Kegiatan 3P (Pembiasaan, Pengembangan, Pembelajaran) Terhadap Hasil Belajar 

Peserta Didik Kelas IV SDN Menanggal 601 Surabaya Tahun Pelajaran 

2017/2018.  

Hasil penelitian ini didukung oleh pendapat Sutono (dalam JBSI, 2015:20) 

kemampuan literasi berperan penting dalam menentukan keberhasilan belajar 

siswa. Kemampuan ini akan membuat seseorang menjadi lebih mudah dalam 

mencari dan mengembangkan ilmunya. Dengan memiliki kemampuan literasi 

baca yang tinggi, seseorang akan lebih mudah menyerap informasi sehingga lebih 

mudah mengeksplorasi pengetahuan. Siswa yang memiliki peluang meraih 

pendidikan yang lebih baik.  Sementara itu, kemampuan peserta didik dalam 

literasi menulis akan lebih mendorong peserta didik untuk mengumpulkan 

informasi dan lebih kreatif. Menurut Randall S. Hansen dan Katharine Hansen 

dalam artikel “The importance of Good Writing Skill”, kemampuan menulis 

merupakan tiket untuk meraih sukses akademis dan sukses karier.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelum-sebelumnya, 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2017) dalam penelitian ini, 

Penerapan program literasi 6M (Mengamati, Mencipta, Mengkomunikasikan, 

Mengapresiasi, Membukukan, dan Memamerkan) merupakan program dalam 

membudayakan literasi untuk mengaktifkan siswa agar pembelajaran lebih 

bermakna. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dkk (2017) yang 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar IPA yang signifikan dengan 

menggunakan model pembelajaran siklus 5E bermuatan gerakan literasi sekolah. 

Hasil penelitian juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Arsani dkk 

(2017), yang menyatakan model pembelajaran Somatik Auditory Visual 

Intelectual (SAVI) berbantuan Gerakan Literasi Sekolah memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar PKn siswa kelas IV SD di Gugus VII Kecamatan 

Karangasem Tahun pelajaran 2016/2017.  

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Gerakan Literasi Sekolah melalui kegiatan 3P (Pembiasaan, Pengembangan, 

Pembelajaran) berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar peserta didik 

kelas IV SDN Menanggal 601 Surabaya.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan 

adanya pengaruh yang signifikan Gerakan Literasi Sekolah melalui kegiatan 3P 

(Pembiasaan, Pengembangan, Pembelajaran) terhadap hasil belajar peserta didik 

kelas IV SDN Menanggal 601 Surabaya.  
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberhasilan kegiatan belajar-mengajar yang sangat 

ditentukan oleh kemampuan guru dalam penggunaan kegiatan refleksi. Siswa dapat merefleksikan 

hasil pembelajaran jika siswa memahami materi apa saja yang telah diberikan oleh guru. Oleh 

karena itu guru harus mengetahui apakah siswa telah memahami materi pada pembelajara 

tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ” Bagaimakah penerapan refleksi dalam 

pembelajaran di kelas III SDN Ketabang Surabaya?”. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

penerapan refleksi dalam pembelajaran di kelas III SDN Ketabang Surabaya. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan tes tulis untuk mengukur hasil belajar dan observasi untuk 

melihat kegiatan guru dan siswa dalam pelaksanaan kegiatan refleksi Hasil penelitian yang 

ditemukan oleh peneliti adalah bahwa penerapan kegiatan refleksi yang dilakukan peneliti dapat 

berjalan dengan baik, dan dapat membuat hasil belajar siswa meningkat sesuai dengan harapan 

peneliti. 

 

Kata Kunci: penerapan, refleksi, pembelajaran. 

 

PENDAHULUAN  

Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan 

sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi berikutnya melalui 

pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan dapat dijadikan sebuah langkah 

mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Perbaikan dalam bidang pendidikan 

sama dengan seperti memperbaiki diri dalam menghadapi tuntutan hidup di masa 

yang akan datang. Perkembangan pada zaman saat ini telah berkembang sangat 

pesat, siswa harus mampu lebih berprestasi dalam pendidikannya di sekolah 

maupun di lingkungannya. 

Undang-undang No.20 tahun 2003 pasal 1 Ayat (1) tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembalajaran agar siswa 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.Pendidikan 

di Indonesia saat ini mengalami perubahan kurikulum dari KTSP 2006 menjadi 

kurikulum 2013 (K13). Hal tersebut membuat pendidik harus menguasai 

kurikulum 2013. Kurikulum menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

pasal 1 Ayat (19) adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, 

isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. 

Bagi siswa belajar merupakan sebuah proses interaksi antara berbagai potensi 

diri siswa (fisik, nonfisik, emosi, dan intelektual), interaksi siswa dengan guru, 

siswa dengan siswa lainnya, serta lingkungan dengan konsep dan fakta, interaksi 

mailto:fikanur306@gmail.com
mailto:lisalusitha2012@gmail.com
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dari berbagai respon terarah untuk melahirkan perubahan. Belajar merupakan 

proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan kearah yang lebih 

baik. Pembelajaran di sekolah sangat mempegaruhi bagaimana siswa dapat 

menangkap pengetahuan yang disampaikan oleh guru pada saat proses kegiatan 

belajar mengajar. Guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang dapat 

menarik dan menyenangkan bagi siswa sehinga siswa tidak merasa bosan pada 

saat melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Sering kali kita jumpai 

kegagalan pengajaran disebabkan lemahnya sistem komunikasi. Untuk itulah guru 

perlu mengembangkan pola sistem komunikasi yang efektif dalam proses belajar 

mengajar. Salah satu pola yang dapat digunakan adalah pola refleksi yang 

menuntut siswa untuk mengingat kembali materi yang telah guru sampaikan. 

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut salah satu alternatif untuk pengajar 

adalah guru dapat menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

motivasi bagi siswa agar tidak bosan pada saat kegiatan belajar mengajar. 

Penggunaan model pembelajaran yang sesuai dan bervariasi akan mengatasi 

kejenuhan siswa sehingga dapat dikatakan bahwa model pembelajaran sangat 

berpengaruh terhadap pemahaman siswa. 

Guru berperan besar dalam menyusun model pembelajaran yang bisa menarik 

perhatian siswanya. Pada saat siswa sudah tertarik dengan model pembelajaran 

terebut, maka siswa termotivasi untuk belajar sehingga hasil belajar siswa dapat 

lebih maksimal. Khususnya dalam kelas rendah, siswa yang masih dalam kategori 

kelas rendah rentan sekali merasa jenuh pada saat proses pembelajran 

berlangsung, sehingga banyak siswa yang tidak memperhatikan materi yang 

disampaikan oleh guru. Sering kali siswa yang jenuh dengan model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru, siswa akan menganggu temannya sehingga terjadi 

keramaian yang berujung proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik dan 

maksimal. Hal itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Berkaitan dengan hal di atas, perlu adanya usaha dari guru untuk 

menganalisis tingkat pemahaman siswa terhadap hasil pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. Siswa dapat merefleksikan hasil pembelajaran jika siswa 

memahami materi apa saja yang telah diberikan oleh guru. Oleh karena itu guru 

harus mampu memahami bagaimana siswa apakah telah memahami materi pada 

pembelajara atau tidak. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas maka 

ditetapkan judul: “PENERAPAN REFLEKSI DALAM PEMBELAJARAN DI 

KELAS III SDN KETABANG SURABAYA.”  

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan penelitian ini menggunakan model pembelajaran yang digunakan 

untuk memperoleh hasil belajar siswa. Selanjutnya peneliti berupaya untuk 

mengkaji atau memperjelas suatu masalah. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Artinya data yang dikumpukan 

bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari tes tulis yang 

diberikan kepada peserta didik. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian 

kualitatif deskriptif ini adalah menganalisis hasil pembelajaran berdasarkan hasil 

refleksi siswa. 

Sugiyono (2012:1) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang lamiah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan tingkat pemahaman siswa 
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setelah melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan pengamatan secara 

langsung di lapangan. Rancangan penelitian ini digunakan untuk menganalisis 

masalah penelitian, khususnya dalam hal untuk mengetahui bagaimana 

pemahaman siswa dalam pembelajaran berdasarkan refleksi siswa. 

A. Data dan Sumber Data 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas III Sekolah Dasar. Dengan 

dilakukannya tes tulis dan observasi yang dilakukan kepada siswa dan guru 

untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan guru dan siswa pada saat kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Dalam hal ini yang dijadikan sumber data adalah 

siswa kelas III-A dan III-B. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes tulis dan 

obsevasi yang dilakukan guru dan siswa pada proses pembelajaran.  

C. Teknik Analisis Data  

Menurut Sugiyono (2014:147) analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Jadi, di dalam 

analisis data terdapat paparan analisis data berdasarkan rumusan masalah. 

Penelitian ini menggunakan rumus prosentase dan rata-rata. 

1. Validasi 

Untuk mengetahui hasil rumusan masalah, peneliti melakukan 

keabsahan data atau dengan melakukan validasi data RPP, dan lembar tes 

hasil belajar dan lembar observasi. Dari validasi tersebut dapat terkumpul 

data hasil validasi. Dalam menghitung data validasi, peneliti menggunakan 

teknik rata-rata dari validator. 

 

Rata-rata  

 

Tabel 3.1 
Interval  Kategori  

3,6 – 4,0 Sangat Baik 

3,0 – 3,5 Baik  

2,1 – 2,9 Cukup Baik 

1,0 – 2,0 Kurang Baik 

 

2. Analisis Hasil Belajar 

Hasil penelitian ini untuk menganalisis data yang diperoleh dari 

lembar evaluasi yang telah diisi oleh siswa secara individu dapat dihitung 

menggunakan rumus: 

 

Skor =  x 100 

 

Setelah memperoleh hasil refleksi siswa, dapat dikategorikan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 
Interval  Kategori  

76 – 100 Sangat Baik 

51 – 75 Baik  

26 – 50 Cukup Baik 
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Interval  Kategori  

0 – 25 Kurang Baik 

 

3. Lembar Observasi 

Lembar observasi ini hanya dilakukan peneliti untuk mengetahui 

bagaimana penggunaan refleksi dalam aktivitas guru dan siswa dalam 

proses kegitan pembelajaran. 

a. Lembar obervasi aktivitas guru dalam pembelajaran reflektif 

 

Tabel 3.3 
Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran Aktivitas Guru 

Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Awal Pembelajaran  

Kegiatan Inti Pembelajaran  

Kegiatan Reflektif 1. Tahap self-

reflection 

 

2. Tahap refleksi 

pengalaman 

(recollection of the 

event) 

 

3. Reviu dan respon 

terhadap pengalaman 

 

Kegiatan Penutup Pembelajaran  

 

b. Lembar observasi aktivitas siswa dalam pembelajaran reflektif 

 

Tabel 3.4 
Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran Aktivitas Siswa 

Kegiatan Pembelajaran  

Kegiatan Awal Pembelajaran  

Kegiatan Inti Pembelajaran  

Kegiatan Reflektif 1. Tahap self-

reflection 

 

2. Tahap refleksi 

pengalaman 

(recollection of the 

event) 

 

3. Reviu dan respon 

terhadap pengalaman 

 

Kegiatan Penutup Pembelajaran  

 

PEMBAHASAN 

Kemampuan setiap individu peserta didik sangatlah beragam dan 

berbedaBerdasarkan hasil penelitian setelah diamati dan dilakukan refleksi selama 

proses penelitian berlangsung, dapat dipaparkan sebagai berikut: 

Pada penelitian yang dilakukan di kelas III A dapat dilihat terdapat 26 siswa 

yang mendapatkan nilai 76 – 100 yang dikategorikan sebagai kategori sangat baik, 

terdapat 10 siswa yang mendapatkan nilai 51 – 75 yang dikategorikan sebagai 

kategori baik, dan terdapat 2 siswayang mendapatkan nilai 26 – 50 yang 

dikategorikan sebagai kategori cukup baik. Artinya pada saat peneliti 
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menggunakan kegiatan refleksi di kelas III A, terdapat siswa yang dapat memiliki 

kemampuan yang dapat memahami apa yang diberikan kepada peserta didik. 

Namun terdapat siswa yang sepertinya diperlukan bimbingan tambahan agar siswa 

dapat memahami pembelajaran tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi fisik siswa 

(berkebutuhan khusus) yang kurang bisa memahami materi pembelajaran dengan 

baik 

Pada penelitian yang dilakukan di kelas III B dapapt dilihat terdapat 28 siswa 

yang mendapatkan nilai 76 – 100 yang dikategorikan sebagai kategori sangat baik, 

terdapat 10 siswa yang mendapatkan nilai 51 – 75 yang dikategorikan sebagai 

kategori baik. Artinya pada saat peneliti menggunakan kegiatan refleksi di kelas 

III B, siswa dapat menggunakan kegiatan refleksi, dapat dilihat dari siswa yang 

bisa mengingat kembali materi yang telah guru berikan dan siswa dapat menjawab 

petanyaan yang diajukan oleh guru dalam bentuk lembar evaluasi dengan baik 

sehingga siswa yang telah menggunakan kegiatan refleksi memiliki kemampuan 

yang dapat memahami apa yang diberikan kepada peserta didik. 

Hasil tes pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua terdapat perbedaan, 

yaitu pada pertemuan pertaman kelas III A terdapat 8 siswa yang tidak tuntas 

dalam pencapaian kriterus ketuntasan dan terdapat 30 siswa yang tuntas dalam 

pencapaian kriteria ketuntasan. Pada kelas III B terdapat 4 siswa yang tidak tuntas 

dalam pencapaian kriteria ketuntasan dan terdapat 34 siswa yang tuntas dalam 

pencapaian kriteria ketuntasan. Pada pertemuan kedua kelas III A terdapat 5 siswa 

yang tidak tuntas dalam pencapaian kriterus ketuntasan dan terdapat 33 siswa 

yang tuntas dalam pencapaian kriteria ketuntasan. Pada kelas III B terdapat 1 

siswa yang tidak tuntas dalam pencapaian kriteria ketuntasan dan terdapat 37 

siswa yang tuntas dalam pencapaian kriteria ketuntasan. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada pertemuan pertama pada kelas III A 

dan III B terdapat lebih banyak siswa yang masuk dalam kategori tidak tuntas 

dibandingkan pada perteuan kedua. Artinya dalam penggunaan kegiatan refleksi, 

lebih  denagn baik dibandingkan pada pertemuan pertama. Dapat diartikan bahwa 

kegiatan refleksi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hasil tes diperkuat dengan meningkatnya aktivitas guru dan siswa dalam 

pelaksanaan kegiatan refleksi dalam proses pembelajaran. 

Kesimpulan yang penulis dapatkan setelah setelah melakukan observasi di 

kelas III A pada pertemuan ke 1 yaitu: 

a. Guru mengalami kesulitan pada saat melakukan kegiatan refleksi dikarenakan 

terdapat siswa yang berkebutuhan khusus sehingga guru harus mengulang 

beberapa kali agar siswa bisa memahami materi pembalajaran dan agar siswa 

dapat melakukan kegiatan refleksi yang diarahkan oleh guru. 

b. Siswa sedikit mengalami kesulitan pada saat guru mengarahkan agar siswa 

merefleksikan materi yang telah guru berikan, karena siswa baru mengenal 

kegiatan refleksi tersebut. 

Kesimpulan yang penulis dapatkan setelah setelah melakukan observasi di 

kelas III B pada pertemuan ke 1 yaitu: 

a. Guru mengalami kesulitan pada saat melakukan kegiatan refleksi dikarenakan 

beberapa siswa belum mengetahui kegunaan dari kegiatan refleksi, sehingga 

guru harus memberikan penjelasan beberapa kali untuk merefleksikan materi 

yang disampaikan oleh guru 
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b. Siswa sedikit mengalami kesulitan pada saat guru mengarahkan agar siswa 

merefleksikan materi yang telah guru berikan, karena siswa  sering 

menanyakan materi yang sama kepada gurunya dan hal apa saja yang harus 

mereka catat dalam penggunaan refleksi pembelajaran 

Kesimpulan yang penulis dapatkan setelah setelah melakukan observasi di 

kelas III A pada pertemuan ke 2 yaitu: 

a. Guru dapat menggunakan kegiatan refleksi dengan baik karena guru telah 

mengerti kondisi di kelas IIIA sehingga pada saat guru selesai memberikan 

penjelasan materi, guru mengajak siswa menympulkan materi yang telah di 

pelajari 

b. Siswa dapat menggunakan kegiatan refleksi dengan baik karena siswa dapat 

mengingat kembali materi yang telah guru berikan dan siswa dapat 

emngetahui hal pokok yang terdapat dalam materi tersebut 

Kesimpulan yang penulis dapatkan setelah setelah melakukan observasi di 

kelas III B pada pertemuan ke 2 yaitu: 

a. Guru dapat menggunakan kegiatan refleksi dengan baik karena setiap selesai 

menyampaikan sedikit materi pembelajaran, guru mengajak siswa 

menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Guru dapat mengetahui materi 

mana yang lebih ditekankan dan kemudian diperjelas lagi untuk sedikit 

diulang kembali apa yang disampaikan pada inti pembelajaran. 

b. Siswa dapat menggunakan kegiatan refleksi dengan baik karena siswa dapat 

mengingat kembali materi yang telah guru berikan dan siswa dapat 

mengetahui hal pokok yang terdapat dalam materi tersebut dan siswa dapat 

mengetahui hal mana saja yang lebih ditekankan untuk dicatat dalam buku 

catatan, sehingga siswa dapat memahami dengan jelas apa yang dimaksutkan 

gurunya mengenai refleksi tersebut. 

Dengan demikian pada kelas III A dan III B pada pertemuan II sama-sama 

terdapat peningkatan  dalam penggunaan kegiatan refleksi. Hal ini sama dengan 

penelitian Bujang Rahman (2014) tentang  “Refleksi Diri dan Peningkatan 

Profesionalisme guru” menyimpulkan bahwa kegiatan refleksi dapat 

meningkatkan  profesionalisme guru dan  sebagai sarana memperbaiki potensi 

dirinya sehingga bisa menjadi guru yang lebih baik kedepannya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang “Penerapan 

Refleksi Dalam Pembelajaran di Kelas III SDN Ketabang Surabaya”, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan kegiatan refleksi yang dilakukan peneliti dapat 

berjalan dengan baik, dan dapat membuat hasil belajar meningkat sesuai dengan 

harapan peneliti. 

Dari beberapa masalah yang telah ditemukan peneliti sebelumnya ada 

beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan, yaitu: 

1. Untuk guru 

Guru dapat menggunakan kegiatan refleksi ini untuk kegiatan pembelajaran 

selanjutnya dikarenakan kegiatan ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Untuk siswa 

Siswa dapat menggunakan kegiatan refleksi ini meskipun guru tidak 

menggunakan kegiatan refleksi sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat 

karena dipengaruhi kegiatan refleksi tersebut. 
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3. Untuk orang tua 

Orang tua dapat mengajak anaknya untuk menggunakan kegiatan refleksi di 

rumah sehingga orang tua tau sejauh mana anaknya dapat mengingat 

kembali materi yang telah disampaikan guru di sekolah. 

4. Untuk lembaga pendidikan 

Lembaga pendidikan dapat menggunakan kegiatan refleksi ini sebagai 

kegiatan yang wajib bagi guru lakukan pada saat melakukan proses 

pembelajaran dikelas agar siswa  dapat mengingat kembali materi yang telah 

disampaikan guru dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi dengan diberlakukannya kurikulum 2013 lebih menuntut 

keterampilan abad 21 dalam proses pembelajaran. Pendidik harus menggunakan model 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan dapat menyenangkan peserta didik. Salah satunya 

yakni model value clarification technique berbasis problem based learning. Penelitian ini 

bertujuan: (1) untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran value clarification 

technique berbasis problem based learning pada peserta didik kelas V di SDN Wonokusumo 

Mojosari, (2) untuk mengetahui adanya pengaruh model pembelajaran value clarification 

technique berbasis problem based learning terhadap keterampilan berkolaborasi pada peserta 

didik kelas V di SDN Wonokusumo Mojosari, (3) untuk mengetahui adanya pengaruh model 

pembelajaran value clarification technique berbasis problem based learning terhadap 

keterampilan berpikir kritis pada peserta didik kelas V di SDN Wonokusumo Mojosari. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan rancangan tipe True Eksperimental Design 

dengan desain Posttest Only Control Design. Sampel penelitian peserta kelas V-C dan V-B yang 

berjumlah 48. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. Untuk mendapatkan 

data yang objektif dilakukan uji coba instrumen meliputi pengujian validasi, setelah data 

diperoleh dianalisis menggunakan perhitungan secara manual melalui tahap uji normalitas, uji 

homogenitas dan uji hipotesis. Hasil akhirnya memeroleh 95% untuk kegiatan pendidik, 92% 

untuk kegiatan peserta didik, kegiatan peserta didik keterampilan berkolaborasi menunjukkan 

thitung = 5,74 dari ttabel = 2,01 dan keterampilan berpikir kritis memeroleh thitung = 6,30 dari 

ttabel = 2,01 artinya ada pengaruh model value clarification technique berbasis problem based 

learning terhadap keterampilan berkolaborasi dan berpikir kritis peserta didik kelas V SDN 

Wonokusumo Mojosari tahun ajaran 2017/2018. 

Kata Kunci: model value clarification technique berbasis problem based learning, keterampilan 

berkolaborasi, keterampilan berpikir kritis 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia yaitu pendidikan. 

Proses pendidikan terjadi sepanjang kehidupan manusia sejak ia lahir hingga 

meninggal. Pendidikan dapat berlangsung dimanapun, baik di rumah, di sekolah, 

maupun di lingkungan masyarakat. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “Pendidikan merupakan suatu 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran, agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara”.  

mailto:anitawerr@gmail.com
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Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan George F. Kneller 

(Dewi Siswayono, 2008:17), pendidikan meunjukkan pada suatu tindakan atau 

pengalaman yang memunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan 

atau perkembangan jiwa (mid), watak (character), atau kemampuan fisik 

(Physical ablity) individu. 

Pendidikan juga merupakan suatu bentuk wujud nyata usaha manusia 

menjadi makhluk yang beradab. John Brubacher dalam (Dwi Siswoyo, 2008:18), 

pendidikan merupakan proses sedalam mana potensi-potensi, kemampuan, 

kapasitas-kapasitas manusia yang mudah dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan, 

disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan alat (media) yang 

disusun sedemikian rupa dan digunakan oleh manusia untuk menolong orang lain 

atau dirinya sendiri dalam pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan. 

Pendidikan memunyai peran yang besar dalam pembentukan keterampilan, 

pengetahuan dan karakter bangsa Indonesia. Pendidikan tidak hanya 

menstrasnformasikan pengetahuan saja, tetapi juga berperan dalam membentuk 

karakter bangsa. Dengan kata lain pendidikan hendaknya membentuk insan yang 

cerdas dan berkarakter serta memiliki keterampilan (skill) yang harus dimiliki 

pada abad 21 saat ini, sehingga akan menciptakan bangsa yang unggul dalam 

prestasi dan santun dalam berinteraksi sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Hal 

ini dipertegas oleh paparan Bung Karno (Muchlas Samani, 2013:1), bangsa ini 

harus dibangun dengan mendahulukan pengembangan karakter (character 

building) karena character buiding inilah yang akan membuat Indonesia menjadi 

bangsa yang besar, maju dan jaya serta bermartabat. Kalau Character building ini 

tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli. 

Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia selalu berkembang dan berubah 

sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan yang dimaksud adalah 

pengembangan ke arah sistem pendidikan yang lebih baik. Kondisi yang ada pada 

saat ini dapat mengantisipasi terhadap masa depan menuntut adanya penyesuaian 

dan perubahan pada masa globalisasi. Dalam hal ini pendidik yaitu guru menjadi 

sorotan karena merekalah yang menjadi pemeran utama dalam mengajar (KBM). 

Dalam kondisi seperti ini guru ditunutut memunyai keahlian, pengetahuan dan 

perlu kreatif dalam mengeskpor hal-hal yang lebih inovatif. 

Pendidikan sekolah dasar didefinisakan sebagai proses pengembangan 

kemampuan yang paling mendasar karena setiap peserta didik hendak belajar 

secara aktif dengan adanya dorongan dalam diri dan adanya suasana yang 

memberikan kemudahan (kondusif) bagi perkembangan dirinya secara optimal. 

Guru sebagai pendidik memunyai pengaruh yang cukup besar terhadap 

tercapainya tujuan sesuai dengan tuntutan pendidikan saat ini. Setiap peserta didik 

memiliki potensi yang harus dikembangkan dan menjadi perhatian bagi seorang 

guru. 

Guru sebagai pendidik dan pengajar harus mengembangkan 

kemampuannya dalam memilih metode atau model pembelajaran yang mampu 

membentuk karakter dan keterampilan peserta didik agar mampu bersaing di era 

globalisasi, dimana pada era globalisasi di Indonesia saat ini perkembangannya 

sangat cepat dan dinamis. 

Lahirnya era globalisasi di dunia merupakan awal babak bangsa Indonesia 

dan harus menerima perubahan yang dramatis. Kebebasan berperilaku semakin 

menjadi ajang rebutan bebas berkehendak, bebas berusaha, bebas berpengaruh 
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memengaruhi, sehingga menjadi suatu hal yang ditakuti oleh bangsa tercinta ini, 

keberanian tanpa batas peri kemanusiaan, tawuran antar warga, tawuran antar 

pelajar, kualitas sumber daya manusia yang kurang aktif yang membuat 

terpuruknya negara ini dengan kelemahan yang mendasar yakni malas dan kurang 

dapat berpikir secara individu dan masih banyak lagi permasalahan yang pada 

dasarnya menjauh dari perilaku terpuji. Dengan begitu dapat dikhawatirkan hal ini 

akan semakin berlarut-larut menyebabkan bangsa ini menjauh dari jati diri sebagai 

bangsa yang santun dan kurang memiliki keterampilan yang diharapkan di era 

globalisasi. 

Pada awal abad 21 serangan globalisasi terhadap budaya nasional sudah 

sangat gencar. Serangan budaya asing melalui film, musik, produk, hingga game 

mengenai hampir semua kalangan masyarakat. Globalisasi menyebabkan bangsa 

Indonesia mulai kehilangan karakter bangsa. Sehingga sangat mudah dipengaruhi 

dan diombang-ambingkan oleh paham-paham asing yang belum tentu cocok 

untuk di terapkan di Indonesia.  

Sekarang ini adalah waktu yang tepat agar kita segera tanggap dan cerdas, 

bangsa kita harus mampu menyaring makna dan nilai hidup yang datang 

menghampiri. Bangsa ini harus bermental tegas dan berani menolak berbagai 

bentuk kedzaliman dan hinaan untuk menyongsong masa depan yang bernilai 

pekerti luhur yang akan kita serahkan kepada generasi anak bangsa ini sebagai 

nilai yang berkarakter luhur. Maka sikap dan perilaku terpuji patut ditanamkan 

pada generasi kita termasuk anak didik di sekolah dasar.  

Dari paparan di atas, bahwa kondisi karakter, soft skill dan tantangan masa 

depan dengan penuh persaingan, sudah semestinya generasi dan peserta didik 

dibekali kekuatan mental, seperti mampu berkomunikatif, mampu berkolabolasi, 

mampu berfikir kritis dan mampu berfikir kreatif berupa pendidikan karakter yang 

akan membentuk perilaku dan pola hidup yang berkarakter luhur. Sehingga 

diperlukan perhatian khusus baik dari orang tua, guru dan sekolah kepada peserta 

didik agar dapat menghilangkan perilaku-perilaku menyimpang tersebut pada 

kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. 

Sekolah merupakan wahana yang menyediakan tempat bagi generasi muda 

penerus bangsa untuk menjadi lebih baik dalam berbagai aspek yang dapat 

memerkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan 

keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki anak bangsa terutama 

keterampilan abad 21 yakni: 1) keterampilan bekolaborasi, 2) keterampilan 

berpikir kritis, 3) keterampilan berkreatif, 4) keterampilan berkomunikatif. Dalam 

pengintegrasian keterampilan yang harus dimiliki di abad 21 sekolah dapat 

melaksanakan melalui pembelajaran di kelas, maupun melalui kegiatan 

ekstrakurikuler yang ada di sekolah. 

Melihat paparan diatas, maka diperlukan penelitian untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang memiliki berbagai keterampilan yang 

dibutuhkan di era globaisasi ini dan karankter bangsa dengaan melakukan 

implementasi model pembelajaran berasis nilai yang yakini dapat meningkatkan 

kesadaran nilai (value) dalam diri peserta didik. Dari bebagai model pembelajaran 

yang ada, penulis memilih untuk menerapkan teknik klarifikasi nilai (value 

clarification technique) berbasis Problem Based Learning. Pnelitian semacam ini 

menjadi sangat penting agar pada suatu nanti pendidikan di Indonesia diharapkan 

benar-benar mampu mencapai hakikat yang sesungguhnya. 
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Model pembelajaran Value Clarification Technique merupakan model 

pendidikan nilai dimana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, 

memutuskan, mengambil sikap sendiri mengenai nilai-nilai hidup yang ingin 

diperjuangkannya. Pada dasarnya bersifat induktif, berangkat dari pengalaman-

pengalaman kelompok menuju ide-ide yang umum tentang pengetahuan dan 

kesadaran diri. Sedangkan Problem Based Learning merupakan model 

pembelajaran yang menekankan adanya suatu persoalan dalam pembelajaran yang 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. 

Menurut (Wina Sanjaya, 2008:238) Teknik mengklarifikasi nilai (value 

clarification technique) sering disingkat VCT dapat diartikan sebagai model 

pengajaran untuk membantu peserta didik dalam mencari dan menentukan suatu 

nilai yang dia anggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses 

menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri peserta didik. Menurut 

Taniredja (2011:88), tujuan penggunaan VCT adalah antara lain (a) mengetahui 

dan mengukur tingkat kesadaran siswa tentang suatu nilai, sehingga dapat 

dijadikan sebagai dasar pijak menentukan target nilai yang akan dicapai, (b) 

menenamkan kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimiliki baik tingkat 

maupun sifat yang positif dan yang negatif untuk selanjutnya ditanamkan ke arah 

peningkatan dan pencapaian tentang nilai, (c) menanamkan nilai-nilai tertentu 

kepada siswa melalui cara yang regional (logis) dan diterima siswa, sehigga pada 

kahirnya nilai tersebut akan menjadi milik siswa sebagai proses kesadaran moral 

bukan kewajiban moral, d) melatih siswa dalam menerima menilai nilai dirinya 

dan posisi nilai orang lain, menerima serta mengambil keputusan terhadap sesuatu 

persoalan yang berhubungan dengan pergaulannya dan kehidupan sehari-hari. 

Sehubungan dengan hal ini dijelaskan bahwa dengan memerbaiki kualitas 

guru agar dapat menanamkan nilai-nilai karakter atau berbagai keterampilan yang 

diperlukan di era globalisasi sehingga generasi yang akan datang Indonesia 

memunyai kualitas anak bangsa yang mampu bersaing di era globalisasi. Selaras 

dengan paparan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengajukan penelitian 

tentang “Pengaruh Model Value Clarification Technique berbasis Problem Based 

Learning Terhadap Keterampilan Berkolaborasi dan Berpikir Kritis Pada Peserta 

Didik Kelas V SDN Wonokusumo Mojosari Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain 

True Eksperiment Design dalam bentuk Posttest Only Control Design. Dalam 

penelitian ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara Random 

(R) yaitu pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak tanpa memerhatikan 

strata yang ada dalam populasi. Kelompok yang pertama diberi perlakuan 

menggunakan model pembelajaran Value Clarification Technique Berbasis 

Problem Based Learning sedangkan kelompok kedua mendapatkan perlakuan 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Kelompok pertama 

diberi tanda X yang disebut kelompok eksperimen pada kelas V-C dan kelompok 

kontrol pada kelas V-B. Pengaruh adanya perlakuan (treathment) adalah (01:02). 

Dalam penelitian yang sesungguhnya, pengaruh treathment dianalisis dengan uji 

coba menggunakan statistik uji-t. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas V SDN Wonokusumo Mojosari Tahun Ajaran 2017/2018. Penulis 
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mengambil sampel dengan teknik Probability Sampling dimana pengambilan 

anggota secara acak. Dua kelas yang dijadikan sampel adalah kelas eksperimen 

adalah kelas V-C dan kelompok kelas kontrol adalah kelas V-B. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneltian ini berupa 

observasi dan tes. Observasi digunakan untuk memeroleh data kegiatan pendidik 

dan peserta didik dalam penerapan model pembelajaran value clarification 

technique berbasis problem based learning dan untuk memeroleh data 

keterampilan berkolaborasi peserta didik. Tes yang digunakan untuk memeroleh 

data keterampilan berpikir kritis peserta didik setelah diterapkan model value 

clarification technique pada kelas eksperimen dan model problem based learning 

pada kelas kontrol selama dua kali pembelajaran. 

Hasil analisis data dari perolehan data tes hasil keterampilan berpikir kritis 

dianalisis dengan teknik analisis statistik uji-t parametrik setelah dilakkan uji 

normalitas, uji homogenitas sebagai uji prasyarat. Uji normalitas dan uji 

homogenitas menggunakan taraf signifikasi . Sedangkan untuk observasi 

kegiatan pendidik dan peserta didik menggunakan rumus presentase sebagai 

berikut ini: 

 

(Purwanto, 2009:102) 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan akan diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Hasil Analisis Data Observasi Kegiatan Pendidik dan Peserta Didik Dalam 

Penerapan Model Pembelajaran Value Clarification Technique Berbasis 

Problem Based Learning  

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh pendidik kelas VC 

SDN Wonokusumo Mojosari dan teman sejawat peneliti mengenai kegiatan 

pendidik menggunkan model pembelajaran Value Clarification Technique 

Berbasis Problem Based Learning, jumlah hasil perhitungan presentase pada 

kegiatan awal pembelajaran sebesar 94% pada kegiatan inti pembelajaran sebesar 

97% pada kegiatan penutup pembelajaran sebesar 91% dan total keseluruhannya 

sebesar 95%. Hasil presentase tersebut termasuk dalam kategori ketercapaian 

yang sangat baik, hal ini berarti pendidik melakukan pembelajaran sesuai dengan 

langkah model pembelajaran Value Clarification Technique Berbasis Problem 

Based Learning. Sedangkan hasil perolehan presentase kegiatan peserta didik 

menunjukkan hasil pada kegiatan awal pembelajaran sebesar 89% kegiatan inti 

mendapatkan presentase sebesar 94% kegiatan penutup mendapatkan presentase 

sebesar 91% terakhir adalah jumlah keseluruhan yaitu sebesar 92%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kegiatan peserta didik selama mengikuti kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan sangat baik. 

2. Hasil Observasi Keterampilan Berkolaborasi Peserta Didik Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

Pada pembelajaran di kelas eksperimen, nilai tertinggi keterampilan 

berkolaborasi peserta didik adalah 100 dan nilai terendah adalah 59. Rata-rata 

hasil observasi keterampilan berkolaborasi peserta didik pada kelas eksperimen 

adalah 86,7. Pada kelas kontrol nilai tertinggi keterampilan berkolaborasi peserta 
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didik adalah 84 dan nilai terendah adalah 47. Rata-rata hasil observasi 

keterampilan berkolaborasi peserta didik kelas kontrol adalah 65,9. 

Hasil pengujian analisis prasyarat uji normalitas diperoleh pada kelas 

eksperimen sebesar X
2

hitung = - 20,52 dan X
2

tabel = 11,070 dengan taraf signifikan 

sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95% dan hasil pada kelas kontrol diperoleh 

X
2

hitung = - 43,49 dan X
2

tabel = 11,070 dengan taraf signifikan sebesar 5% dan 

tingkat kepercayaan 95%, sehingga diketahui data kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdistribusi normal. Pada uji homogenitas varian dengan hasil kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang homogen dengan hasil 

Fhitung= 1,269 dan Ftabel= 2,01 pada ( ) = 5%. Kemudian dilanjutkan dengan uji-t 

untuk menguji hipotesis, diperoleh thitung = 5,74 lebih besar dari ttabel = 2,01 maka 

dapat diambil kesimpulan yakni H0 ditolak dan Ha diterima yang menyatakan ada 

pengaruh model value clarification technique berbasis problem based learning 

terhadap keterampilan berkolaborasi peserta didik kelas V SDN Wonokusumo 

Mojosari tahun ajaran 2017/2018. 

3. Hasil Tes Keterampilan Berpikir Kritis Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Pada pembelajaran di kelas eksperimen, nilai hasil tes keterampilan 

berpikir kritis yang tertinggi adalah kelas eksperimen adalah 99 sedangkan nilai 

terendahnya adalah 60. Rata-rata hasil observasi keterampilan berpikir kritis 

peserta didik pada kelas eksperimen adalah 87,5. Pada kelas kontrol nilai hasil tes 

keterampilan berpikir kritis tertinggi kelas kotrol adalah 85 sedangkan nilai 

terendahnya adalah 60. Rata-rata hasil observasi keterampilan berpikir kritis 

peserta didik pada kelas eksperimen adalah 65,9. 

Hasil pengujian analisis prasyarat uji normalitas diperoleh pada kelas 

eksperimen sebesar X
2

hitung = - 11,131 dan X
2

tabel = 11,070 dengan taraf signifikan 

sebesar 5% dann tingkat kepercayaan 95% dan hasil pada kelas kontrol diperoleh 

X
2

hitung = - 24,716 dan X
2

tabel = 11,070 dengan taraf signifikan sebesar 5% dan 

tingkat kepercayaan 95%, sehingga diketahui data kelas eksperimen dan kelas 

kontrol berdistribusi normal. Pada uji homogenitas varian degan hasil kelompok 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memiliki varians yang homogen 

dengan hasil Fhitung= 1,323 dan Ftabel= 2,01 pada ( ) = 5%. Kemudian dilanjutkan 

dengan uji-t untuk menguji hipotesis, diperoleh thitung = 6,30 lebih besar dari ttabel = 

2,01 maka dapat diambil kesimpulan yakni H0 ditolak dan Ha diterima yang 

menyatakan ada pengaruh model value clarification technique berbasis problem 

based learning terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas V SDN 

Wonokusumo Mojosari tahun ajaran 2017/2018. 

 

PEMBAHASAN 

1. Penerapan Model pembelajaran Value Clarification Technique Berbasis 

Problem Based Learning Pada Peserta Didik Kelas V SDN Wonokusumo 

Mojosari 

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada kelas eksperimen diperoleh 

hasil presentase sebesar 95% dan 92%. Menurut (Purwanto, 2009:103) presentase 

hasil perhitungan dikategorikan dalam kriteria “Sangat Baik”. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan peserta didik dalam pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran value clarification technique berbasis problem based 

learning tercapai. Dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dalam 

proses pembelajaran peserta didik menjadi lebih aktif dan lebih menyenangkan 
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dibandingkan dengan pemilihan model pembelajaran yang tidak sesuai dengan 

materi pembelajaran serta karakteristik pada peserta didiknya. Tidak hanya itu 

pendidik juga merasa terbantu dengan adanya model pembelajaran karena model 

pembelajaran berfungsi sebagai acuan, pedoman, panutan dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas yang ditentukan dan dipilih sesuai dengan kebutuhan 

pendidik dan peserta didik guna mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Hal 

tersebut selaras yang dikemukakan oleh (Komalasari, 2010:57) yakni model 

pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari 

awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru.  

Temuan ini didukung oleh hasil penelitian dari Sri Rejeki dalam jurnal 

yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Value Clarification Technique 

untuk Meningkatkan Civic Disposition Pada Mata Pelajaran PPKn. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan civic disposition peserta didik kelas V dengan 

model pembelajaran Value Clarification Technique. Hal ini dibuktikan dengan 

ketercapaian hasil pengamatan terhadap indikator keberhasilan yang telah 

ditetapkan dan sudah memenuhi kriteria penelitian yaitu semua indikator 

penelitian mencapai 60% peserta didik yang berkategori baik. Sejalan dengan hal 

itu, sebagian besar peserta didik memberikan tanggapan positif terhadap 

penggunaan model value clarification technique. Dengan demikian, pembelajaran 

menggunakan model value clarification technique dapat meningkatkan Civic 

Disposition Pada Mata Pelajaran PPKn. 

2. Pengaruh Model Pembelajaran Value Clarification Technique Berbasis 

Problem Based Learning Terhadap Keterampilan Berkolaborasi Peserta 

Didik Kelas V SDN Wonokusumo Mojosari 

Pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh penulis, menunjukkan 

bahwa pembelajaran dengan  menggunakan model value claification technique 

berbasis problem based learning diawali dengan tahapan orientasi peserta didik 

pada suatu permasalahan yang disertai dengan analisis terhadap suatu nilai yang 

akan ditanamkan. Selaras dengan yang di kemukakan oleh (Rusman. 2012:133) 

Permasalahan merupakan titik awal dari kegiatan pembelajaran yang akan 

ditemukan pada peserta didik dalam diskusi kelompok setelah pengamatan 

gambar mengenai sebuah realita dalam kehidupan nyata, diikuti dengan 

pertanyaan untuk dijawab oleh peserta didik. Peserta didik dapat mengidentifikasi 

masalah berdasarkan hasil pemikiran bersama kemudian mencari solusi 

permaslahan tersebut. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pembentukan kelompok secara heterogen 

dengan memunculkan sebuah permasalan di awal pembelajaran merupakan 

pengorganisasian peserta didik dalam kelompok belajar untuk melakukan 

penyelidikan, merancang dan melaporkan tugas-tugas. Pengorganisasian dalam 

kelompok dapat mengembangkan keterampilan berkolaborasi antar peserta didik 

dan menfasilitasi dalam menyelesaikan permasalahan. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Harmin dalam (Isjoni, 2014:24) bahwa kerjasama antar siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar dapat memberikan berbagai pengalaman yang lebih 

serta mendapatkan kesempatan berbicara, inisiatif, menentukan pilihan secara 

umum untuk mengembangkan kebiasaan baik. 

Temuan ini didukung oleh hasil penelitian  Ari Tyas Susanti dkk dalam 

jurnal yang berjudul Pengaruh Model Problem Based Learning disertai media Key 

Relation Chart Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis dan Kerjasama Siswa 
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Dalam Kelompok. Dari hasil analisis yang telah dilakukan hasil menunjukkan uji 

(sig) < 0,050 sehingga Ho ditolak. Artinya ada pengaruh model problem based 

learning disertai media key relation Chart terhadap kemampuan berpikir kritis 

dan kerjasama peserta didik dalam kelompok. 

3. Pengaruh Model Pembelajaran Value Clarification Tech-nique Berbasis 

Problem Based Learning Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Peserta 

Didik Kelas V SDN Wonokusumo Mojosari 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan oleh Hal ini 

sependapat dengan (Wina Sanjaya, 2008:25) yang mengemukakan bahwa model 

pembelajaran value clarification technique mampu mengundang, melibatkan, 

membina dan mengembangkan potensi diri peserta didik terutama potensi 

afektualnya. 

Berpikir kritis timbul ketika peserta didik menganalisis permasalahan 

dengan mencari bukti untuk mendukung gagasan dan pendapatnya dan 

mengaitkan informasi yang telah diperoleh ketika belajar dengan suatu 

pemahaman yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga proses belajar tersebut 

menjadi lebih bermakna sesuai dengan teori belajar Ausubel (Rusman, 2012:22). 

Pembelajaran dengan model problem based learning diawali orientasi peserta 

didik pada suatu permasalahan yaitu peserta didik menggali masalah dari 

pemberian gambar mengenai sebuah realita yang ada dalam kehidupan nyata 

diikuti dengan beberapa pertanyaan untuk dijawab. Peserta didik dapat 

mengidentifikasi masalah dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Tahap 

ini dapat melatih peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis. 

Temuan ini di dukung oleh hasil penelitian Mutiara Sanusi dkk dalam 

jurnal yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran VCT berbasis Multiliterasi 

untuk Meningkatkan Sikap Peserta Didik Dalam Pembelajaran IPS Pada Peserta 

Didik Kelas IV SD Negeri Cintasih 02. Hasil angket yang diisi oleh peserta didik 

menunjukkan siklus I memeroleh nilai 2,27, siklus II 3,4, siklus III sebesar 3,42. 

Selain hasil angket, hasil soal evaluasi yang dikerjakan oleh peserta didik 

menunjukkan peningkatan dari setiap siklusnya. Pada siklus I diperoleh nilai rata-

rata peserta didik sebesar 72,5, siklus II nilai rata-rata peserta didik sebesar 79,1 

dan siklus III nilai rata-rata peserta didik sebesar 84,1. 

Hasil dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan model value 

clarification technique berbasis problem based learning dapat mendorong atau 

memengaruhi kemampuan peserta didik dalam mengevaluasi solusi pemecahan 

masalah. Realita yang terjadi selama proses pembe;ajaran di kelas eksperimen 

cenderung lebih fokus dan maksimal dalam mengerjakan atau mengkritisi soal 

evaluasi pada lembar kegiatan peserta didik. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan: 

1. Kegiatan pendidik dalam proses penerapan model Value Clarification 

Technique berbasis Problem Based Learning pada peserta didik kelas V 

penilaian ketercapaian dikategorikan sangat baik (pembelajaran sesuai dengan 

langkah-langkah yang telah direncanakan). Selanjutnya, kegiatan peserta 

didik penilaian ketercapaian dikategorikan sangat baik (peserta didik terlibat 

aktif dan menyenangkan). 
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2. Ada pengaruh model Value Clarification Technique berbasis Problem Based 

Learning terhadap keterampilan berkolaborasi peserta didik kelas V SDN 

Wonokusumo Mojosari.  

3. Ada pengaruh model Value Clarification Technique berbasis Problem Based 

Learning terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik kelas V SDN 

Wonokusumo Mojosari. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Sekolah harusnya lebih meningkatkan penggunaan metode pembelajaran 

yang menarik agar dapat membantu peserta didik lebih aktif dalam belajar serta 

dapat mengembangkan berbagai keterampilan atau sikap peserta didik yang 

diperlukan dalam belajar. 

2. Bagi Pendidik 

Guru kelas dapat menerapkan model value clarification technique berbasis 

problem based learning dalam pembelajaran untuk mencapai keberhasilan dalam 

proses mengajar di kelas. Selain itu, pendidik harus lebih kreatif dan inovatif 

dalam memilih medel pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan atau 

keterampilan peserta didik sesuai dengan materi yang dipelajari terutama pada 

saat peserta didik merasa bosan dan jenuh dalam belajar. 

3. Bagi Peserta Didik 

Penulis berharap kepada peserta didik untuk lebih memerhatikan pendidik 

pada saat mengajar di kelas dan aktif selama proses pembelajaran. Apabila peserta 

didik tidak mendukung selama proses pembelajaran maka tujuan pembelajaran 

tidak akan dapat tercapai secara maksimal. 

4. Bagi peneliti lain 

Diharapkan untuk peneliti yang lain, model value clarification technique 

berbasis problem based learning dapat digunakan untuk penelitian yang 

bermuatan pelajaran lain, sehingga dapat diketahui adanya pengaruh dalam materi 

pembelajaran yang lain atau dalam keterampilan yang berbeda. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan di SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji tingkat hubungan ekstrakurikuler pramuka dengan penyesuaian sosial, serta untuk 

mengetahui bagaimana karakter siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kuantitatif. Sampel penelitian siswa kelas IV SDN Tenggilis Mejoyo I 

Surabaya yang diambil secara keseluruhaan dengan jumlah siswa 40 orang. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data 

menggunakan presentase dan korelasi sederhana yang dilakukan dengan manual dan dibantu 

dengan menggunakan microsoft excel 2010. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa karakter 

siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka adalah presentasenya sebesar karakter disiplin 

88% kategori sangat baik, karakter toleransi 84 % kategori baik, karakter peduli 85% kategori 

baik, dan karakter tangung jawab 81% kategori baik. Terdapat hubungan yang sangat baik antara 

kegiatan ekstakurikuler pramuka dengan penyesuaian sosial siswa kelas IV SDN Tenggilis Mejoyo 

I Surabaya Tahun Ajaran 2017/2018 perhitungan korelasi sederhanasebesar 0,85% yang 

termasuk kategori sangat kuat. Adapun perhitungan Fhitung > Ftabel atau 4,457 > 1,704, maka 

H0 di tolak dan Ha signifikan. Dengan demikan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara kegiatan ekstrakurikuler pramuka denganpenyesuaian sosial siswa kelas IV SDN Tenggilis 

Mejoyo I Surabaya. 

 

Kata Kunci: Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka, Penyesuaian Sosial. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan sumber budaya manusia yang memadai sebagai pilar 

utama dalam pembangunan nasional berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

tanggung jawab. Pendidikan selalu mendapat perhatian yang utama di setiap 

bangsa di seluruh dunia. Sebagai sarana dalam mewariskan nilai-nilai budaya, 

baik secara vertikal, antar generasi maupun antar kelompok budaya, serta 

sekaligus sebagai tujuan untuk mewujudkan cita-cita. Pendidikan merupakan 

sebuah media sosial tempat para siswa melakukan kegiatan interaksi sesama 

teman sebaya, dan merupakan salah satu media pembelajaran serta pengembangan 

sikap. 

Kemampuan siswa dalam melakukan penyesuaian sosial berkaitan erat 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satu faktor yang 

mailto:rossiajengptw@gmail.com
mailto:najibsalam22@gmail.com
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mempengaruhi penyesuaian sosial siswa adalah lingkungan sekolah. Di sekolah 

siswa mendapatkan bekal pengetahuan dan latihan untuk menghadapi kehidupan 

di masyarakat. Berkaitan dengan hal ini bahwa fungsi sosialnya, sekolah memiliki 

peranan penting dalam membantu perkembangan siswa menjadi makhluk sosial, 

yaitu makhluk yang dapat menyesuaiakan diri dengan lingkungan sosialnya. 

Penyesuaian sosial yang efektif di sekolah ditandai dengan adanya: (1) 

penerimaan dan penghargaan terhadap orang yang patut dihormati di sekolah, (2) 

minat dan partisipatif aktif dalam seluruh kegiatan ekstrakulikuler ataupun 

kelompok belajar, (3) mematuhi tata tertib sekolah yang berlaku dengan penuh 

kesadaran dan penerimaan, (4) melakukan interaksi yang sehat dengan teman 

sekolah, guru bidang studi atau wali kelas dan guru pemimbing serta staf tata 

usaha. 

Ekstrakurikuler pramuka dijadikan kegitan ekstrakurikuler wajib dalam 

kurikulum baru 2013. Pramuka diwajibkan melalui peraturan menteri pendidikan 

dan kebudayaan No. 81A tahun 2013 atau yang diperbarui tentang kurikulum 

yang menyebutkan bahwa pramuka ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler 

wajib di pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan akhir. Kegiatan 

pramuka berfungsi sebagai wadah pendidikan non formal yang memiliki tanggung 

jawab dalam rangka mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna 

mengembangkan mental, moral, spriritual, emosional, sosial, intelektual, karakter, 

dan fisiknya sehingga menjadi sosok berkepribadian, berwatak, dan berbudi 

pekerti luhur serta menjadi warga negara Republik Indonesia yang berjiwa 

pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Replublik Indonesia. Jadi 

dapat dikatakan bahwa melalui kegiatan pramuka bisa memberikan pendidikan 

moral serta memberikan nilai-nilai hidup bagi generasi muda dalam upaya 

pengembangan sikap kecerdasan emosi siswa menjadi lebih baik. Karena kegiatan 

pramuka dilakukan dalam bentuk yang menarik, terarah dan praktis. 

Ekstrakurikuler pramuka adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta 

didik di luar jam belajar untuk mendalami ilmu kepramukaan (Kemendikbud, 

2014:6).   Ekatrakurikuler pramuka sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di 

sekolah sangat relevan sebagai tempat penanaman nilai karakter (Kemendikbud, 

2014:19). Nilai karakter yang dikembangkan melalui kegiatan pramuka adalah 

sebagi berikut: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) 

kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat 

kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) 

bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli 

lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab. 

Gerungan (2007:76) menyatakan bahwa penyesuaian sosial merupakan proses 

mental dan tingkah laku yang mendorong seseorang untuk menyesuaiakan diri 

dengan keinginan yang berasal dari dalam diri sendiri yang dapat diterima oleh 

lingkungannya. Schneiders, Alexander A (Istiwidayanti dan Soedjarwo, 

1994:460) menyatakan bahwa penyesuaian sosial siswa di sekolah diartikan 

sebagai kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan orang lain dan situasi-situasi 

tertentu yang ada di lingkungan sekolah secara efektif dan sehat, sehingga ia 

memperoleh kepuasan dalam upaya memperoleh kepuasan dalam upaya 

memenuhi kebutuhannya, yang dapat dirasakan oleh dirinya dan orang lain atau 

lingkungannya. Ditinjau dari perilaku penyesuaian sosial yang menyimpang atau 

bermasalah terdapat permasalahan yang timbul di dalam sekolah. Seperti tidak 
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mampunya siswa dalam menyesuaikan diri dengan kelompok contohnya 

kurangnya kerjasama antar sesama warga sekolah, tidak memiliki tanggung 

jawab, tidak memliki rasa kepedulian atau tidak berempati, tidak memiliki rasa 

kepercayaan terhadap diri sendiri, dan kurangnya interksi soaial dan penyesuaian 

sosial dengan teman sebaya. 

Kedudukan ekstrakurikuler pramuka dalam sistem kurikulum hendaknya 

tidak dipandang sebagai pengisi waktu luang, tetapi ditetapkan sebagai 

komplemen kurikulum yang dirancang secara sistematis yang relevan dengan 

upaya meningkatkan mutu pendidikan. Penyelenggaraan kegiatan kurikuler 

maupun ekstrakurikuler untuk mengembangkan kemampuan, bakat dan potensi 

siswa. 

Secara kosepsional Kurikulum 2013 memiliki landasan filosofis, teoritis 

struktur kurikulum yang komprehensif untuk mencapai tujuan inti. Kompetensi 

meliputi: sikap (spiritual dan sosial), kompetensi pengetahuan dan kompetensi 

keterampilan. Setiap proses pendidikan di sekolah, termasuk peyelenggaraan 

ekstrakulikuler di sekolah, hendaknya diarahkan untuk mengembangkan kapasitas 

ketiga dimensi itu. Sikap spiritual meliputi menghargai dan menghayati ajaran 

agama yang dianut. Sikap sosial meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, 

toleransi, gotong royong, santun, percaya diri. Pelaksanaan ekstrakurikuler 

pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah, sejalan dan relevan dengan 

amanat sistem pendidikan nasional dan K13. 

Ekstrakurikuler pramuka memiliki peranan dalam pertumbuhan karakter yang 

dikembang di dalam sekolah. Penerapan ekstrakurikuler pramuka yang 

diwajibkan di SD memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan siswanya. 

Siswa yang bergabung dalam organisasi memiliki sikap atau perilaku penyesuaian 

sosial yang baik. Kemampuan siswa dalam menyesuaiakan dirinya dilingkungan 

sekolah lebih mementingkan kepentingan bersama, dan dapat menyelesaikan 

masalah bersama-sama dengan teman yang ada dalam ruang lingkup sosial. 

Penyesuaian sosial siswa yang efektif di sekolah akan tercermin dalam 

perilaku menghargai dan menerima hubungan interpersonal dengan guru, 

pembimbing, teman sebaya, penyesuaian terhadap peraturan sekolah dan 

partisipatif dalam kelompok belajar. Dalam ekstrakurikuler pramuka ini 

dimaksudkan agar siswa terbiasa berinteraksi atau menyesuaiakan dirinya dengan 

teman sebaya atau lingkungan sekitar mereka dan saling bekerjasama dengan 

orang lain. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka memberikan keleluasan untuk 

mengekspresikan diri dengan lingkungannya.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan desain 

penelitian menggunakan paradigma sederhana dengan kategori penelitian korelasi, 

yang pengolahan datanya berupa angka-angka dalam bentuk tabel. Terdiri dari 

dua variabel, satu variabel bebas (independent variabel) yaitu kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dan satu variabel terikat (dependent variabel) yaitu 

penyesuaian sosial.  

 

 
 

           Paradigma Sederhana 

X Y 
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Keterangan: 

X   : Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Y   : Penyesuain Sosial 

Sampel penelitian data dari seluruh kelas IV A-B dengan jumlah 40 siswa 

menggunakan sampling purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 1) Angket, instrumen angket kegiatan  ekstrakurikuler 

pramuka digunakan untuk mengetahui karakter siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka. 2) Observasi, digunakan untuk mengetahui karakter 

disiplin, toleransi, peduli, dan tanggung jawab. Data observasi digunakan sebagai 

data pendukung. 3) Dokumentasi, digunakan untuk memperkuat data dalam 

penelitian ini yang berupa foto dokumentasi. Teknik analisis data  

diarahkan pada pengujian hipotesis dan menjawab rumusan masalah. Penelitian 

ini mengguanakan teknik korelasi sederhana dan presentase. Rumus prsentase 

sebagai berikut: 

 
Keterangan: 

P = Presentase 

F = Skor perolehan 

N = Skor maksimal 

 

Rumus koselasi sederhana sebagai berikut: 

 
Keterangan: 

 : Koefisien Korelasi Sederhana 

Y   : Variabel Terikat 

X   : Variabel Bebas 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini meliputi hasil analisis instrumen angket kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka dan penyesuaian sosial siswa didukung dengan lembar 

observasi. Melalui hasil perhitungan instrumen angket dan lembar observasi yang 

telah dilakukan oleh penulis mendapatkan hasil meliputi: 

 

Perhitungan Data Presentase Angket dan Data Presentase Observasi 

 

No Aspek 
Presentase Juml

ah 
Kategori 

Angket Observasi 

1 Disiplin 85% 91% 88% Sangat Baik 

2 Toleransi 82% 86% 84% Baik 

3 Peduli 82% 89% 85% Baik 

4 Tanggung Jawab 81% 82% 81% Baik 

Kategori: 

86% - 100%    = Sangat Baik 

76% - 85%    = Baik 

60% - 75%     = Cukup  
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55% - 59%     = Kurang  

(Purwanto, 2009:103) 

 

Berdasarkan hasil perhitungan presentase instrumen angket dan perhitungan 

presentasi lembar observasi pada siswa menunjukkan presentase karakter disiplin 

88% dalam kategori sangat baik, karakter toleransi 84% dalam kategori baik, 

karakter peduli 85% dalam kategori baik, dan karakter tanggung jawab 81% 

dalam kategori baik. 

Setelah melakukan uji normalitas kedua data sesuai dengan kriteria uji 

normalitas yang hasil Chi Kuadrat tidak melebihi hasil 11,070 dengan perolehan 

uji normalitas kegiatan ekstrakurikuler pramuka 10,43 dan penyesuaian sosial 

siswa 9,62. Kemudian untuk mengetahui adakah hubungan atau tidak penulis 

melanjutkan lagi dengan pengujian dua hipotesis sebagai berikut:  

 

Rumus Korelasi Sederhana 

 

 
 

 
 

 
 

             = 0,85 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sugiyono, 2017:184) 

 

Kesimpulan, koefisien korelasi yang ditemukan sebesar 0,85 termasuk 

kedalam kategori Sangat Kuat. Pengujian hipotesis asosiatif telah ditemukan maka 

hasil dari hipotesis asosiatif  yang berbunyi “Hubungan Kegiatan Ekstrakurikuler 

Pramuka dengan Penyesuaian Sosial Siswa Kelas IV SDN Tenggilis Mejoyo I 

Surabaya Tahun  Ajaran 2017/2018” hasil yang ditemukan dari perhitungan 

koefisien korelasi sebesar 0,85 yang termasuk dalam kategori sangat kuat. 

 

 

 

 

Interval 

Koevisien 

Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 - 0,599 Sedang 

0,60 - 0,799 Kuat 

0,80 - 1,000 Sangat Kuat 
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PEMBAHASAN 

Hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan presentase dan 

uji korelasi untuk mengetahui hubungan akan di memaparkan dalam membahasan 

hasil penelitian sebagai berikut: 

a. Karakter siswa kelas IV dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka di 

SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis untuk menjawab rumusan 

masalah yang pertama telah terjawab dengan hasil perhitungan presentase melalui 

instrumen angket dan lembar observasi. Karakter siswa kelas IV dalam mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya perolehan 

data berasal dari instrumen angket dan lembar observasi serta data penunjang 

yaitu melalui wawancara dengan kakak pembina. Presentase karakter meliputi: 

disiplin 88%, toleransi 84%, peduli 85%, dan tanggung jawab 81%. 

Karakter disiplin siswa kelas IV dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

sangat baik, dimana siswa hadir tepat waktu, bersikap disiplin dalam berbagai 

kegiatan, mematuhi aturan yang telah disepakati, memakai seragam sesuai dengan 

aturan, mengerjakan atau mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. Dengan karakter disiplin siswa yang sangat baik siswa akan 

menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan 

akan membuat siswa tersebut memiliki sikap atau pribadi yang memiliki 

komotmen tinggi, mengembangkan sifat kemandirian, tidak meremehkan suatu 

hal, dan tanggung jawab yang baik. 

Karakter toleransi siswa kelas IV dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

baik, dimana siswa menghargai teman berpendapat, kerjasama yang baik dengan 

kelompok, menolong teman yang membutuhkan bantuan, menghargai usaha yang 

dilakukan teman, dan memaafkan kesalahan teman. Pengembangan karakter 

toleransi yang dikembangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat 

membuat siswa dari perpecahan antar teman, meningkatkan persaudaran satu 

dengan lainnya. 

Karakter peduli siswa kelas IV dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka baik, 

dimana siswa memperhatikan kakak pembina, memperhatikan teman, menjaga 

kelestarian sekolah, menjaga atau memperhatikan kebersihan sekolah, dan 

melaksanakan pasukan semut kecil setelah kegiatan ekstrakurikuler pramuka. 

Penanaman karakter peduli sosial terhadap siswa dapat mengembangkan atau 

menumbuhkan rasa keakraban dan kerukunan, terciptanya gotong royong, tidak 

ada kesenjangan sosial, selain itu dalam hal membangun karakter kepedulian 

lingkungan melalui dapat melalui pembiasaan. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

salah satunya yang proses kegitannya berunsur dengan alam langsung, dan terlibat 

atau berinteraksi langsung dengan satu sama lainnya.  

Karakter tanggung jawab siswa kelas IV dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka baik, dimana siswa melaksanakan tugas kelompok dengan baik, 

melaksanakan tugas idividu, bersikap tanggung jawab dalam berbagai kegiatan, 

menjalankan tugas dengan baik, dan mentaati aturan. karakter tanggung jawab 

salah satunya karakter yang terpenting dikarenakan karakter tersebut memiliki 

kecenderungan dalam semua aktivitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari 

seperti tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tanggung jawab terhadap 

keluarga, tanggun jawab terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap 
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tuhan. Siswa yang memiliki tanggung jawab yang tinggi tidak akan melalaikan 

tanggung jawabnya sebagai siswa di sekolah, dan sebagai anak di rumah.   

Hal ini kegiatan ekstrakurikuler pramuka berkontribusi baik dalam 

pengembangan karakter siswa, yang dibantu dengan budaya sekolah dan peran 

guru. Penanaman nilai karakter yang diterapkan di sekolah maupun melalui 

kegiatan ekstrakurikuler dapat membuat siswa menjadi siswa yang memiliki 

moral, karakter, sikap, tingkah laku, dan budi pekerti yang tinggi serta memiliki 

perilaku atau sikap yang positif. Pengembangan pendidikan karakter tidak hanya 

dilakukan di sekolah, pengembangan karakter dapat ditumbuhkembangkan 

dimana saja siswa berada. 

b. Hubungan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan penyesuaian sosial siswa 

kelas IV SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya 

Hubungan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan penyesuaian sosial siswa 

kelas IV SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya  penulis mendapatkan hasil 

perhitungan melalui instrumen angket yang dibagikan oleh penulis pada siswa 

kelas IV A dan IV B. Setelah uji normalitas, penulis melakukan uji hipotesis, 

hipotesis yang di uji adalah Hubungan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dengan 

Penyesuaian Sosial. Hasil yang di peroleh untuk uji hipotesis Hubungan 

Hubungan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dengan Penyesuaian Sosial adalah 

0,85. Maka koefisien korelasinya termasuk dalam kategori Sangat Kuat. 

Ekstrakulikuler pramuka memiliki peranan dalam pertumbuhan karakter yang 

dikembang di dalam sekolah. Penerapan ekstrakurikuler pramuka yang 

diwajibkan di SD memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan siswanya. 

Siswa yang bergabung dalam organisasi memiliki sikap atau perilaku penyesuaian 

sosial yang baik. Kemampuan siswa dalam menyesuaiakan dirinya dilingkungan 

sekolah lebih mementingkan kepentingan bersama, dan dapat menyelesaikan 

masalah bersama-sama dengan teman yang ada dalam ruang lingkup sosial. 

Penyesuaian sosial siswa yang efektif di sekolah akan tercermin dalam 

perilaku menghargai dan menerima hubungan interpersonal dengan guru, 

pembimbing, teman sebaya, penyesuaian terhadap peraturan sekolah dan 

partisipatif dalam kelompok belajar. Dalam ekstrakulikuler pramuka ini 

dimaksudkan agar siswa terbiasa berinteraksi atau menyesuaiakan dirinya dengan 

teman sebaya atau lingkungan sekitar mereka dan saling bekerjasama dengan 

orang lain. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka memberikan keleluasan untuk 

mengekspresikan diri dengan lingkungannya. Realita penyesuaian sosial siswa 

kelas IV secara umum sangat baik.  

Berdasarkan uraian-uraian yang dijabarkan diatas penulis menyimpulkan 

dimana bahwa jika siswa memiliki kemampuan sosial, interkasi, dapat beradaptasi 

dengan lingkungan maka dalam penyesuaian sosial terhadap lingkungan disekitar 

tidak akan mengalami kesulitan. Terutama dalam kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka yang sebagian besar aktivitasnya atau kegiatannya berhubungan 

langsung dengan semua warga sekolah yang didalamnya terdapat konteks 

interaksi sosial atau penyesuaian sosialnnya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan 

penelitian ini yang berjudul “Hubungan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 
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Dengan Penyesuaian Sosial Siswa Kelas IV SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya 

Tahun Ajaran 2017/2018 ” dapat disimpulkan. 

Hasil yang diperoleh dari karakter yang diambil dalam  kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka adalah presentasenya sebesar karakter disiplin kategori 

sangat baik, karakter toleransi kategori baik, karakter peduli kategori baik, dan 

karakter tangung jawab kategori baik. 

Terdapat hubungan yang sangat kuat antara kegiatan ekstakurikuler pramuka 

dengan penyesuaian sosial siswa kelas IV SDN Tenggilis Mejoyo I Surabaya 

Tahun Ajaran 2017/2018. Hal ini diperoleh dari perhitungan korelasi sederhana 

sebesar 0,85% yang termasuk kategori sangat kuat. Hal ini berarti hipotesis 

diterima. Sehingga dapat diartikan semakin tinggi kegiatan eksrakurikuler 

pramuka yang diterapkan di sekolah maka semakin tinggi pula penyesuaian sosial 

siswa. Dan sebaliknya jika kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diterapkan 

rendah maka penyesuaian sosial siswa akan semakin rendah. 

 

Saran 

Bagi Sekolah 

Diharapkan SDN Tenggislis Mejoyo I Surabaya khususnya dalam 

ekstrakurikuler pramuka lebih meningkatkan metode pembelajaran pendidikan 

karakter. 

Diharapkan kepala sekolah beserta guru-guru dapat lebih meningkatkan 

penerapan kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan mewajibkan untuk mengikuti 

hal ini dikarenakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka mempunyai hubungan yang 

sangat kuat dengan penyesuaian sosial. Jadi semakin tinggi kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka diterapakan maka penyesuaian sosial pun akan 

meningkat. 

Bagi Siswa 

Selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka sekolah agar dapat 

mengembangkan penyesuaian sosial, serta menambah pengetahuan dan 

pengembangan nilai karakter. 

Menjaga perilaku sehari-hari dengan baik, baik di rumah maupun di 

lingkungan sekolah.  

Bagi Orang Tua 

Bagi orang tua hendaknya memfasilitasi anaknya dalam memenuhi keperluan 

pribadi anak dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka.  

Memberikan dukungan serta perhatian agar siswa termotivasi untuk 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dalam upaya pengembangan karakter 

siswa. 
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ABSTRAK 

 

Kurikulum 2013 menuntut keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. salah satu 

cara yang dilakukan untuk mengaktifkan peserta didik yakni dengan menggunakan model problem 

based learning berbantuan media TALIPAS. Penelitian ini bertujuan untu (1) mengetahui 

penerapan model problem based learning berbantuan media TALIPAS pada peserta didik kelas II 

tema 3 subtema 3 pembelajaran 3 SDN Wonokusumo Mojosari, dan (2) mengetahui pengaruh 

model problem based learning berbantuan media TALIPAS terhadap hasil belajar kognitif peserta 

didik kelas II tema 3 subtema 3 pembelajaran 3 SDN Wonokusumo Mojosari. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan true experimental design dalam bentuk 

posttest only control design. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi dan 

tes yang dilakukan menggunakan du akelas, yaitu kelas eksperimen (II-B) dan kelas control (II-A). 

hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu (1) penerapan model problem based learning 

berbantuan media TALIPAS pada aktivitas peserta didik kelas II tema 3 subtema 3 pembelajaran 

3 SDN Wonokusumo dapat dikategorikan sangat baik, (2) adanya pengaruh model problem based 

learning berbantuan media TALIPAS terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas II tema 3 

subtema 3 pembelajaran 3 SDN Wonokusumo Mojosari. 

 

Kata Kunci: model PBL, media TALIPAS, hasil belajar kognitif. 

 

PENDAHULUAN 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Ruslam, 2014: 38). Pendidikan di 

Indonesia pada saat ini mengalami perubahan kurikulum, dimana sebelumnya 

menggunakan kurikulum KTSP berubah menjadi kurikulum 2013 yang 

keseluruhan materi dan teknik pengajaran mengalami banyak perubahan. 

Kurikulum 2013 menuntut pendidik harus mampu mengembangkan pembelajaran 

dengan menggunakan strategi-starategi yang variative, dan juga model-model 

pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum 2013. 

Menurut Aunurrahman (2014: 146) model pembelajaran dapat diartikan 

sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengornagisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, 

dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru 

untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. fanani, dkk (2015: 

94) menyatakan pada kurikulum 2013, pendidik disarankan untuk menggunakan 

tiga model pembelajaran, yakni problem based learning (pembelajaran berbasis 

mailto:dinidisti512@gmail.com
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masalah), project based learning (pembelajaran berbasis proyek), dan discovery 

learning (pembelajaran berbasis penemuan). Penerapan ketiga model tersebut 

diharapkan dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses 

pembelajaran, serta memeroleh perubahan tingkah laku yang berupa ranah sikap 

(spiritual atau religious), pengetahuan, dan keterampilan. 

Rendahnya hasil belajar peserta didik, terutama pada muatan pelajaran 

matematika menuntut pendidik untuk selalu mengembangkan potensi, 

keterampilan, dan pemahamannya. Hal ini dilakukan guna untuk meningkatkan 

semangat belajar peserta didik, sehingga hasil belajar yang diperolehpun 

memuaskan. Pemilihan model pembelajaran tersebut harus disesuaikan dengan 

materi yang akan dibahas, serta bertujuan untuk mengaktifkan peserta didik 

selama proses belajar- mengajar berlangsung. Salah satu model pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik adalah model problem based learning, yaitu 

model pembelajaran yang menyajikan masalah-masalah yang ada pada kehidupan 

nyata kepada peserta didik sehingga peserta didik mampu memecahkan masalah 

tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. 

Kurikulum 2013 ini tidak hanya menuntut menggunakan model pembelajaran 

saja, akan tetapi juga menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Media 

pembelajaran merupakan alat bantu pendidik untuk memermudah penyampaian 

materi kepada peserta didik, dengan harapan peserta didik menjadi lebih mudah 

dalam memahami, serta termotivasi dan antusias untuk mengikuti pembelajaran. 

media TALIPAS (Tali Tepat Tangkas) merupakan media visual yang digunakan 

untuk memasangkan antara pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang ada 

dengan menggunakan tali (Sundayana, 2016: 119). Media ini merupakan media 

berbasis permainan yang membutuhkan konsentrasi, ketepatan, dan kerjasama 

antar kelompok. Dengan menggunakan media ini, diharapkan dapat membantu 

peserta didik dalam memahami materi yang akan disampaikan oleh pendidik. 

Media TALIPAS (Tali Tepat Tangkas) merupakan media yang pengaplikasiannya 

dilakukan dengan cara bekerjasama antar kelompok, dimana hal ini sangat 

dibutuhkan peserta didik guna untuk membangkitkan rasa persatuan dan saling 

menghormati antar sesame. Tidak hanya itu, hal ini dapat membantu dan 

memotivasi peserta didik yang lambat dalam menangkap pelajaran untuk selalu 

berusaha menjadi lebih baik lagi. 

Dari pemaparan diatas, penelitian ini ingin menjawab permasalahan (1) 

bagaimanakah penerapan model problem based learning berbantuan media 

TALIPAS (Tali Tepat Tangkas) pada peserta didik kelas II tema 3 subtema 3 

pembelajaran 3 SDN Wonokusumo Mojosari tahun ajaran 2017/2018, serta (2) 

adakah pengaruh model problem based learning berbantuan media TALIPAS 

(Tali Tepat Tangkas) terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas II tema 3 

subtema 3 pembelajaran 3 SDN Wonokusumo Mojosari tahun ajaran 2017/2018. 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan pembelajaran menjadi 

lebih aktif, efektif, bervariasi, dan menyenangkan sehingga proses pembelajaran 

berjalan dengan baik dan berhasil. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan ilmu dan pengetahuan bagi pendidik, serta diperolehnya 

masukan baru dalam memerbaiki sistem pembelajaran di sekolah. 
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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

dengan true experimental design dalam bentuk posttest only control design. 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 
Gambar 1. Rancangan Penelitian 

(Sugiyono, 2016: 112) 

 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas II SDN 

Wonokusumo Mojosari, dengan sampel yaitu peserta didik kelas II-B sebagai 

kelas eksperimen dan kelas II-A sebagai kelas kontrol yang dipilih secara simple 

random sampling. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan tes. 

Observasi digunakan untuk memeroleh data aktivitas pendidik dan peserta didik 

pada penerapan model problem based learning berbantuan media TALIPAS (Tali 

Tepat Tangkas). Sedangkan tes digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar 

kognitif peserta didik berupa pemahaman dan tingkat penguasaan materi tentang 

pecahan mata uang. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu lembar observasi aktivitas pendidik dan peserta didik yang masing-masing 

terdiri dari 12 aspek, serta lembar soal yang terdiri dari 10 soal piliham ganda dan 

5 soal uraian. Data yang telah terkumpul ini kemudian dianalisis melalui dua 

teknik yaitu prosentase dan uji statistik. 
 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini akan membahas tentang dua data, yaitu (1) data hasil 

observasi aktivitas pendidik dan peserta didik, serta (2) data tes hasil belajar 

peserta didik kelas II. 

1. Data Hasil Observasi Aktivitas Pendidik dan Peserta Didik 

Observasi pada aktivitas pendidik dan peserta didik ini dilakukan oleh dua 

observer, yaitu Ibu Yani Eka Budiarti, A.Ma.Pd. sebagai observer pertama selaku 

guru kelas II-B di SDN Wonokusumo Mojosari dan observer kedua yaitu teman 

sejawat yang bernama Anita Rahmawati. Hasil observasi aktivitas pendidik di 

uraikan sebagai berikut. 
 

Tabel 1. Data Hasil Observasi Aktivitas Pendidik 

Aspek yang Diamati Skor Rerata 

Orientasi peserta didik pada masalah 3,5 

Mengorganisasi peserta didik untuk belajar tentang 

materi dan permasalahan yang disampaikan pendidik. 
3,7 

Membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok dengan media TALIPAS (Tali Tepat 

Tangkas). 

4 

Mengembangkan dan menyajikan masalah secara 

individu, berpasangan, dan berkelompok dengan media 

TALIPAS (Tali Tepat Tangkas). 

4 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 3,8 

R1 X O1 

R2 - O2 
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Aspek yang Diamati Skor Rerata 

masalah dengan cara berdiskusi dengan media 

TALIPAS (Tali Tepat Tangkas). 

Total  3,8 
 

Dari hasil observasi tersebut dapat dihitung persentasenya untuk mengetahui 

kriteria kegiatan pendidik berdasarkan aspek yang diamati. Berikut adalah 

perhitungan persentase observasi aktivitas pendidik. 

 

 

 
Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas menunjukkan 95% dari 12 

kriteria dan termasuk dalam kategori baik. Hal ini berarti kinerja pendidik dalam 

menerapkan model problem based learning berbantuan media TALIPAS (Tali 

Tepat Tangkas) dapat terlaksana dengan sangat baik. 

Hasil observasi aktivitas peserta didik diuraikan sebagai berikut. 
Tabel 2. Data Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik 

Aspek yang Diamati Skor Rerata 

Orientasi peserta didik pada masalah 3,5 

Mengorganisasi peserta didik untuk belajar tentang 

materi dan permasalahan yang disampaikan pendidik. 
3,8 

Membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok dengan media TALIPAS (Tali Tepat 

Tangkas). 

4 

Mengembangkan dan menyajikan masalah secara 

individu, berpasangan, dan berkelompok dengan 

media TALIPAS (Tali Tepat Tangkas). 

4 

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah dengan cara berdiskusi dengan media 

TALIPAS (Tali Tepat Tangkas) 

4 

Total  3,9 
 

Berikut adalah perhitungan persentase observasi aktivitas peserta didik. 

 

 

 
Berdasarkan hasil perhitungan persentase diatas, dapat disimpulkan bahwa 

aktivitas peserta didik memeroleh 98% dari 12 kriteria dan termasuk dalam 

kategori sangat baik. Hal ini menandakan jika peserta didik sudah melakukan 

aktivitas sesuai dengan langkah-langkah model problem based learning dan 

indicator penggunaan media TALIPAS (Tali Tepat Tangkas). 

2. Data Tes Hasil Belajar Peserta Didik Kelas II 

Hasil tes hasil belajar dalam penelitian ini disaikan pada tabel 3 untuk kelas 

eksperimen dan tabel 4 untuk kelas kontrol. 
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Tabel 3. Data Nilai Kelas II-B (Kelas Eksperimen) 

Nilai  Jumlah Peserta Didik 

60 1 peserta didik 

70 3 peserta didik 

75 5 peserta didik 

80 5 peserta didik 

85 9 peserta didik 

90 4 peserta didik 

95 2 peserta didik 

100 1 peserta didik 

Jumlah  30 peserta didik 
 

Tabel 4. Data Nilai Kelas II-A (Kelas Kontrol) 

Nilai  Jumlah Peserta Didik 

50 1 peserta didik 

55 6 peserta didik 

60 5 peserta didik 

65 7 peserta didik 

70 4 peserta didik 

75 2 peserta didik 

80 3 peserta didik 

85 2 peserta didik 

Jumlah  30 peserta didik 
 

Data tes hasil belajar tersebut kemudian diolah melalui statistik uji. 

 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Kenormalan data tersebut diketahui melalui 

kaidah keputusan, yaitu: jika  maka distribusi data tidak normal, 

sedangkan jika  maka distribusi data normal. Hasil perhitungan 

uji normalitas yang dilakukan pada du akelas dapat disajikan pada tabel 5. 
Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Tes Hasil Belajar Peserta Didik 

Kelas    Keterangan  

Kelas Eksperimen (II-B) -28,51 11,070 Normal 

Kelas Kontrol (II-A) -45,02 11,070 Normal 
 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang disajikan 

tersebut memiliki varian yang homogen atau tidak. Suatu data dikatakan homogen 

atau tidak dapat diketahui melalui kriteria pengujian, yaitu: jika , 

maka data tersebut tidak homogen. Sedangkan jika  maka data 

tersebut homogen. Hasil perhitungan uji homogenitas yang dilakukan pada dua 

kelas dapat disajikan pada tabel 6. 

 
Tabel 6. Hasil Uji Homogenitas Tes Hasil Belajar Peserta Didik 

Kelas Varian   Keterangan 

Kelas Eksperimen (II-B) 74,85 
1,483 1,860 Homogen 

Kelas Kontrol (II-A) 111,06 
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c. Uji-t 

Uji-t dilakukan untuk mengetahui pengaruh model problem based learning 

berbantuan media TALIPAS (Tali Tepat Tangkas) terhadap hasil belajar kognitif 

peserta didik kelas II tema 3 subtema 3 pembelajaran 3 SDN Wonokusumo 

Mojosari tahun ajaran 2017/2018. Adapun data untuk melakukan perhitungan uji-t 

dapat disajikan pada tabel 7. 
 

Tabel 7. Data untuk melakukan Perhitungan Uji-t 

Kelas Rata-rata 
 

Standar 

Deviasi  

Jumlah 

Sampel (n) 

Kelas Eksperimen (II-B) 82 74,85 
30 

Kelas Kontrol (II-A) 66 111,06 
 

Berikut adalah hasil perhitungan uji-t. 

 

 

 

 

 

 
 

d. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model 

problem based learning berbantuan media TALIPAS (Tali Tepat Tangkas) 

terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas II tema 3 subtema 3 

pembelajaran 3 SDN Wonokusumo Mojosari tahun ajaran 2017/2018. Kriteria 

pengujian uji hipotesis yaitu, apabila  maka Ho diterima. 

Sedangkan Ho ditolak jika . 
 

 
 

Gambar 2. Penentuan Daerah Penolakan 

Berdasarkan kaidah uji hipotesis tersebut dengan menggunakan rumus uji-t 

diperoleh nilai  sebesar 6,45 dan diperoleh nilai  dengan taraf 

signifikansi 0,05, db = 29 sebesar 2,0017. Maka dapat dilihat dari kriteria 

pengujian, karena  atau 6,45 > -2,0017 maka Ho ditolak, artinya ada 

pengaruh model problem based learning berbantuan media TALIPAS (Tali Tepat 

           -2,0017                        2,0017      6,45 
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Tangkas) terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas II tema 3 subtema 3 

pembelajaran 3 tahuna jaran 2017/2018. 
 

PEMBAHASAN 

Proses pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model problem 

based learning berbantuan media TALIPAS (Tali Tepat Tangkas) pada peserta 

didik kelas II berjalan sangat baik dan efisien. Secara empiris, pendidik terbantu 

karena kondisi kelas pada saat itu sangat kondusif, sarana dan prasarana yang ada 

juga dapat membantu pendidik dalam menyampaikan materi, motivasi dan 

semangat peserta didik untuk belajar, serta peserta didik yang terlibat secara 

langsung ketika proses pembelajaran. 

Ula (2013: 18) menyatakan salah satu faktor yang memengaruhi hasil belajar 

yakni faktor eksternal, dimana kurikulum, program, sarana dan prasarana juga 

harus dipertimbangkan. Hasil observasi yang dilakukan oleh dua observer pada 

aktivitas pendidik yang terdiri dari 12 aspek yang diamati menunjukkan kelas 

eksperimen diperoleh hasil persentase sebesar 95% yang menurut (Winarsunu, 

2009: 20) termasuk dalam kategori sangat baik. Sedangkan observasi pada 

aktivitas peserta didik yang terdiri dari 12 aspek diperoleh hasil persentase 98% 

yang menurut (Winarsunu, 2009: 20) termasuk dalam kategori sangat baik. 

Ketercapaian pembelajaran ini dapat dilihat dari dua hal yaitu pemilihan 

model pembelajaran yang dipilih peneliti yakni dengan memilih model problem 

based learning yang memiliki banyak kelebihan (Sanjaya dalam Fanani, dkk, 

2015: 99). 

1. Teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pembelajaran. 

2. Menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk 

menemukan pengetahuan baru peserta didik. 

3. Meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. 

Hasil analisis pada uji normalitas dan uji homogenitas data yang diperoleh 

bersifat normal dan homogen, serta uji hipotesis menunjukkan bahwa Ho ditolak 

dan Ha diterima, artinya proses pembelajaran dengan menggunakan model 

problem based learning berbantuan media TALIPAS (Tali Tepat Tangkas) 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik kelas II. Hali ini sama seperti 

yang diungkapkan Sundayana (2016: 6) yang menyatakan bahwa keberadaan 

media digunakan agar pesan dapat lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh 

peserta didik. Hal ini diperkuat pula dengan pernyataan Amri (2013: 27) yang 

menerangkan bahwa motivasi yang tinggi dapat menggiatkan aktivitas belajar 

dan dapat ditemukan dalam sifat dan perilaku peserta didik. 

Selain didukung secra teoritis dan perhitunggan analisis uji, penelitian ini 

didukung secara empiris seperti fasilitas sekolah yang sudah sangat baik, yakni 

sudah terakreditasi A, dan tentunya rasa keingintahuan peserta didik terhadap hal 

baru yakni dengan adanaya media TALIPAS (Tali Tepat Tangkas) yang belum 

pernah diterapkan pada kelas II. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dalam penelitian yang 

berjudul pengaruh model problem based learning berbantuan media TALIPAS 

(Tali Tepat Tangkas) terhadap hasil belajar peserta didik kelas II tema 3 subtema 
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3 pembelajaran 3 SDN Wonokusumo Mojosari tahun ajaran 2017/2018 dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model problem based learning berbantuan media 

TALIPAS (Tali Tepat Tangkas) pada peserta didik kelas II tema 3 subtema 3 

pembelajaran 3 SDN Wonokusumo Mojosari tahun ajaran 2017/2018 dapat 

dikategorikan sangat baik, serta ada pengaruh model problem based learning 

berbantuan media TALIPAS (Tali Tepat Tangkas) terhadap hasil belajar kognitif 

peserta didik kelas II tema 3 subtema 3 pembelajaran 3 SDN Wonokusumo 

Mojosari tahun ajaran 2017/2018. 

Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai 

berikut. 

1. Bagi pendidik, hendaknya mengkreasikan model pembelajaran kurikulum 

2013 dengan berbagai media pembelajaran. 

2. Bagi peserta didik, hendaknya selalu memerhatikan pendidik dan selalu aktif 

selama proses pembelajaran. 

3. Bagi sekolah, hendaknya dapat memberikan fasilitas baik sarana maupun 

prasarana yang menunjang selama proses pembelajaran. 

4. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat mengembangkan media TALIPAS (Tali 

Tepat Tangkas), serta diinovasi lebih baik lagi. 
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ABSTRAK 

 

Pemilihan model yang tepat pada saat proses pembelajaran sangat dibutuhkan oleh 

pendidik. Model pembelajaran yang tepat bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran 

yang aktif dan menyenangkan sehingga siswa dapat meraih prestasi yang optimal. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan penggabungan model 

problem based learning dengan student team achievement division serta adakah pengaruh 

penggabungan model problem based learning dengan student team achievement division terhadap 

hasil belajar, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan penggabungan model 

problem based learning dengan student team achievement division serta pengaruh penggabungan 

model  problem based learning dengan student team achievement division terhadap hasil belajar. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu peserta didik 

kelas 3 SDN Kebondalem Mojosari yang terdiri atas 18 peserta didik laki-laki dan 12 peserta 

didik perempuan. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi dan tes. Teknik analisis 

data yang digunakan hasil observasi, uji normalitas, uji homogenitas, uji t dan uji hipotesis. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu aktivitas pendidik dan peserta didik kategori “sangat baik”. 

Penggabungan model problem based learning dengan student team achievement division 

mempengaruhi hasil belajar kognitif peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan uji-t, diperoleh 

thitung=12,78 kemudian mencari df = (N-1), (30-1) =29. Menggunakan taraf signifikasi 5% maka 

diperoleh t tabel 2,045 yang berarti thitung > ttabel. 

 
Kata kunci:  model problem based learning, model student team achievement, hasil belajar 

kognitif 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan berasal dari kata didik, yaitu memelihata dan memberi latihan 

mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran (FIP-UPI, 2007:20). Pendidikan 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik sutuhnya agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq 

mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis 

dan bertanggung jawab (UU no. 20 tahun 2013 dalam Rofa’ah 2016:1). Bicara 

mengenai pendidik, pendidikan tidak terlepas dengan kurikulum. Pada saat ini 

Negara Indonesia menggunakan kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru hasil penyempurnaan kurikulum 

sebelumnya (Fanani, dkk 2015:37). Kurikulum 2013 ini menggunakan penilaian 

yang mencakup 3 aspek yaitu afektif, kognitif dan psikomotorik. Selain itu, dalam 

kurikulum 2013 menggunakan tematik terpadu. Tematik terpadu adalah 

penggabungan beberapa mata pelajaran menjadi satu kegiatan ke dalam tema dan 

subtema yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Atas dasar itulah pendidik harus 

mailto:arrobiatus21@gmai.com
mailto:dewiastutik962@gmail.com
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mampu mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sistematis berdasarkan 

model-model pembelajaran tertentu khususnya dalam pendidikan dasar. 

FIP-UPI, 2007:119 menyatakan, “salah satu input yang dapat dijadikan 

pertimbangan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia merupakan 

pendidikan dasar”. Sedangkan menurut Delors (dalam FIP-UPI, 2007:119) 

menyatakan, “pendidikan dasar sebagai sebuah “paspor” yang sangat diperlukan 

individu untuk hidup dan mampu memilih apa yang mereka lakukan, mengambil 

bagian dalam pembangunan masyarakat masa depan secara kolektif, dan terus 

menerus belajar”. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan pada guru 

kelas 3 saat magang 1 pada tahun 2016 dan magang 3 pada tahun 2017, diketahui 

bahwa proses pelaksanaan pembelajaran di SDN Kebondalem Mojosari masih 

belum mendapatkan nilai yang maksimal. Terbukti nilai ulangan harian dan nilai 

UTS peserta didik masih dibawah nilai KKM. SDN Kebondalem Mojosari 

menentukan kriteria ketuntasan minimal > 73. Didukung pula kurang aktifnya 

siswa saat melakukan diskusi. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang 

dialami kelas 3 SDN Kebondalem Mojosari terletak pada hasil belajar kognitif. 

Hasil belajar adalah pencapaian dalam memperoleh kemampuan sesuai 

dengan tujuan khusus yang direncanakan (Sanjaya, 2008:13). Sedangkan kognitif 

adalah subtaksonomi yang mengungkapkan kegiatan mental yang sering berawal 

dari tingkat pengetahuan sampai tingkat paling tinggi yaitu evaluasi 

(Hamdani,2010:151). Dapat disimpulkan hasil belajar kognitif merupakan hasil 

yang dicapai oleh peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran baik yang 

diukur dengan menggunakan instrumen tes sehingga peserta didik memeperoleh 

kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang  akan dicapai khususnya yang 

berhubungan dengan kegiatan mental atau intelektual (pengetahuan, pemahaman, 

penerapan, analisis, sintesis, evaluasi). 

Menurut Sanjaya (2008:13), faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu 

guru, siswa, sarana dan prasarana, lingkungan. Guru merupakan komponen yang 

menentukan. Hal ini disebabkan guru merupakan orang yang secara langsung 

berhadapan deng siswa. Dalam sistem pembelajaran guru bisa berperan sebagai 

perencana (Plener) atau desainer (Designer) pembelajaran, sebagai implementator 

atau mungkin keduanya (Sanjaya, 2008:15). Salah satu yang direncanakan guru 

sebelum melakukan pembelajaran adalah merencanakan model pembelajaran. 

Joyce & Weil (dalam Rusman, 2012:133) menyatakan, “model 

pembalajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk 

membentuk kurikulum (Rencana Pembelajaran Jangka Panjang), merencanakan 

bahan – bahan pembelajaran dikelas atau lainnya”. Dalam pendidikan banyak 

model pembelajaran namun disini peneliti menggunakan model problem based 

learning dengan model student team achievement division. 

Menurut Fanani, dkk (2015:95) model problem based learning merupakan 

pembelajaran yang menyodorkan masalah kepada peserta didik untuk dipecahkan 

secara individu dan kelompok. Selain itu, tujuan utama model problem based 

learning adalah pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan 

memecahkan masalah dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik 

secara aktif membangun pengetahuan dirinya (Hosnan dalam Fanani dkk, 

2015:96).  
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Huda (2013:201) menyatakan, “model student team achievement devision 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif yang didalamnya beberapa 

kelompok kecil dengan level yang berbeda – beda daling bekerja sama untuk 

menyelesaikan tujuan pembelajaran”.  

Dari pendapat para tokoh tersebut maka peneliti mencoba untuk 

menggabungkan model problem based learning dengan student team achievement 

division. Kegiatan menggabungkan ini merupakan inovasi dalam pembelajaran 

yang memadupadankan langkah-langkah dari model problem based learning serta 

student team achievement division, dimana model ini dapat menggoptimalkan 

potensi yang dimiliki peserta didik, menumbuhkan keaktifan peserta didik, dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan cara memecahkan masalah secara 

individu dan kelompok sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.  

Berdasarkan deskripsi diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

bagaimanakah penerapan penggabungan model problem based learning dengan 

student team achievement division pada kelas 3 SDN Kebondalem Mojosri tahun 

pelajaran 2017/2018 serta Adakah pengaruh penggabungan model problem based 

learning dengan model kooperatif tipe student team achievement division terhadap 

hasil belajar peserta didik kelas 3 SDN Kebondalem Mojosari tahun pelajaran 

2017/2018. 

Dari rumusan masalah yang dikemukakan penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimakanah penerapan penggabungan model problem based 

learning dengan student team achievement division pada kelas 3 SDN 

Kebondalem Mojosari tahun pelajaran 2017/2018 dan untuk mengetahui adanya 

pengaruh penggabungan model problem based learning dengan student team 

achievement division terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas 3 SDN 

Kebondalem Mojosari tahun pelajaran 2017/2018. 

Sehingga, harapannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pendidikan khususnya dalam memberikan solusi agar peserta didik mampu 

berperan aktif dalam proses pembelajaran dan sebagai bekal untuk penelitian 

dimasa mendatang. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis pre-

experimental design dengan bentuk one group pretest-posttest. Tempat penelitian 

dilaksanakan di SDN Kebondalem Mojosari. Desain yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

 

 

Gambar 1. Rancangan Penelitian 

(Sugiyono,2015:111) 

 

Populasi adalah menyebutkan semua anggota yang dalam wilayah penelitian 

(Arikunto, 2013:173). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas 3 SDN Kebondalem Mojosari tahun pelajaran 2017/2018. Sampel penelitian 

ini menggunkan teknik sampel jenuh dimana semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel (Sugiyono, 2015:124). Sampel dalam penelitan ini adalah peserta 

didik kelas 3 SDN Kebondalem Mojosari tahun pelajaran 2017/2018 dengan 

jumlah peserta didik sebanyak 30. 

O1 X O2 
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Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah 

observasi dan tes. Berdasarkan teknik pengumpulan data tersebut maka instrumen 

yang diperlukan yaitu lembar observasi dan lembar tes. Lembar observasi imi 

menggunakan cara observasi dengan menggunaka skala likert yang disertai rubrik, 

sub indikator ini lembar observasi ini berjumlah 26 aspek. Sedangkan, lembar tes 

berbentuk 10 soal pilihan ganda 5 soal uraian. Kisi-kisidalam soal ini meliputi 

tingkat pengetahuan antara C1-C4. 

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis meggunakan analisis 

deskriftif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif menggunakan persentase 

dengan rumus: 

 
(Sudijono:2012:43) 

Sedangkan untuk analisis inferensial terlebih dahulu peneliti melakukan uji 

prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Kemudian dihitung 

menggunakan uji t dan melakukan pengujian hipotesis. 

 

HASIL PENELITIAN 

Pada tahap penelitian ini dilakukan tiga tahapan yang pertama pengambilan 

pretest untuk mengetahui hasil belajar kognitif peserta didik. Pada tahap 

selanjutnya diberi perlakuan yaitu melakukan proses pembelajaran dengan 

menggunakan penggabungan model problem based learning dengan student team 

achievement devision dan pada tahap akhir dilakukan posttest untuk mengukur 

hasil belajar kognitif pesesta didik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di SDN Kebondalem 

Mojosari pada hari kamis, 9 November 2017 dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Hasil Pengamatan Observasi Aktivitas Pendidik dan Peserta Didik 

a. Data Hasil Observasi Aktivita Pendidik 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh 2 observer yang sudah 

memenuhi syarat didapat bahwa. 

 

Tabel 1. Hasil Observasi Pendidik 

No. Aspek yang diamati x 
Persen-

tase 

1. 
Orientasi siswa pada 

masalah 
11 92% 

2. Membentuk kelompok 3,5 88% 

3. 
Mengorganisasikan dan 

melakukan pengajaran 
23 96% 

4. 

Pemberian tugas dan 

membimbing 

penyelidikkan individu 

maupun kelompok 

21,5 90% 

5. 
Mengembangkan dan 

menyajikan masalah 
10,5 88% 

6. Pemberian tes/kuis 3,5 88% 

7. 

Penurup (mereview, 

menganalisis, 

mengevaluasi&rekoknisi) 

22,5 94% 
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No. Aspek yang diamati x 
Persen-

tase 

Jumlah 95,5 - 

Skor Maksimal 104 92% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa aktivitas pendidik dalam menerapkan 

penggabungan model problem based learning dengan student team achievement 

devision pada kelas 3 SDN Kebondalem Mojosari tahun pelajaran 2017/2018 

mendapat persentase 92% dengan kategori sangat  baik (Purwanto, 2009:103). 

b. Data Hasil observasi Aktivitas Peserta Didik 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh 3 observer yang sudah 

memenuhi syarat didapat bahwa. 

 

  Tabel 2. Hasil Observasi Peserta Didik 

No. Aspek yang diamati x 
Persen-

tase 

1. 
Orientasi siswa pada 

masalah 
10,9 91% 

2. Membentuk kelompok 3,3 83% 

3. 
Mengorganisasikan dan 

melakukan pengajaran 
22,1 92% 

4. 

Pemberian tugas dan 

membimbing penyelidikkan 

individu maupun kelompok 

20,7 86% 

5. 
Mengembangkan dan 

menyajikan masalah 
10,5 88% 

6. Pemberian tes/kuis 3,6 90% 

7. 

Penurup (mereview, 

menganalisis, 

mengevaluasi&rekoknisi) 

21,7 90% 

Jumlah 92,8 - 

Skor Maksimal 104 89% 

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa aktivitas peserta didik dalam 

menerapkan penggabungan model problem based learning dengan student team 

achievement devision pada kelas 3 SDN Kebondalem Mojosari tahun pelajaran 

2017/2018 mendapat persentase 89% dengan kategori sangat  baik (Purwanto, 

2009:103). 

c. Data Hasil Observasi Aktivitas Pendidik dan Peserta Didik 

Dari hasil analisis data observasi pendidik dan peserta didik yang didapat 

maka dihitung reratanya maka didapat rerata secara keseluruhan penerapan 

penggabungan model problem based learning dengan student team achievement 

devision pada kelas 3 SDN Kebondalem Mojosari tahun pelajaran 2017/2018 

sebagai berikut: 

 
P = 91%, saangat baik (Purwanto, 2009:103) 

2. Data Hasil Belajar Peserta Didik 
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Berikut ini disajikan ringkasan data nilai hasil perhitungan akhir. Data 

tersebut dihitung secara manual. Data tersebut merupakan data yang telah 

terkumpul dari tes hasil belajar yang telah disebar kepada peserta didik, 

 

Tabel 3. Perbandingan Hasil Belajar Pretest dan Posttest  

No 

Responden 

Nilai 

pretest 
Nilai posttest 

1 43 76 

2 43 75 

3 46 98 

4 48 83 

5 43 78 

6 46 73 

7 48 100 

8 43 75 

9 48 98 

10 45 88 

11 40 93 

12 40 88 

13 45 88 

14 53 76 

15 68 78 

16 51 81 

17 73 88 

18 68 83 

19 56 81 

20 68 88 

21 66 88 

22 65 100 

23 43 75 

24 51 71 

25 41 90 

26 75 85 

27 58 78 

28 63 73 

29 63 90 

30 48 95 

Jumlah  1588 2533 

Rata-rata 52,93 84,43 

persentase 53% 84% 

 

Berdasarkan data perbandingan hasil belajar pretest dan Posttest dapat 

diketahui nilai terendah pretest 40 postest 75. Sedangkan untuk nilai tertinggi 

pretest 71 dan posttest 100. Untuk nilai rata-ratapretest mendapat 52,93 dan 

posttest mendapat 84,43. 

Kemudian sebelum melakukan uji hipotesis dilakukan perhitungan dengan 

melakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan homogenitas 

Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas menggunakan perhitungan manual, hasil perhitungan 

tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut: 
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Tabel 4. Uji Normalitas 

Nilai N Xhitung 

Xtabel 

 α =0,05 

Ket 

Pretest 30 -31,06 7,815 Normal 

posttest 30 -56,85 7,815 Normal 

 

Jika xhitung ≤ xtabel maka berdistribusi normal, sedangkan xhitung ≥ xtabel maka 

berdistibusi tidak normal(Riduwan, 2016:188). Dari hasil perhitungan tersebut 

didapat bahwa xhitung pretest bernilai -31,,06 dan xhitung posttest bernilai -56,85. 

Sedangkan dari xtabel untuk α=0,05 dan db=3 didadapat nilai xtabel 7,815. Karena 

karena x
2

hitung ≤ x
2

tabel maka berdistribusi normal. 

Uji Homogenitas 

Langkah selanjutnya peneliti menghitung uji prasyarat yang kedua yaitu uji 

homogenitas 

Tabel 5. Uji Homogenitas 

Kel 
Jumlah 

Sampel 
Fhitung Ftabel Kesimpulan 

Pretest 30 1,565 1,860 Homogen  

posttest 30 

 

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa Fhitung bernilai 1,565 dan Ftabel 

untuk  α=0,05 dengan dk= 29 didapat nilai Ftabel 1,860. Karena  Fhitung ≤ Ftabel 

(1,565 ≤ 1,860). Maka dapat disimpulkan bahwa homogen. 

Uji T 

Sebelum menguji hipotesis maka peneliti menggunakan rumus uji t sebagai 

berikut. 

Tabel 6. Hasil Uji T 

 Prete

st 

Postte

st 

d Xd X
2
d 

Jumlah 
1588 2533 947 0 5301,7

3 

Md  31,56 

 

t = t = t=  = 12,78 

Berdasarkan dari hasil uji t dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan 

desainOne Group pretestPosttest diperoleh thitung = 12,78 . 

Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji hipotesis diperoleh ttabel  2,045 pada taraf signifikan 5% 

dengan db 29 yang berarti bahwa thitung> ttabel atau 12,78 > 2,045. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa H0 ditolak yang artinya ada pengaruh penggabungan model 

problem based learning denganstudent team achievement division terhadap hasil 

belajar kognitif peserta didik kelas 3 SDN Kebondalem Mojosari tahun pelajaran 

2017/2018. 
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Gambar 2. Daerah Penolakan H0 

 

PEMBAHASAN 

1. Penerapan Penggabungan Model Problem Based Learning Dengan  Student 

Team Achievement Division Pada Kelas 3 SDN Kebondalem Mojosari Tahun 

Pelajaran 2017/2018 

Penerapan penggabungan model PBL dengan STAD mendapat presentase 

91% dengan kategori sangat baik. hal ini sejalan dengan kajian teoritis dan hasil 

penelitian yang relevan. Secara teoritis, Fanani dkk (2015:99) menyatakan, model 

problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dianggap lebih 

menyenangkan dan disukai siswa, mengembangkan minat siswa. Sedangkan 

menurut Yasir dkk (2015:59) salah satu kelebihan model student team 

achievement division adalah meningkatkan motivasi belajar dan rasa toleransi 

serta saling membantu dan mendukung dalam memecahkan masalah. 

Aunurrohman (2014:140) menyatakan, “bahwa keberhasilan proses pembelajaran 

tidak terlepas dari kemampuan guru menggembangkan model-model 

pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan intensitas keterlibatan siswa 

secara aktif didalam proses pembelajaran. 

Sedangkan hasil penelitian terdahulu terdahulu menyatakan bahwa aktivitas 

pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran juga menjadi faktor penting 

tercapainya pembelajaran secara sistematis, aktif dan menyenangkan. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian terdahulu yaitu Abdurrozak dkk (2016). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas 

pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut sangat baik. Hal 

tersebut dapat terjadi karena antara pendidik dan peserta didik saling mendukung 

satu sama lain, peserta didik antusias dalam proses pembelajaran karena adanya 

reward secara individu dan kelompok.  

2. Pengaruh Penggabungan Model Problem Based Learning Dengan Student 

Team Achievement Division Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 3 

SDN Kebondalem Mojosari Tahun Pelajaran 2017/2018 

Ada pengaruh penggabungan model problem based learning dengan student 

Team Achievment Division terhadap hasil belajar peserta didik kelas 3 SDN 

Kebondalem Mojosari tahun pelajaran 2017/2018. Dapat dilihat dari uji-t yang 

telah diperoleh sebesar 12,78, berdasarkan uji-t yang telah dilakukan maka 

peneliti melakukan langkah yang terakhir yaitu uji hipotesis dengan cara 

membandingkan ttabel  dengan taraf signifikan 5% maka didapat 2,045 karena thitung 

> ttabel atau 12,78> 2,045 maka H0 ditolak yang artinya ada pengaruh 

penggabungan model problem based learning dengan student team achievement 

division terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas 3 SDN Kebondalem 

Mojosari tahun pelajaran 2017/2018. Hal tersebut sejalan dengan kajian teoristis 

dan hasil penelitian yang relevan.  

Secara teoristis, Fanani, dkk (2015:101) menyatakan tujuan dari model 

problem based learning adalah untuk mengasah kemampuan siswa untuk 

-2,045 2,045 12,78 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0” | 497  
 

memecahkan suatu masalah dan kemampuan berpikir kritis siswa. Menurut 

Hosnan dalam Fanani dkk (2015:96) menyatakan, “tujuan utama model problem 

based learning adalah pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan 

kemampuan memecahkan masalah dan sekaligus mengembangkan kemampuan 

peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuanya sendiri”.Sedangkang, 

menurut Huda (2013:201) model student Team Achievement Dision merupakan 

salah satu model pembelajaran kooperatif yang didalamnya terdapat beberapa 

kelompok kecil dengan level yang berbeda-beda saling bekerja sama untuk 

menyelesaikan tujuan pembelajaran.  

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa model pembelajaran problem 

based learning dan model  student team achievement division dapat meningkatkan  

hasil belajar peserta didik. Hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu dari 

Aditama, Zainul., Hidayah, Taufiq (2014); Marsini., Lusiana, Ita Afri (2015); 

Subhabarizal, Ahmad dkk (2015); Wulandari, Bekti., Dwi Surjono, Herman 

(2013); Yasir, Muhammad., Karlina, Elin (2015). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penggabungan model problem based learning dengan student team achievement 

division yang diterapkan dalam proses pembelajaran berpengaruh. Hal ini dapat 

terjadi karena rasa ingin tahu peserta didik dan keaktifan peserta didik pada proses 

pembelajaran sangat tinggi. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembasan mengenai pengaruh 

penggabungan model problem based learning dengan student team achievement 

division terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas 3 SDN Kebondalem 

Mojosari tahun pelajaran 2017/2018 dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Penerapan penggabungan model problem based learning dengan student 

team achievement division pada kelas 3 SDN Kebondalem Mojosari tahun 

pelajaran 2017/2018 dikategorikan sangat baik. 

Ada pengaruh penggabungan model problem based learning dengan student 

team achievement division terhadap hasil belajar peserta didik kelas 3 SDN 

Kebondalem Mojosari tahun pelajaran 2017/2018. 

Dari simpulan tersebut peneliti memberikan saran bagi dunia pendidikan 

untuk selalu mengembangkan model-model pembelajaran yang sesuai dengan 

karakter peserta didik dengan mengintegrasikan keaktifan dan menerapkan sikap 

positif yang dimiliki peserta didik seperti menghargai pendapat teman, 

menghargai perbedaan individu, saling bekerjasama, kompak dalam 

menyelesaikan setiap permasalahan, dll. Selain itu bagi peneliti lain diharapkan 

mekakukan kajian lebih mendalam tentang penggabungan model problem based 

learning dengan student team achievement division untuk membantu 

meningkakan kualitas pembelajaran khususnya pada hasil belajar peserta didik. 
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ABSTRAK 

 

Ide penelitian ini dapat menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan media 

KANKER (Kantong Pekerjaan) dengan baik. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

menerapkan dan pengaruh model pembelajaran berbasis dengan media KANKER (Kantong 

Pekerjaan) untuk mengetahui hasil kognitif peserta didik pada tema 4 subtema 2 pembelajaran 1? 

Manfaat penelitian ini untuk mengetahui penerapan dan pengaruh model pembelajaran berbasis 

masalah dengan media KANKER (Kantong Pekerjaan) untuk mengetahui hasil kognitif penelitian. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penghitungan manual. 

Pengumpulan data tersebut berupa hasil observasi aktivitas pendidik dan peserta didik dalam 

menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dengan media KANKER (Kantong Pekerjaan) 

dan tes hasil belajar, untuk mengukur pemahaman peserta didik kelas 4 tentang kegiatan ekonomi. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu model pembelajaran berbasis masalah dengan media 

KANKER (Kantong Pekerjaan) hasil observasi dalam aktivitas pendidik dan peserta didik yang 

dilakukan sangat baik dengan 89%, dan hasil tes belajar menunjukkan bahwa ada pengaruh 

model pembelajaran berbasis masalah dengan media KANKER (Kantong Pekerjaan) untuk 

mengetahui hasil kognitif tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 tentang kegiatan ekonomi di kelas 4 

karena terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang mana 

kelas eksperimen nilai tertinggi 100 dan terendah 70, sedangkan kelas kontrol nilai tertinggi 93 

dan terendah 60. 

 

Kata Kunci : model pembelajaran berbasis masalah dengan media KANKER 

 

PENDAHULUAN 

Proses penbelajaran yang dibutuhkan zaman sekarang tidak hanya transfer 

ilmu atau informasi melainkan suatu proses berpikir dan bernalar.  Dalam 

kehidupan nyata banyak permasalahan yang sering dijumpai dalam proses 

pembelajaran.   

Upaya dalam menyikapi permasalah dalam pembelajaran yakni dengan 

menggunakan media pembelajaran yang dapat mengaktifkan peserta didik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Media merupakan salah satu alat penyampaian 

materi kepada siswa. Dalam hal ini, media tidak hanya dipahami sebagai alat 

peraga, tetapi juga sebagai pembawa informasi atau pesan pengajaran kepada 

siswa (Fadlillah, 2012:15).  

Pada dasarnya seorang pendidik sangat menginginkan pembelajaran yang 

menyenangkan yang dapat memberikan kesan dan pesan bagi peserta didik.  

Menurut Atumanan dalam Al-Tabany (2014:64), pengajaran berdasarkan 

masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir 

tingkat tinggi.  

Menurut Arend dalam Al-Tabany (2014:64-65), pengajaran berdasarkan 

masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan 

mailto:putriade082@gmail.com
mailto:blackhunter738@gmail.com
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permasalahan yang autentik dengan maksud menyusun pengetahuan mereka 

sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, 

mengembangkan kemandirian dan diri.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa model problem based 

learning atau biasa disebut dengan pembelajaran berbasis masalah merupakan 

model pembelajaran berbasis masalah, yang mana peserta didik memecahkan 

masalah yang telah diberikan oleh pendidik. 

Media kantong pekerjaan merupakan media yang digunakan untuk 

mengetahui jenis-jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi, yang mana setiap 

kantong berisikan clue mengenai jenis pekerjaan.  

Pembelajaran IPS merupakan pembelajaran yang mengajarkan ilmu-ilmu 

sosial yang berguna dalam kehidupan masyakat. Pembelajaran IPS terbagi 

menjadi beberapa ilmu diantaranya ekonomi. Kegiatan ekonomi sangat penting 

bagi kelangsungan hidup seseorang.    

Dalam penelitian ini mengenalkan peserta didik akan kegiatan ekonomi yang 

terjadi, karena secara tidak langsung peserta didik nantinya akan terjun secara 

langsung di masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Penulis akan 

meneliti penerapan dan pengaruh model problem based learning dengan media 

KANKER (Kantong Pekerjaan) terhadap hasil belajar kognitif tema 4 subtema 2 

pembelajaran 1 pada mata pelajaran IPS peserta didik kelas 4 di SD Hang Tuah 10 

Juanda.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh model 

problem based learning dengan media KANKER (Kantong Pekerjaan) terhadap 

hasil belajar kognitif tema 4 subtema 2 pembelajaran 1 pada mata pelajaran IPS 

peserta didik kelas 4.  

  

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian  

 Desain penelitian merupakan bentuk petunjuk yang disusun secara sistematis 

dan mengikuti konsep ilmiah. Untuk mencapai kebenaran secara sistematis 

menggunakan metode ilmiah, maka diperlukan suatu desain atau rancangan 

penelitian yang merupakan tahapan proses yang diperlukan dalam merencanakan 

dan melaksanakan penelitian (Arikunto, 2014:14). Penelitian ini menggunakan 

bentuk quasi eksperimental design.  

Rancangan dalam penelitian ini adalah menggunakan posttest only control 

design yang mana posttest ini digunakan untuk mengetahui hasil belajar kognitif 

peserta didik kelas 4 kelas eksperimen (diberikan perlakuan) dan kelas kontrol 

(tidak diberikan perlakuan).  

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan tes hasil belajar. 

Observasi digunakan untuk mengetahui aktifitas pendidik dan peserta didik ketika 

menerapkan model problem based learning dengan media KANKER (Kantong 

Pekerjaan), sedangkan tes hasil belajar digunakan untuk mengetahui hasil belajar 

peserta didik setelah diberikan perlakuan saat menerapkan model problem based 

learning dengan media KANKER (Kantong Pekerjaan). 

Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini berupa lembar observasi aktifitas pendidik dan peserta 

didik dengan 12 aspek yang diamati dan juga berupa lembar soal yang berisikan 
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10 pilihan ganda skor 2, 6 isian singkat skor 5, dan 5 uraian skor 10 dengan total 

skor 100.  

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

skala likert untuk mengetahui hasil observasi aktifitas pendidik dan peserta didik, 

dan menggunakan uji-t untuk mengetahui hasil belajar kognitif kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. 

  

HASIL PENELITIAN 

Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini memfokuskan pada mata pelajaran IPS dalam kegiatan 

ekonomi. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2017 di kelas 

4A sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 30 peserta didik dan pada tanggal 4 

November 2017 di kelas 4B sebagai kelas kontrol dengan jumlah 30 peserta didik. 

Hasil penelitian ini meliputi 1) hasil observasi aktifitas pendidik dan peserta didik, 

2) hasil tes. Hasil observasi aktifitas pendidik dan peserta didik dalam penerapan 

model problem based learning dengan media KANKER (Kantong Pekerjaan) 

sebagai berikut:  

Tabel 1 

Observasi aktifitas pendidik 

Sintak Hasil  

Membagi kelompok 4 

Memberikan orientasi masalah 4 

Mengorganisasikan peserta didik 4 

Meminta perwakilan kelompok maju 3,5 

Membantu diskusi kelompok 4 

Meminta perwakilan kelompok presentasi 3 

Membimbing mengemukakan pendapat 3,5 

Membimbing kelompok menanggapi pendapat 

kelompok lain 

3 

Memberikan penjelasan mengenai materi 3 

Memancing tanya jawab 3 

Menganalisis dan mengevaluasi 3,5 

Menyimpulkan materi 3 

Dari data di atas maka analisis penghitungan persentase observasi aktifitas 

pendidik sebagai berikut:  

   
 

 
        

   
    

  
        

         

       dalam kategori sangat baik 

Berdasarkan hasil pengamatan pada aktifitas pendidik menunjukkan persentase 

89% dari 12 aspek/sintak termasuk kategori “sangat baik”.  
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Tabel 2 

Observasi aktifitas pendidik 

Sintak Hasil  

Pembagian kelompok 3,5 

Mendapatkan orientasi masalah 4 

Peserta didik siap belajar 3 

Perwakilan kelompok maju 4 

Menerima bantuan diskusi kelompok 4 

Meminta perwakilan kelompok presentasi 4 

Mengemukakan pendapat 4 

Kelompok menanggapi pendapat kelompok 

lain 

3 

Mendapatkan penjelasan 4 

Tanya jawab 3 

Menganalisis dan mengevaluasi 3 

Menyimpulkan materi 3 

Dari data di atas maka analisis penghitungan persentase observasi aktifitas 

pendidik sebagai berikut:  

   
 

 
        

   
    

  
        

         

       dalam kategori sangat baik  

Berdasarkan hasil pengamatan pada aktifitas peserta didik menunjukkan 

persentase 89% dari 12 aspek/sintak termasuk kategori “sangat baik”.  

Hasil analisis tes hasil belajar kognitif dapat diperoleh data sebagai berikut:  

 

Tabel 3 

Data THB kelas 4A (kelas eksperimen) 

Nilai  Jumlah peserta didik 

70 1 peserta didik 

72 1 peserta didik 

75 2 peserta didik 

77 2 peserta didik 

79 1 peserta didik 

80 1 peserta didik 

84 2 peserta didik 

85 4 peserta didik 

86 1 peserta didik 

88 2 peserta didik 

89 4 peserta didik 

90 3 peserta didik 

91 1 peserta didik 

92 1 peserta didik 

95 2 peserta didik 

98 2 peserta didik  

100 1 peserta didik 
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Tabel 4 

Data THB kelas 4B (kelas kontrol) 

Nilai  Jumlah peserta didik 

60 2 peserta didik 

62 3 peserta didik 

65 5 peserta didik 

66 2 peserta didik 

70 3 peserta didik 

72 1 peserta didik 

74 2 peserta didik 

78 2 peserta didik 

79 1 peserta didik 

80 1 peserta didik 

82 1 peserta didik 

83 1 peserta didik 

84 2 peserta didik 

85 1 peserta didik 

86 1 peserta didik 

89 1 peserta didik 

93 1 peserta didik  

 

a. Analisis Uji-T 

      Setelah dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan uji-t, yang mana untuk menguji pengaruh dari 

variabel bebas dan variabel terikat. 

t = 
     

√
   

  
 
   

  

 

= 
   –   

√    
 

  
 
     

  

 

=  
   –  

√     
  

 
     

  

 

= 
  

√          
 

= 
  

√    
 

= 
  

    
 

= 6,17 

b.  Analisis Uji Hipotesis 

      Langkah-langkah pengujian hipotesis yang digunakan menurut Riduwan 

(2014:187) sebagai berikut: 

1) Menentukan hipotesis penelitian 

Hipotesis dalam uraian kalimat. 

Ada pengaruh model problem based learning dengan media KANKER 

(Kantong Pekerjaan) terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas 4 mata 

pelajaran IPS di SD Hang Tuah 10 Juanda.  

2) Hipotesis model statistik 

Ha : µ1 ≠ µ2 
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3) Menentukan taraf signifikan dan tingkat kepercayaan 

Taraf signifikan yang digunakan adalah 5% atau 0,05. α = 5% dengan derajat 

kebebasan:  

dk = n1 + n2 – 2  

 = 28 + 28 – 2  

 = 30 + 30 – 2 

 = 58 

4) Menghitung besarnya thitung 

Berdasarkan nilai perhitungan dengan menggunakan rumus uji-t diperoleh nilai 

sebesar 6,17.  

5) Menentukan kriteria pengujian, diperoleh hasil:  

-ttabel < thitung > ttabel, sehingga H0 ditolak dan Ha diterima atau  

-2,00 < 6,17 > 2,00 

6) Kesimpulan  

     Ada pengaruh  penggunaan model problem based learning dengan media 

KANKER (kantong pekerjaan) terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas 

4 SD Hang Tuah 10 Juanda pada mata pelajaran IPS.  

 

Pembahasan 

1. Penerapan model Problem Based Learning dengan media KANKER 

(Kantong Pekerjaan) mata pelajaran IPS peserta didik kelas 4 di SD Hang 

Tuah 10 Juanda.  
Agar peserta didik lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran maka 

pendidik wajib memberikan reward. Aktifitas pendidik dan peserta didik saat 

proses pembelajaran menerapkan model problem based learning dengan media 

KANKER (kantong pekerjaan) dipersentasekan memeroleh 89% yang mana 

masuk ke dalam kategori sangat baik, hal ini menandakan bahwa pendidik dan 

peserta didik telah berhasil dalam menerapkan model problem based learning 

dengan media KANKER (kantong pekerjaan) pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Hal ini didukung data empiris yang dilakukan peneliti saat 

dilapangan yaitu peserta didik sangat antusias saat menerapkan media 

KANKER (Kantong Pekerjaan) selama proses pembelajaran. 

Kajian teoritis, menurut Annurahman (2014:140), bahwa keberhasilan 

proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru mengembangkan 

model-model pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan intensitas 

keterlibatan siswa secara efektif di dalam proses pembelajaran.  

2. Pengaruh model problem based learning dengan media KANKER 

(Kantong Pekerjaan) terhadap hasil belajar kognitif pada mata pelajaran 

IPS peserta didik kelas 4 di SD Hang Tuah 10 Juanda. 

Tes hasil belajar, ada pengaruh perbedaan nilai antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol, dapat dilihat dari nilai hasil belajar, yang mana pada kelas 

eksperimen nilai tertinggi 100 (1 peserta didik) dan nilai terendah 70 (1 peserta 

didik) sedangkan pada kelas kontrol nilai tertinggi 93 (1 peserta didik) dan nilai 

terendah 60 (2 peserta didik). Dan juga hal ini didukung dengan adanya 

motivasi terhadap belajar. Secara teoritis, menurut Susanto (2014:5), bahwa 

evaluasi merupakan proses penggunaan informasi untuk membuat 

pertimbangan seberapa efektif suatu program telah memenuhi kebutuhan 

siswa. Selain itu, dengan dilakukannya evaluasi ayau penilaian ini dapat 
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dijadikan feedback atau tindak lanjut atau bahkan cara untuk mengukur tingkat 

penguasaan siswa. Menurut Fadlillah (2012:207) proses pembelajaran menjadi 

lebih menarik, hal ini dapat membangkitkan peserta didik untuk lebih 

bersemangat dalam menerima, memahami materi melalui media pembelajaran. 

Hal ini didukung juga dengan pendapat Aunurrahman (2014:180) mengatakan 

bahwa motivasi di dalam kegiatan belajar merupakan kekuatan yang dapat 

menjadi tenaga pendorong bagi siswa untuk mendayagunakan potensi-potensi 

yang ada pada dirinya dan potensi yang di luar dirinya untuk mewujudkan 

tujuan belajar.  Menurut Wulandari (2013:189) menyatakan bahwa metode 

pembelajaran PBL akan memberikan hasil belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan metode pembelajaran demonstrasi, ditinjau dari siswa 

yang memiliki motivasi rendah, hasil belajar antara siswa yang diajar dengan 

metode PBL lebih tinggi dibandingkan dengan metode pembelajaran 

demontrasi.  

  

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Data hasil observasi aktifitas pendidik dan peserta didik memeroleh 89% 

termasuk dalam kategori sangat baik.  

Hasil belajar kognitif pada mata pelajaran IPS peserta didik kelas 4 terdapat 

pengaruh yang signifikan dengan kelas yang hanya diterapkan model problem 

based learning tidak menggunakan media KANKER (Kantong Pekerjaan) 

menunjukkan nilai tertinggi 100 dan terendah 70, sedangkan pada kelas kontrol 

yang hanya diterapkan model problem based learning menunjukkan nilai tertinggi 

93 dan terendah 60. 

Saran 

Saran-saran dari hasi penelitian ini yaitu peserta didik disarankan untuk 

memerhatikan pendidik saat proses pembelajaran berlangsung agar pemanfaatan 

media kantong pekerjaan dapat maksimal. Bagi peneliti lain, disarankan dapat 

menginovasi media pembelajaran agar dapat menarik minat belajar peserta didik 

dan agar hasil dari proses pembelajaran lebih baik dari sebelumnya.  
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini tentang web centric course berbasis information technology sebagai 

penunjang keterampilan belajar siswa SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik. Web centric course 

berbasis information technology sebagai sumber belajar by utilization dengan menggunakan 

fasilitas electronic mail (e-mail), mailing list (milis), file transfer protocol (ftp), new groups, dan 

world wide web (www) sebagai penunjang keterampilan belajar yang meliputi keterampilan 

berpikir (reflektif, kritis, aktif), keterampilan berpartisipasi (mengemukakan pendapat, diskusi, 

tanya jawab), dan keterampilan bersikap (menerima pendapat, toleransi, kolaboratif, tanggung 

jawab) dalam proses pembelajaran tematik siswa kelas V  SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sedangkan teknik 

pengumpulan data kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara untuk 

menemukan permasalahan dari responden yang lebih mendalam. Observasi bertujuan 

mempelajari subyek tentang perilaku dan makna perilaku. Dokumentasi sebagai data-data 

pendukung untuk memberikan kejelasan di lokasi saat proses penelitian. 

Penelitian ini menjelaskan web centric course berbasis information technology dengan 

menggunakan fasilitas electronic mail (e-mail) menunjang keterampilan berpikir aktif, 

berpartisipasi tanya jawab, bersikap kolaboratif. Mailing list (milis) menunjang keterampilan 

berpikir kritis, berpartisipasi mengemukakan pendapat, bersikap menerima pendapat. File 

transfer protocol (ftp) menunjang keterampilan berpikir reflektif, berpartisipasi  diskusi, bersikap 

toleransi. New groups menunjang keterampilan berpikir kritis, berpartisipasi diskusi, bersikap 

tanggung jawab. World wide web (www) menunjang keterampilan berpikir aktif, berpartisipasi 

tanya jawab, bersikap kolaboratif dalam pembelajaran tematik kelas V di SDN 2 Kedamean 

Kabupaten Gresik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa web centric course berbasis 

information technology menunjang keterampilan belajar tematik siswa SDN 2 Kedamean 

Kabupaten Gresik.  

 

Kata kunci: web centric course, keterampilan belajar, tematik 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan sebagai proses belajar/pembelajaran antara siswa berinteraksi 

dengan sumber belajar yang memprioritaskan siswa dalam penguasaan kognitif, 

psikomotorik, dan afektif. Interaksi pendidikan menggunakan sumber belajar yang 

meliputi pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar/lingkungan dapat 

berlangsung di lingkungan informal, formal, dan nonformal. 

Sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua jenis; sumber belajar yang  

direncanakan (by design) dan sumber belajar karena dimanfaatkan (by 

utilization)(Miarso, 1986:9). Sumber belajar by design yaitu semua sumber belajar 

yang secara khusus telah dikembangkan sebagai “komponen sistem instruksional” 

untuk memberikan fasilitas belajar terarah dan bersifat formal, sedangkansumber 

belajar by utilization yaitu sumber-sumber yang tidak secara khusus di desain 

untuk keperluan pembelajaran namun dapat ditemukan, diaplikasikan, dan 

diimplementasikan untuk memfasilitasi proses belajar/pembelajaran di lingkungan 

pendidikan informal, formal, dan nonformal. 

mailto:popiyanto83@gmail.com
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Pendidikan fomal diselenggarakan pihak pemerintah/negeri dan 

yayasan/swasta yang dipertanggung-jawabkan pada dinas pendidikan dalam 

pengelolahan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pendidikan formal memiliki 

beberapa kelebihan dibandingkan informal dan nonformal. Menurut Sukmadinata 

(2010:2) kelebihan pendidikan formal adalah: Pertama, mempunyai kurikulum 

tertulis yang tersusun secara sistematis, jelas, dan rinci. Kedua, lingkup isi 

pendidikan lebih tinggi, lebih luas, serta mendalam yang berkenaan dengan 

kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ketiga, mendapatkan pengawasan, bimbingan, 

dan penilaian dari guru yang memiliki ilmu pengetahuan serta keterampilan, 

khususnya bidang ilmu pendidikan, Keempat, difasilitasi sarana prasarana yang 

disertai peraturan-peraturan tertulis di jenjang Sekolah Dasar (SD). 

Berdasarkan pengamatan pada siswa kelas V SDN 2 KedameanKabupaten 

Gresik, proses pembelajaran tematik masih menerapkan paradigma teacher 

centeredor teacher oriented yang mengedepankan peran guru sebagai pelaku 

utama dan lebih dominan menyebabkan siswa, hanya tertib menerima materi-

materi pembelajaran tematik, powerpoint demi powerpoint secara lisan dan tulisan 

dalam proses pembelajaran di kelas. Pendekatan teacher centered or teacher 

oriented,sudah dianggap tradisional dan perlu beralih pada learner centeredor 

learner oriented (Amir, 2010:3).  

Pendekatan learner centeredor learner oriented dapat dilaksanakan dengan 

memperhatikan variabel-variabel pembelajaran. Variabel-variabel pembelajaran 

terdiri dari; 1) variabel kondisi, 2) variabel metode, dan 3) variabel hasil. Pertama, 

variabel kondisi meliputi; tujuan dan karakteristik bidang studi, kendala dan 

karakteristik bidang studi, karakteristik siswa. Kedua, variabel metode meliputi; 

strategi pengorganisasian pembelajaran strategi mikro strategi makro, strategi 

penyampaian pembelajaran, strategi pengelolaan pembelajaran. Ketiga, variabel 

hasil meliputi; keefektifan, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. 

Learner centered mengedepankan peran siswa, mengembangkan kemampuan 

siswa berpikiraktif, mensintesis pengetahuan serta pengalaman lama dan 

baru.Siswa berinteraksi dengan sumber belajar yang meliputi pesan, orang, bahan, 

peralatan, teknik, dan latar/lingkungan secara interaktif antara siswa dengan guru, 

siswa dengan siswa, dan siswa dengan narasumber lain yang diimplementasikan 

secara langsung maupun electronic learning (e-learning) sebagai penunjang 

keterampilan belajar saat proses pembelajaran tematik di kelas dan di luar kelas. 

Electronic learning (e-learning) menggunakan tiga bentuk sistem 

pembelajaran yang mendayagunakan internet sebagai berikut: 1) web course, 2) 

web centric course, 3) web enhanced course. Web centric course adalah sebagian 

bahan belajar, diskusi, konsultasi, dan latihan disampaikan melalui internet, 

sedangkan ujian dan sebagian kegiatan lain disampaikan secara tatap muka 

(Sa`ud, 2010:210). Web centric course dapat dikategorikan sumber belajar by 

utilization dengan menggunakan fasilitas electronic mail (e-mail), mailing list 

(milis), file transfer protocol (ftp), new groups, danworld wide web (www) secara 

online. 

Penelitian ini mendeskripsikan web centric course berbasis information 

technology sebagai penunjang keterampilan belajar yang meliputi keterampilan 

berpikir (reflektif, kritis, aktif), keterampilan berpartisipasi (mengemukakan 

pendapat, diskusi, tanya jawab), dan keterampilan bersikap (menerima pendapat, 
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toleransi, kolaboratif, tanggung jawab) pembelajaran tematik siswa kelas V SDN 

2 Kedamean Kabupaten Gresik. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif, teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Fokus penelitian web 

centric course berbasis information technology sebagai penunjang keterampilan 

belajar. Web centric course dengan menggunakan fasilitas electronic mail (e-

mail), mailing list (milis), file transfer protocol (ftp), new groups, danworld wide 

web (www). Keterampilan belajar meliputi keterampilan berpikir (reflektif, kritis, 

aktif), keterampilan berpartisipasi (mengemukakan pendapat, diskusi, tanya 

jawab), dan keterampilan bersikap (menerima pendapat, toleransi, kolaboratif, 

tanggung jawab) pembelajaran tematik. 

Social situation atau situasi social penelitian “web centric course berbasis 

information technology sebagai penunjang keterampilan belajar siswa Sekolah 

Dasar” terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), danaktivitas 

(activity) yang berinteraksi secara sinergis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. SituasiSosial (Social Situation) 

Tempat (place) penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Kedamean Kabupaten 

Gresik. Pelaku (actors) penelitian adalah siswa kelas V, sedangkan 

subyek/informan sumber data sebagai berikut: siswa kelas V-A sebanyak 3 siswa 

laki-laki dan 3 siswa perempuan, begitu juga siswa kelas V-B sebanyak 3 siswa 

laki-laki dan 3 siswa perempuan. Aktivitas (activity) yang diimplementasikan 

dalam penelitian ini merupakan web centric course berbasis information 

technology dengan menggunakan fasilitas electronic mail (e-mail), mailing list 

(milis), file transfer protocol (ftp), new groups, danworld wide web (www) sebagai 

penunjang keterampilan belajar yang meliputi keterampilan berpikir (reflektif, 

kritis, aktif), keterampilan berpartisipasi (mengemukakan pendapat, diskusi, tanya 

jawab), dan keterampilan bersikap (menerima pendapat, toleransi, kolaboratif, 

tanggung jawab) pembelajaran tematik. 

Instrumen penelitian “web centric course berbasis information technology 

sebagai penunjang keterampilan belajar siswa. Sekolah Dasar” adalah peneliti 

sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 
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informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas 

data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. 

Instrument utamanya adalah peneliti sebagai human instrument, selanjutnya 

setelah fokus penelitian menjadi jelas maka kemungkinan akan dikembangkan 

instrument penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

Penelitian kualitatif menggunakan pengumpulan data pada natural setting 

(kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih pada 

observasi berperan serta (participan observation), wawancara mendalam (in depth 

interview) dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama 

untuk mendapatkan data yang memenuhi standar diantaranya melalui setting, 

berbagai sumber, dan berbagai cara. Pengumpulan data dilakukanpada setting 

alamiah (natural setting) di kelas V SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik. Sumber 

data adalah sumber data primer adalah siswa dan guru sebagai sumber data 

sekunder. Cara atau teknik pengumpulan data menggunakan observasi 

(pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, dan gabungan keempatnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macam-macam Teknik Pengumpulan Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Analisi 

data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Apabila berdasarkan data 

yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata 

hipotesis diterima maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. 

Analisis data penelitiankualitatifdilakukanpadasaatpengumpulan data 

berlangsungdansetelahselesaipengumpulan data dalamperiodetertentu. Miles and 

Huberman (dalamSugiyono, 2011:334) mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara inter aktif dan berlangsung secara terus-

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis 
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data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 

Model interaktif dalam analisis data sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mendeskripsikan web centric course berbasis information 

technology sebagai penunjang keterampilan belajar tematik siswa SDN 2 

Kedamean Kabupaten Gresik. Web centric course berbasis information 

technology menggunakan fasilitas sebagai berikut: 

1. Electronic mail (e-mail)adalahsurat elektronik memungkinkan siswa 

mengirim dan menerima surat melalui internet. E-mail merupakan fasilitas 

yang paling sederhana, paling mudah penggunaannya dan digunakan secara 

luas oleh pengguna komputer. E-mail merupakan fasilitas yang 

memungkinkan dua siswa atau lebih melakukan komunikasi yang bersifat 

tidak sinkron (asynchronous communication mode) atau tidak bersifat real 

time. 

2. Mailing list (milis)merupakan perluasan penggunaan e-mail, dengan 

fasilitas ini siswa yang telah memiliki alamat e-mail bisa bergabung dalam 

suatu kelompok diskusi, dan melalui milis ini bisa melakukan diskusi untuk 

memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama, dengan saling 

memberikan saran pemecahan (brain storming). Komunukasi melalui milis 

ini memiliki sifat yang sama dengan e-mail, yaitu bersifat tidak sinkron 

(asynchronous communication mode) atau bersifat un-real time. 

3. File transfer protocol (ftp)adalah fasilitas internet yang memberikan 

kemudahan kepada pengguna untuk dapat mengirimkan (upload) dan 

mengambil arsip file (download) di suatu server yang terhubung ke internet 

pada alamat tertentu yang menyediakan berbagai arsip (file), yang memang 

diizinkan untuk diambil oleh pengguna lain yang membutuhkannya. File ini 

berupa hasil penelitian, artikel-artikel jurnal dan lain-lain. Di samping itu,  

file transfer protocoljuga digunakan untuk meng-upload file materi situs 

(homepage) sehingga bisa diakses oleh pengguna dari seluruh pelosok 

dunia. 

4. New groupsdalam internet adalah fasilitas untuk melakukan komunkasi 

antara dua peserta didik atau lebih secara serempak dalam pengertian waktu 

yang sama (real time), dan dengan demikian berarti komunikasi yang 
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dilakukan adalah komunikasi yang sinkron (synchronous communication 

mode). Bentuk pertemuan ini lazim disebut sebagai konferensi, dan fasilitas 

yang digunakan bisa sepenuhnya multimedia (audio-visual) dengan 

menggunakan fasilitas video conferencing, ataupun teks saja atau teks dan 

audio dengan menggunakan fasilitas chat (IRC). 

5. World wide web (www)merupakan kumpulan koleksi besar tentang 

berbagai macam dokumentasi yang tersimpan dalam berbagai server di 

seluruh dunia, dan dokumentasi tersebut dikembangkan dalam format 

hypertext dan hypermedia, dengan menggunakan Hypertext Markup 

Language (HTML) yang memungkinkan terjadinya koneksi (link) 

dokumen yang satu dengan yang lain atau bagian dari dokumen yang satu 

dengan bagian yang lainnya, baik dalam bentuk teks, visual dan lain-

lainnya. 

Penelitian ini mendeskripsikan web centric course berbasis information 

technology sebagai penunjang keterampilan belajar tematik siswa SDN 2 

Kedamean Kabupaten Gresik. Keterampilan belajar meliputi keterampilan 

berpikir, keterampilan berpartisipasi, dan keterampilan bersikap dalam proses 

pembelajaran tematik siswa kelas V SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik. 

1. Keterampilan berpikir (reflektif, kritis, aktif); 

2. Keterampilan berpartisipasi (mengemukakan pendapat, diskusi, tanya 

jawab); 

3. Keterampilan bersikap (menerima pendapat, toleransi, kolaboratif, 

tanggung jawab). 

Berdasarkan jawaban dari enam siswa sebagai subyek penelitian atas 

pertanyaan apakah web centric course berbasis information technology sebagai 

penunjang keterampilan belajar tematik siswa SDN 2 Kedamean Kabupaten 

Gresik. Jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Electronic mail (e-mail) menunjang keterampilan berpikir aktif, 

berpartisipas itanya jawab, dan bersikap kolaboratif dalam proses 

pembelajaran tematiksiswa SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik. 

2. Mailing list (milis) menunjang keterampilan berpikir kritis, berpartisipasi 

mengemukakan pendapat, dan bersikap menerima pendapatdalam proses 

pembelajaran tematik siswa SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik. 

3. File transfer protocol (ftp) menunjang keterampilan berpikir reflektif, 

berpartisipasi  diskusi, dan bersikap toleransi dalam proses pembelajaran 

tematik siswa SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik. 

4. New groups menunjang keterampilan berpikir kritis, berpartisipasi diskusi, 

dan bersikap tanggung jawab dalam proses pembelajaran tematik siswa 

SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik. 

5. World wide web (www) menunjang keterampilan berpikir aktif, 

berpartisipasi tanya jawab, bersikap kolaboratif dalam proses pembelajaran 

tematik kelas V di SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik. 

 

KESIMPULAN 

Web centric course berbasis information technology dengan menggunakan 

fasilitas electronic mail (e-mail) menunjang keterampilan berpikir aktif, 

berpartisipasi tanya jawab, bersikap kolaboratif. Mailing list (milis) menunjang 
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keterampilan berpikir kritis, berpartisipasi mengemukakan pendapat, bersikap 

menerima pendapat.File transfer protocol (ftp) menunjang keterampilan berpikir 

reflektif, berpartisipasi  diskusi, bersikap toleransi. New groups menunjang 

keterampilan berpikir kritis, berpartisipasi diskusi, bersikap tanggung 

jawab.World wide web (www) menunjang keterampilan berpikir aktif, 

berpartisipasi tanya jawab, bersika pkolaboratif dalam proses pembelajaran 

tematik siswa SDN 2 Kedamean Kabupaten Gresik.Web centric course berbasis 

information technology dapat sebagai penunjang keterampilan belajar siswa 

Sekolah Dasar.  
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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini di latarbelakangi oleh penggunaan model pembelajaran Snowball 

Throwing yang sering digunakan dalam mata pembelajaran IPS yang subjeknya memberikan 

informasi lebih banyak secara lebih luas. Namun, penulis berasumsi bahwa model pembelajaran 

Snowball Throwing juga dianggap cocok diterapkan di sekolah dasar untuk pelajaran tematik.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apakah ada Pengaruh Model Pembelajaran 

Snowball Throwing terhadap Hasil Belajar Tema 3 Subtema 1 Pb 3 Siswa Kelas 4 SDN 

Wonokusumo Mojosari?". Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh hasil belajar siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran Snowball throwing pada tema pembelajaran tematik 3 

subtema 1 pb 3. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif desain eksperimental yang 

benar dengan desain post-test control group. menggunakan kelas eksperimen 25 siswa dan kelas 

kontrol 25 siswa dengan menggunakan populasi dan simple random sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan tes evaluasi. Untuk memperoleh data yang obyektif didapatkan 

data kemudian di analisis data menggunakan bantuan IBM SPSS 19 melalui tahap uji normalitas, 

uji homogenitas dan uji hipotesis yang akhirnya diperoleh hasil analisis data yang dilakukan oleh 

peneliti. Hasil perhitungan Sig. (2-tailed) 0,000 <0,05 maka H0 ditolak, ada pengaruh model 

pembelajaran Snowball Throwing terhadap hasil belajar tema 3 subtema 1 pb 3 siswa kelas 4 di 

SDN Wonokusumo Mojosari. 

 

Kata Kunci: Model Pembelajaran Snowball Throwing, Hasil belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Di zaman era globalisasi ini dimana guru harus mencetak generasi yang 

dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul di masa yang akan datang, 

upaya mencetak sumber daya manusia yang unggul ini menuntut guru sebagai 

tenaga pendidik untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan mencapai 

tujuan pembelajaran dan pendidikan. Di dalam tercapainya pembelajaran juga 

terdapat rencana model apa yang akan diberikan oleh siswa agar mempermudah 

terjadinya proses pembelajaran. 

Model yang dipilih oleh guru menjadi salah satu komponen yang penting 

dalam pembelajaran.  Menurut Suprijono (2016:65), “Model Pembelajaran ialah 

pola yang di gunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas maupun tutorial”. Dengan demikian model pembelajaran yang dipilih atau 

ditentukan oleh guru mempunyai fungsi yaitu sebagai pedoman bagi guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar.  Model yang diterapkan oleh guru sangat 

bervariasi tergantung tujuan dan jenis kegiatan pembelajaran yang akan dicapai.  

Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran 

yang aktif, menyenangkan, komunikatif, dan menjadikan kegiatan pembelajaran 

yang berkesan dan bermakna. 

mailto:ekaa_wijayantii@yahoo.com
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Salah satu usaha dilakukan guru adalah mengoptimalkan keberadaan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan siswa secara aktif, saling 

berinteraksi dan bekerjasama sehingga di gunakan model Snowball Throwing. 

Pada Pembelajaran Kurikulum 2013 ini sudah menerapkan model 

pembelajaran yaitu Problem Based Learning, Project Based Learning dan 

Discovery Learning yang dimana menuntut siswa untuk menemukan jawabannya 

sendiri dari suatu masalah yang diberikan oleh guru dan menuntut pada 

pengetahuan yang dilakukan di kehidupan nyata serta berperan lebih aktif , maka 

dari itu peneliti ingin mengetahui apakah model pembelajaran selain 3 model 

tersebut dapat di terapkan dengan baik di kurikulum 2013 yaitu dengan model 

Snowball Throwing dimana model ini menuntut siswa mencari jawaban sendiri 

dengan permainan bola kertas yang berisikan pertanyaan.  Pada saat pembelajaran 

banyak siswa yang senang bermain yaitu dimana siswa senang sekali bermain 

pesawat yang terbuat dari kertas biasanya hanya untuk permainan tanpa ada 

manfaat yang jelas.  Selain itu dalam proses pembelajaran ketika berkelompok 

hanya mengandalkan beberapa orang yang bisa mengerjakan suatu soal sehingga 

hasil pembelajaran pun kurang maksimal, selain itu pada kegiatan tanya jawab 

yang dilakukan oleh guru dan siswa, biasanya siswa kurang berani angkat tangan 

untuk menjawab pertanyaan dari guru, siswa kurang mampu memahami materi. 

Seringkali di jumpai model pembelajaran Snowball Throwing digunakan 

pada mata pelajaram IPS dan Bahasa Indonesia, yang mana mata pelajaran 

tersebut lebih sering memberikan informasi yang lebih luas, Akan tetapi penulis 

menganggap bahwa model pembelajaran Snowball Throwing juga dinilai cocok 

diterapkan di sekolah dasar untuk pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan PJOK 

sehingga penulis menganggap model ini cocok untuk diterapkan dimata pelajaran 

tematik khususnya kelas 4 teman 3 subtema 1 pb 3 yang bermuatan materi bahasa 

Indonesia, IPA dan PJOK. 

Sesuai dengan inti dari model pembelajaran Snowball Throwing yaitu siswa 

menjadi aktif dan kreatif dalam membuat soal dan menjawab pertanyaan yang 

diberikan temannya dengan sebaik-baiknya.  Siswa harus bisa mempersiapkan diri 

ketika memperoleh soal dari teman dan harus siap membuat pertanyaan sehingga 

siswa dapat belajar secara efektif.  Selain siswa menjadi aktif dan proses 

pembelajaran menjadi efektif siswa juga belajar dengan perasaan senang, karena 

kita tahu bahwa model Snowball Throwing merupakan model yang mengajak 

siswa belajar dengan bermain sehingga membuat suasana belajar tidak jenuh dan 

materi tetap tersampaikan.  Hal ini sangat baik karena akan terbentuk persepsi 

siswa belajar bukan merupakan kegiatan yang sulit dan membosankan tapi suatu 

pelajaran yang menarik dan tujuan pembelajarannya akan tercapai sehingga hasil 

belajar siswa juga akan baik. 

Dari paparan diatas, peneliti termotivasi untuk menerapkan pembelajaran 

Snowball Throwing.  Dari latar belakang diatas, judul penelitian yang diambil 

adalah “Pengaruh Model Pembelajaran Snowball Throwing Terhadap Hasil 

Belajar  Tema 3 Subtema 1 PB 3 Siswa kelas 4 di SDN Wonokusumo Mojosari”. 

Model Snowball Throwing 
Menurut Suprijono, (2016:147) Snowball Throwing adalah suatu cara 

penyajian bahan pelajaran dimana murid dibentuk dalam beberapa kelompok yang 

heterogen kemudian masing-masing kelompok dipilih ketua kelompoknya untuk 

mendapat tugas dari guru lalu masing-masing murid membuat pertanyaan yang 
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dibentuk seperti bola (kertas pertanyaan) kemudian dilempar ke murid lain yang 

masing-masing murid menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. 

Hasil Belajar 
Istilah hasil belajar berasal dari bahasa Belanda “prestatie”dalam bahasa 

Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil usaha. Kata prestasi menurut 

Poerwadarminta (2002:768) adalah hasil yang telah dicapai atau dilakukan, 

dikerjakan, dan sebagainya. Hasil perubahan tersebut diwujudkan dengan nilai 

atau skor.  Menurut Sudjana (2004: 22) hasil belajar adalah kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.  

Metode kuantitatif menurut sugiyono (2017:7) metode yang berlandaskan pada 

filsafat prositivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, 

dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis data bersifat kuantitatif/statistik yang bertujuan menguji data.  Jenis 

penelitian ini adalah true eksperimental design (eksperimen betul-betul) karena 

dalam penelitian ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang 

mempengaruhi jalannya eksperimen. 

Bentuk dari penelitian ini adalah true eksperimental design yang digunakan 

adalah posttest-only control design.  Dimana kelompok pertama diberi perlakuan 

X dan kelompok lain tidak, perlakuan x yang dimaksud adalah model snowball 

throwing.  Kelompok yang diberikan perlakuan yang disebut kelompok ekperimen 

dan kelompok yang tidak diberi perlakuan adalah kelompok kontrol. 

 

Tabel 1. Prosedur Penelitian Perlakuan Pelaksanaan Tes 

R X    

R     

(Sumber: Sugiyono 2017:75) 

 

Keterangan: 

O1 : Postest pada kelompok eksperimen 

O2 : Postest pada kelompok kontrol 

X : Perlakuan menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing 

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah peserta didik kelas IV 

SDN Wonokusumo Mojosari tahun pelajaran 2016/2017 yang keseluruhan 

berjumlah 75 peserta didik terdiri dari 3 kelas yaitu kelas IV A, IV B dan IV C 

kelas IV A terdiri dari 25 siswa sedangkan kelas IVB terdiri dari 25 siswa dan 

kelas C 25 siswa. 

Sesuai dengan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Postest Only Control Group Design.  Dalam menetukan jumlah sampel penelitian, 

peneliti menggunakan teknik simple random sampling.  Menurut sugiyono 

(2017:82) teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dan 

dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. 

Dari pengertian dan alasan yang telah diungkapkan diatas maka sampel 

penelitian ini adalah kelas IV A dan IV C , kelas IV A terdiri dari 25 siswa 

sedangkan kelas IVC terdiri dari 25 siswa. yang semuanya berjumlah 50 siswa. 
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Menurut Sugiyono (2017:243) teknik analisis data dalam penelitian 

kuantitatif menggunakan statistik, teknis analisis data yang digunakan sudah jelas, 

yaitu untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan dalam proposal.  Teknik analisis data menggunakan metode statistik 

yang sudah ada.  Dalam hal ini teknik analisis data yang digunakan peneliti untuk 

penelitian adalah: 

1. Uji Normalitas 

2. Uji Homogenitas 

3. Uji Hipotesis (Uji T) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data Hasil Pembelajaran Peserta Didik 

Hasil pembelajaran bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya 

pengaruh model pembelajaran snowball throwing terhadap hasil belajar peserta 

didik setelah melaksanakan pembelajaran dengan materi tema 3 Peduli Terhadap 

Makhluk Hidup dan Subtema 1 Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan  Rumahku  

pembelajaran 3.  Hasil pembelajaran dalam penelitian ini menyangkut aspek 

peniliaian kognitif dimana menggunakan  20 butir soal pilihan ganda yang 

dijadikan nilai posttest. Berikut adalah data hasil pembelajaran peserta didik.  

Tes Hasil pembelajaran aspek kognitif ini diperoleh dari soal posttest berupa soal 

pillihan ganda berjumlah 20 butir 

 

Tabel 2. Data Hasil Belajar Aspek Kognitif Peserta Didik Kelas Eksperimen 

IV-C 

No Nama Peserta Didik Nilai 

Akhir 

1 Angger Waksito Purbo Nugroho 80 

2 Etnan Dina Fahresia Akmala 85 

3 Evan Fajar Pratama Yogi 85 

4 Fardhan Halabi Akhmal 95 

5 Feluna Anggi Suriawan 80 

6 Fredhea Sefika Ramadini 95 

7 Fynna Hibatullah 90 

8 Izza Citra Nurlisda 80 

9 Julian Florenzo Kila Leba 90 

10 Lailatul Nadifah 85 

11 Martha Alysia Sandra Dewi 90 

12 Mashuda 95 

13 Muhammad Bramantya Abdillah 75 

14 Nadiatus Sholikhah 65 

15 Najwa Ikul Shahlul Khuluq 85 

16 Naura Rahma Dharani 60 

17 Nur Rokhim 70 

18 Seno Adji Saputro 70 

19 Siti Khalimatus Sa’diyah 90 

20 Tiara Intan Maulidya 75 

21 Bayu Setiawan 60 
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No Nama Peserta Didik Nilai 

Akhir 

22 Aini Yhus Rochmatin 80 

23 Raditya Pradewa Antarixa 90 

24 Salsabila Zahra’a Azizah 95 

25 Farel Muhammad Rasya 90 

 Jumlah 2145 

 Rata-Rata Keseluruhan 
2145:25=8

5,8 

Berdasarkan data di atas terdapat 25 peserta didik yang diteliti di kelas 

eksperimen, nilai tertinggi hasil pembelajaran aspek kognitif adalah 95 dan nilai 

terendah adalah 60 dan rata-rata hasil pembelajaran aspek kognitifkelas 

eksperimen adalah 85,8.  Untuk hasil nilai kegiatan pembelajaran aspek kognitif 

kelas kontrol sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Data Hasil Belajar Aspek Kognitif Peserta Didik Kelas Kontrol IV-

A 

No Nama Peserta Didik 
Nilai 

Akhir 

1 Achmad Fadly Mubarok  85 

2 Adellia Putri  70 

3 Ahmad Hafidz Kmaluddin  70 

4 Alfirmasyah Tri Septian  85 

5 Andien Aditya Pratama  80 

6 Dani Saputro Budiyanto  75 

7 Dewi Leonyta 85 

8 Fatimaturosidah 75 

9 Fissy Angraeni Ning Putri 65 

10 Indah Firda Lutfia 50 

11 Kevin Abhista 65 

12 Lidya Wui Zahira 55 

13 Meylinda Ratna Anika 70 

14 Moch. Afriedo Hibatullah 75 

15 Mohammad Sena Dwi 75 

16 Mohammad Yusuf Ibnu 50 

17 Muhammad Armadani Dwi A 80 

18 Muhammad Faiz Ramzi Al K 80 

19 Muhammad Naufal Habibi 65 

20 Muhammad Nazril Putra A 75 

21 Mukamad Yusuf Wibowo 65 

22 Nadin Huwanur Romadhona 75 

23 Nailah Nur Lailatul Saadah 65 

24 Nur Aini Ivana 50 

25 Muihammad Habibur Rohman B 65 

 Jumlah 1750 

 Rata-Rata Keseluruhan 1750:25=70 



 
 

PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”  | 520  
 

Berdasarkan data di atas terdapat 25 peserta didik yang diteliti di kelas 

kontrol, nilai tertinggi hasil pembelajaran aspek kognitif adalah 85 dan nilai 

terendah adalah 50 dan rata-rata hasil pembelajaran aspek kognitifkelas 

eksperimen adalah 70. 

Analisis Data 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan di bab 1 dan hasil 

penelitian oleh penulis. Maka pembahasan hasil penelitian ini dipaparkan adalah: 

Pengaruh Model Pembelajaran Snowball Throwing Terhadap Hasil Belajar Tema 

3 Subtema 1 Pb 3 Siswa kelas 4 di SDN Wonokusumo Mojosari.  Berdasarkan 

hasil data yang telah diperoleh, maka dipastikan  mendapatkan kesimpulan 

hipotesis dengan menggunakan uji-t untuk membandingkan rata-rata dua grup 

yang berpasangan.  Hal ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya 

pengaruh dari model SnowBall Throwing terhadap hasil belajar.  Sebelum 

melakukan uji-t diperlukan uji normalitas dan uji homogenitas.  Pemerolehan data 

tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis harus melakukan pengujian 

normalitas, Uji normalitas adalah pengujian kenormalan distribusi data yang 

digunakan untuk menganalisis data hasil belajar pesertadidik yang telah tersaji 

pada tabel 4.12 rekapitulasi nilai hasil belajar pesertadidik kelas eksperimen IVC 

dan pada tabel 4.13  rekapitulasi nilai hasil belajar peserta didik kelas kontrol IVA 

untuk membuktikan apakah hipotesis yang penulis ajukan pada bab 1 yaitu 

tentang apakah ada pengaruh model Snowball Throwing Terhadap hasil belajar 

peserta didik kelas IV SDN Wonokusumo Mojosari.  Pengujian normalitas data 

dimaksudkan untuk mengetahui sebaran populasi berdistribusi normal atau tidak.  

Dalam perhitungan analisis data uji normalitas penulis menggunakan uji 

kolmogorov-sminorv dengan bantuan SPSS 19.  Berikut adalah hasil analisis uji 

normalitas hasil belajar peserta didik. 

 

Tabel 4.  Test of Normality Hasil Belajar 

 

Kolmogorov-

Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statisti

c Df 

Si

g. 

St

ati

sti

c df Sig. 

NilaiPos

tEksp 

.167 25 .0

71 

.9

05 

25 .024 

Nilai 

Post 

Kontrol 

.161 25 .0

92 

.9

17 

25 .043 

 

Keterangan: 

df (degree of freedom) = derajat kebebasan 

f =n 

 Sig, Signifikan (0,05) 

Berdasarkan data pada tabel 4.3 test of normality hasil pembelajaran aspek 

kognitif yang dihasilkan dari nilai posttest menunjukan nilai signifikan (Sig.) pada 
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uji kolmogorov-sminorv hasil pembelajaran peserta didik pada kelas eksperimen 

dengan model pembelajaran snowball throwing yaitu 0,071.  Sedangkan nilai 

signifikan (Sig.) pada uji kolmogorov-sminorv hasil pembelajaran peserta didik 

pada kelas kontrol yaitu 0,092. 

Nilai Signifikan hasil pembelajaran aspek kognitif peserta didik kelas 

eksperimen 0,071 > 0,05, maka data berdistribusi normal dan nilai Signifikan 

hasil pembelajaran aspek kognitif peserta didik kelas kontrol 0,092 > 0,05, maka 

data berdistribusi normal.  Kernormalan data hasil pesertadidik kelas ekperimen 

dan kelas kontrol dinyatakan normal.  Kenormalan data hasil belajar peserta didik 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat disajikan dalam bentuk grafik Q-Q plot 

sebagai berikut. 

 
Gambar 1. Normal Q-Q Plot of Hasil Belajar Kognitif Kelas Eksperimen 

 
Gambar 2. Normal Q-Q Plot of Hasil Belajar Kognitif Kelas Kontrol 

 Berdasarkan gambar grafik diatas garis diagonal dalam grafik hasil belajar 

(Posttest) kelas eksperimen dan kelas kontrol menggambarkan keadaan ideal dari 

data yang mengikuti distribusi normal.  Titik-titik disekitar garis adalah keadaan 

data yang diuji.  Jika banyak titik-titik yang berada sangat dekat dengan garis atau 

bahkan menempel pada garis, maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar 

dikelas ekperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. 

2) Uji Homogenitas Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IVA dan IVC SDN 

Wonokusumo Mojosari, kelas IVA yang dijadikan sebagai kelas kontrol 

sedangkan kelas IVC yang dijadikan sebagai kelas eksperimen.  Uji Homogenitas 

dilakukan menggunakan aplikasi SPSS 19 dimana peneliti menggunakan Levene's 

Test for Equality of Variances, Berikut adalah hasil analisis uji homogenitas hasil 

belajar peserta didik.  
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Tabel 5. Test of Homogeneity of 

Variances Hasil Belajar 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for Equality 

of Variances 

F Sig. 

 Equal 

variances 

assumed 

.038 .846 

Equal 

variances not 

assumed 

  

 

Keterangan: 

df (degree of freedom) = derajat kebebasan 

df 1 = k-1     df 2 = n-2   n    = banyaknya data 

       = 2-1            = 50-2 Sig = signifikansi (0,05) 

       = 1                = 48 

Berdasarkan data diatas merupakan data tes uji homogenitas diperoleh df = 

1, df 2 = 48, karena jumlah sampel keseluruhan dikurangi 2.  Nilai signifikansi 

(Sig.) hasil pembelajaran kognitif peserta didik berdasarkan hasil uji homogenitas  

0,846 > 0,05 artinya data hasil pembelajaran kognitif mempunyai varians yang 

sam.  Sehingga dapat disimpulkan data hasil pembelajaran aspek kognitif adalah 

homogen dan analisis parametik dapat dilanjutkan. 

 

3) Uji Hipotesis (Uji-t) 

Sesudah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas maka  data sudah 

dikatakan normal dan homogen, selanjutnya tahap terakhir adalah melakukan uji t 

untuk menjawab rumusan masalah yang sudah tercantum pada bab 1 adalah 

apakah ada pengaruh model Snowball Throwing terhadap hasil belajar kelas IV 

tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup dan  Subtema 1 Hewan dan Tumbuhan di 

Lingkungan  Rumahku  Pembelajaran 3 di SDN Wonokusumo Mojosari. Berikut 

adalah hasil analisis uji-t hasil belajar peserta didik. 

 

Tabel 6. Independent Samples Test Hasil Belajar 

 
Pengujian hipotesis menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan 

kelas kontrol dengan tinggkat signifikansi adalah 0,05.  Dari tabel 4.13 didapat 
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nilai t hitung (equal variance assumed) adalah -4,046.  Maka, tabel distribusi t 

dicari pada α = 95% dengan derajat kebebasan (df) n-2 atau 50 – 2 = 48, dengan 

pengujian dua sisi hasil diperoleh untuk t tabel sebesar -1,67722 dan P value/sig 

(2-tailed) (0.000 < 0.05) maka H0 di tolak dan Ha  diterima.  Dari hasil uji 

hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran 

Snowball Throwing terhadap hasil belajar tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup 

dan Subtema 1 Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan  Rumahku  pembelajaran 3 

siswa kelas IV di  SDN Wonokusumo Mojosari.  

 

B. Pembahasan 

Dari analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian di SDN 

Wonokusumo Mojosari yang sudah didasarkan pada rumusan masalah peneliti, 

yaitu tentang pengaruh model Snowball Throwing terhadap hasil belajar tema 3 

subtema 1 pb 3 kelas IV di SDN Wonokusumo Mojosari.  Peneliti memperoleh 

data melalui tes hasil belajar kognitif yang dilakukan selama peserta didik 

mengikuti proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran Snowball 

Throwing penelitian tersebut dilakukan satu kali pembelajaran. 

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti, diperoleh hasil 

pengujian hipotesis melalui analisis uji-t yang menunjukkan taraf signifikan 5% 

hal ini berarti (thitung<ttabel) dan P value/sig (2-tailed) (0.000 < 0.05) sehingga H0 

ditolak dan nilai rata-rata kelas eksperimen adalah 85,5 dan nilai rata-rata kelas 

kontrol 70 sehingga terdapat perbedaan.  Hal ini dapat menunjukkan bahwa model 

pembelajaran Snowball Throwing ada perbedaan dan pengaruh terhadap hasil 

belajar tema 3 subtema 1 pb 3 kelas IV di SDN Wonokusumo Mojosari 

2017/2018. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar kognitif dengan 

menggunakan model pembelajaran Snowball Throwing memiliki pengaruh.  

Tingginya perolehan nilai rata-rata hasil belajar kognitif disebabkan karena model 

Snowball Throwing mengarahkan peserta didik menjadi aktif dalam pembelajaran, 

banyak pemantapan pengetahuan materi pembelajaran dari berani bertanya dan 

menjawab suatu permasalahan.  Hal tersebut juga didukung oleh kajian teoritis, 

empiris, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan yaitu sebagai berikut: 

Secara teoritis, hal diatas sejalan dengan pendapat Suprijono, (2016: 147) 

Snowball Throwing adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran dimana murid 

dibentuk dalam beberapa kelompok yang heterogen kemudian masing-masing 

kelompok dipilih ketua kelompoknya untuk mendapat tugas dari guru lalu 

masing-masing siswa membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola (kertas 

pertanyaan) kemudian dilempar ke siswa lain yang masing-masing siswa 

menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Yang membuat siswa menambah 

wawasan dengan berani bertanya kepada teman dan bertukar informasi.  Dengan 

keberhasilan suatu pembelajaran dapat berpengaruh terhadap hasil belajarnya. 

Tidak hanya secara teoritis, secara empiris penelitianl ini juga sesuai dengan 

penelitian sebelumya oleh Achmad Denny Ludfi, Muhtadi Irvan, Chumi Zahroul 

F pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh Teknik Snowball Throwing terhadap 

hasil belajar IPS Pokok Bahasan Permasalahan Sosial” PGSD Universitas Negeri 

Surabaya Volume 1 no 2 tahun 2016 Tujuan untuk mengetahui pengaruh 

penerapan teknik snowball throwing terhadap hasil belajar IPS pokok bahasan 

permasalahan sosial pada siswa kelas IV SDN Sumbersari 03 Jember semester 
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genap tahun pelajaran 2015-2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian eksperimental dengan pola pre- test post-test control group design. 

Pengumpulan data menggunakan metode tes yang berupa tes obyektif pada pre-

test dan post-test. Subyek penelitian yaitu siswa kelas IV yang terdiri dari kelas 

IVA dan kelas IVB SDN Sumbersari 03 Jember. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah metode tes. Skor tes siswa berupa nilai hasil pre-test dan post-

test yang dianalisis dengan uji-t menggunakan program SPSS versi 14.00 . Hasil 

analisis dengan rumus uji-t diperoleh thitung= 6,484 dengan keefektifan relatif 

sebesar 88,34%. Hasil perhitungan uji-t di konsultasikan dengan t -tabel pada db 

= 64, taraf signifikansi 5%, sehingga diperoleh nilai t-tabel = 1,998; dapat 

diketahui bahwa t-hitung > t-tabel ( 6,484 > 1,998), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh teknik snowball throwing terhadap hasil belajar siswa kelas 

IV pokok bahasan masalah sosial di SDN Sumbersari 03 Jember tahun 

pembelajaran 2015/2016. 

Berdasarkan fakta yang didapat, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa model 

pembelajaran Snowball Throwing berpengaruh terhadap hasil belajar kelas IV 

tema 3 subtema 1 pb 3 di SDN Wonokusumo Mojosari. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

model pembelajaran Snowball Throwing terhadap hasil belajar siswa tema 3 

Peduli Terhadap Makhluk Hidup dan Subtema 1 Hewan dan Tumbuhan di 

Lingkungan  Rumahku  pembelajaran 3 siswa kelas IV di  SDN Wonokusumo 

Mojosari.  
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ABSTRAK 

Pembelajaran matematika yang kurang efisien menjadi masalah sehingga dibutuhkan 

metode baru untuk pembelajaran matematika yang lebih baik. Salah satu inovasi yang dapat 

diberikan adalah dengan metode jarimatika. Karena metode jarimatika mampu menghubungkan 

pembelajaran matematika abstrak ke konkret dengan bantuan jari tangan.  Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Adakah pengaruh metode jarimatika terhadap hasil belajar siswa 

kelas III SDN Gayungan II pada tema 3 subtema 3 pembelajaran 1?”. Tujuan penelitian ini untuk 

melihat ada pengaruh metode jarimatika terhadap hasil belajar siswa kelas III SDN Gayungan II 

pada tema 3 subtema 3 pembelajaran 1. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

desain penelitian desain eksperimen. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes hasil 

belajar. Berdasarkan hasil perhiutngan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS versi 21 

diperoleh nilai Sig. 0,016 < α (0,05). Nilai menunjukkan Ha diterima, ada pengaruh pada 

penerapan metode jarimatika terhadap hasil belajara matematika siswa kelas III SDN Gayungan 

II pada tema 3 subtema 3 pembelajaran 1. 

Kata kunci: matematika, jarimatika, hasil belajar. 

PENDAHULUAN 

Perkembangan yang terjadi dimasa sekerang memberikan dampak yang 

begitu besar di seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam aspek pendidikan. 

Masalah pendidikan sangatlah erat kaitannya dengan perkembangan dan 

kemajuan suatu bangsa. Karena melalui pendidikan inilah yang akan 

memunculkan karakteristik manusia itu sendiri, semakin baik kualitas 

pendidikannya maka semakin baik pula kualitas pendidikannya. 

Selaras dengan undang-undang no. 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem 

pendidikan nasional, menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

siswa agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Sisdiknas, 

2003: 6). 

Selain sebagai pembentuk watak bangsa, pendidikan juga merupakan salah 

satu faktor yang mempengaruhi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang ada di seluruh dunia. Agar ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia 

tidak tertinggal, maka diperlukan peningkatan didalam bidang pendidikan. Salah 

satu bidang yang perlu ditingkatkan yaitu dibidang matematika. Hal ini 

didasarkan pada pengertian mata pelajaran matematika dalam permendiknas No. 

22 Tahun 2006, yang menjelaskan bahwa : 

mailto:yuyun22sriwahyuni@gmail.com
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Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan 

matematika diskrit. Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan 

diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Mata pelajaran 

Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah 

dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. 

Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan 

kompetitif. (Permendiknas, 2006:345). 

Berdasarkan pengertian tersebut, diharapkan mampu menciptakan 

pandangan siswa tentang kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun untuk menciptakan pandangan kegunaan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari tidaklah mudah, ini dikarenakan konsep pembelajaran matematika 

disajikan dalam bentuk abstrak. Seperti yang diungkapkan oleh Adji (2006 : 37) 

bahwa substansi materi pelajaran matematika bersifat abstrak, karena sifat 

abstraknya itu maka guru harus memulai dalam belajar matematika dari konkret 

menuju abstrak. 

Adapun usaha untuk mewujudkan hal di atas, sangat perlu untuk 

memperhatikan proses pembelajaran. Proses pembelajaran sendiri merupakan 

kegiatan yang paling pokok dari pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu untuk 

melihat berhasil tercapai atau tidaknya suatu tujuan pendidikan bisa dilihat dari 

tingkat pemahaman, penguasaan materi serta prestasi belajar siswa. Semakin 

tinggi pemahaman dan penguasaan materi maka semakin baik pula prestasi belajar 

siswa. Hal tersebut menunjukkan semakin tinggi tingkat keberhasilan dalam 

sebuah pembelajaran.  

Dalam prosesnya, pembelajaran yang digunakan saat ini masih kurang 

efisien, khususnya didalam mata pelajaran matematika. Ini disebabkan 

kemampuan berfikir siswa sekolah dasar masih berada pada tahap operasional 

kongkrit. Peaget (dalam Aunurrahman, 2014 : 44)menjelaskan bahwa 

perkembangan kognitif anak usia 7 hingga 11 tahun berada pada tahap 

operasional konkret. Umunya anak pada rentang usia tersebut lebih mudah 

memahami sesuatu yang spesifik atau konkret. Oleh karena itu kegiatan belajar 

siswa perlu distimulasi dengan cara yang nyata atau real, karena siswa dalam 

tentang usia tersebut masih belum mampu untuk berfikir secara abstrak. 

Salah satu solusi yaitu dengan inovasi atau pembaruan metode 

pembelajaran. Salah satu inovasi yang dapat digunakan untuk membantu 

mengefisiensikan proses belajar matematika pada anak diusia operasional konkret 

adalah metode jarimatika. Ini dikarenakan kegiatan belajar yang diterapkan dalam 

metode jarimatika dilakukan dengan menggunakan obyek nyata yaitu beruapa jari 

tangan siswa sendiri sebagai simbol numerik. Astuti (2013 : 5) menjelaskan 

bahwa melalui jari - jari yang dimiliki manusia, baik di tangan kiri maupun tangan 

kanan memiliki fungsi penting dalam melakukan perhitungan cepat tanpa 

menggunakan kalkulator. Selain itu penggunaan jarimatika juga tidak 
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membutuhkan biaya, dan bisa dibawa kemana saja karena alat berhitung yang 

digunakan adalah jari-jari siswa sendiri. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Desain penelitian 

ini menggunakan True Experimental Design. Dengan rancangan penelitian yang 

berbentuk “ Posttest Control Group Desain” (Sugiyono, 2015:76). Dalam design 

ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara purposive. 

Kelompok pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok kedua diberi perlakuan 

tanpa menggunakan metode. Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok 

eksperimen dan kelompok tanpa diberi perlakuan disebut kelompok kontrol.  

Desain yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 

 

    

 

Gambar 1. (Sugiyono, 2015: 76) 
  

Keterangan: 

R    : Kelas 

X    : Perlakuan  

O1  : Posttest  kelas eksperimen 

O2  : Posttest kelas Kontrol 

 

Populasi penelitian ini adalah pesertadidik kelas III SDN Gayungan II/423. 

Dengan sampel yaitu kelas III-Asebagai kelas eksperimen dan kelas III-B sebagai 

kelas kontrol. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan tes. Tes 

digunakan untuk mengetahui hasil pembelajaran peserta didik. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu  (1) uji normalitas, (2) uji 

homogenitas, untuk mengetahui sampel yang digunakan apakah homogen atau 

bervarian sama atau tidak, dan (3) uji t, untuk mengetahui pengaruh metode 

jarimatika terhadap hasil belajar matematika siswa. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini dilakukan dengan melakukan tes hasil belajar kepada 

siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Penelitian ini menggunakan nilai 

UTS sebagai nilai awal. Selanjutnya akan dioleh dan dianalisis secara statistik 

dengan tujuan menemukan jawaban dari rumusan masalah yang dikemukan dalam 

penelitian. 

Berikut hasil penelitian tes hasil belajar yang dirangkum dalam tabel. 

A. Hasil Penelitian  

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan program 

IBM SPSS Version 21. Kriteria pengambilan keputusan uji normalitas 

dapat dilihat sebagai berikut: 

          R  X O1 

 R  - O2 
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a) Menentukan taraf siginifikan 

b) Nilai signifikan dari uji normalitas  

c) Jika nilai sig < 0,05 maka data tidak normal 

d) Jika nilai sig > 0,05 maka data normal 

Berikut adalah hasil uji normalitas hasil pembelajaran peserta didik. 

Tabel 4. 

Uji Normalitas Nilai UTS Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

 

 

 

Tabel 4. 

Uji Normalitas Hasil Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 

 

 

Berdasarkan pada tabel 4.1 nilai UTS kelas eksperimen dan kelas 

control signifikan (Sig.) pada kelas eksperimen sebesar 0,073 dan nilai sig 

pada kelas kontrol sebesar 0,057. Karena nilai sig > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi  normal. Sedangkan data pada tabel 4.2 nilai  posttest kelas 

kontrol dan eksperimen signifikasi (Sig.) pada kelas eksperimen 

sebesar0,058 dan nilai sig pada kelas kontrol sebesar 0,51. Karena nilai 

sig > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pada posttest kelas 

eksperimen dan kontrol berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk menguji homogenitas sampel, 

pengentesan disadarkan atas asumsi bahwa apabila varians yang dimiliki 

oleh sampel-sampel yang bersangkutan tidak jauh berbeda, maka sampel-

sampel tersebut cukup homogen. 

Untuk pengujian homogenitas, peneliti menggunakan program IBM 

SPSS Version 21. Kriteria pengambilan keputusan uji homogenitas dapat 

dilihat sebagai berikut: 

a) Menentukan taraf signifikan  

b) Nilai signifikan dari uji homogenitas 

c) Jika nilai signifikan /P-value/Sig > 0,05 maka variansi setiap sampel 

sama (Homogen) 

d) Jika nilai signifikan /P-value/Sig < 0,05 maka variaan setiap sampel 

tidak sama (Tidak Homogen) 

Berikut adalah hasil uji homogenitas hasil pembelajaran peserta didik.  
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Tabel 4. 

Uji Homogenitas Nilai UTS Kelas Eksperimen dan Kontrol 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 

Uji Homogenitas Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas  Kontrol 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh nilaiUTS  kelas eksperimen dan 

kontrol dikatakan homogen jika nilai Levene’s Test for Equality of 

Variances nya > 0,05. Diketahui nilai signifikasi (Sig.) yang diperoleh 

sebesar 0,872 yang lebih besar dari 0,05. Hal tersebut sudah menunjukkan 

bahwa nilai UTS  kelas eksperimen dan kontrol tersebut adalah homogen. 

Sedangkan Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh nilai posttest  kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dikatakan homogen jika nilai Levene’s Test for Equality 

of Variances nya > 0,05. Diketahui nilai signifikasi (Sig.) yang diperoleh 

sebesar 0,775 yang lebih besar dari 0,05. Hal tersebut sudah menunjukkan 

bahwa nilai posttest  kelas eksperimen dan kelas kontrol tersebut adalah 

homogen. 

3. Uji Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji t. Uji-t 

digunakan untuk menguji signifikasi perbedaan mean antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol. Uji-t digunakan untuk 

menganalisis hipotesis adanya pengaruh metode jarimatika terhadap hasil 

belajar. Metode statistik yang digunakan untuk uji hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu Independent Sample T-Test. Langkah-langkah uji 

hipotesis dapat dilihat sebagai berikut: 

H0 = 0 artinya tidak ada pengaruh metode jarimatika terhadap hasil 

belajar 

Ha ≠ 0 artinya ada pengaruh metode jarimatika terhadap hasil belajar 

Berikut adalah hasil uji hipotesis hasil pembelajaran peserta didik. 

Tabel 4. 

Hasil Uji Independent T-Test Hasil Belajar Siswa pada Posttest 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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Berdasarkan hasil uji Independent Sample T-Test pada tabel diatas 

diperoleh nilai sig.  (2-tailed) 0,016 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwaHo ditolak dan  Ha diterima yang artinya ada pengaruh metode 

jarimatika terhadap hasil belajar matematika kelas III SDN Gayungan II 

Surabaya. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Gayungan II Surabaya dengan 

mengambil tema 3 Perubahan di Alam Subtema 3 Perubahan Musim 

Pembelajaran 1 dan berfokus pada mata pelajaran matematika. Sebelum 

melaksanakan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan 

uji homogenitas untuk melihat homogen atau tidak kelas yang digunakan dan 

sebagai uji pra-syarat sebelum melaksanakan penelitian. Sebagai nilai awal 

peneliti menggunakan nilai UTS siswa kelas III-A dan III-B. 

Dari perhitungan uji normalitas dengan bantuan program SPSS Versi 21 

yang telah dilakukan didapatkan bahwa pada uji Kolmogorov-smirnov pada kelas 

eksperimen adalah 0,073, sedangkan pada kelas kontrol adalah 0,057. Karena data 

dikatakan normal apabila nilai signifikan > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi nornal, karena Sig. pada kelas 

eksperimen 0,073 > 0,05 dan Sig. pada kelas kontrol 0,057 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa data sampel tersebut berdistribusi normal. 

Sedangkan pada uji homogenitas, data sampel akan dikatakan homogen jika 

nilai signifikansi (Sig.)-nya > 0,05. Dari perhitungan yang telah dilakukan dengan 

bantuan program SPSS versi 21 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 

(0,872 > 0,05). Jadi dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi homogen. 

Dari kedua uji tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua sampel penelitian 

berdistribusi normal dan homogen, maka penelitian dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan dua kelas, yaitu kelas III-A sebagai kelas eksperimen dengan wali 

kelas ibu Vivit Nur Yuliani, S.Pd., dan kelas III-B sebagai kelas kontrol dengan 

wali kelas ibu Dra. Sri Poniati. Masing-masing kelas memiliki jumlah siswa 

sebanyak 24 siswa, sehinggal total keseluruhan siswa kelas III di SDN Gayungan 

II Surabaya sebanyak 48 suswa. Penelitian ini dilaksanakan masing-masing satu 

kali pertemuan pada kelas eksperimen dan satu kali pertemuan pada kelas kontrol.  

Pelaksanaan penelitian di kelas III-B dilaksanakan pada hari Selasa 24 

Oktober 2017. Dalam kegiatan ini pembelajaran menggunkaan metode 

konvensional tanpa menggunkan metode jarimatika. Pada akhir pembelajaean 

siswa mengerjakan posttest dengan jumlah soal sebanyak 15 butir soal sebagai 

tolak ukur kemampuna siswa. 

Pelaksanaan penelitian di kelas III-A dilaksanakan pada hari Rabu 25 

Oktober 2017. Dalam kegiatan ini pembelajaran menggunakan metode jarimatika. 

Dalam kegiatannya, guru mendemonstrasikan bagaimana penggunaan metode 

jarimatika kepada siswa. Untuk melihat tingkat kepahaman siswa, guru mengajak 

beberapa siswa untuk mempraktikkan penggunaan metode jarimatika. Pada akhir 

pembelajaran, siswa mengerjakan posttest dengan jumlah soal sebanyak 15 butir 

soal sebagai tolak ukur kemampuan siswa.  

Pada hasil posttest yang didapatkan kelas eksperimen yang diberi perlakuan 

mendapatkan rata-rata 81,16 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 67. 

Sedangkan ke;as kontrol yang  tidak diberi perlakuan mendapatkan rata-rata 75,05 
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dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 54. Pencapaian hasil yang diperoleh 

kelas III-A selaku kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas III-B sebagai 

kelas kontrol. 

Berdasarkan uji normalitas, kelas eksperimen memiliki taraf signiifikansi 

(Sig) sebesar 0,058, sedangkan kelas kontrol memiliki taraf signifikansi (Sig) 

sebesar 0,051. Dimana apabila nilai signifikansi (Sig) > 0,05 maka dapat 

dinyatakan data berdistribusi normal. Dan berdasarkan data tes uji homogenitas 

One Way ANOVA diperoleh One Way ANOVA = 0,775 > 0,05 artinya data hasil 

belajar mempunyai varians yang sama. Sehingga dapat disimpulkan data hasil 

belajar adalah data homogen. Setelah data berdistribusi normal dan homogen 

maka dilanjutkan dengan uji-t. 

Hasil uji Independent Sample T-Test diperoleh nilai Sig. (2-tailed) 0,016 < 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya 

ada pengaruh metode jarimatika terhadap hasil belajar matematika kelas III SDN 

Gayungan II Surabaya. 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa “ada pengaruh metode jarimatika terhadap hasil belajar matematika kelas 

III SDN Gayungan II Surabaya”. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Bima Suci Rahmatulla pada tahun 2016 dengan judul “Pengaruh 

Penggunaan Metode Jarimatika Terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas IV SD 

Negeri 06 Metro Barat Tahun Pelajaran 2015.2016” yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh pada penerapan motedo jarimatika terhadap hasil belajar 

matematika terdapat pengaruh pada penerapan metode jarimatika terhadap hasil 

belajar matematika pada ranah kognitif di kelas IV SD Negeri 06 Metro Barat 

Tahun Pelajaran 2015/2016. Dimana nilai rata-rata posttest pada kelas kontrol 

61,220 sedangkan kelas eksperimen adalah 71,797. Dan juga didasarkan hasil 

perhitungan uji hipotesis menggunakan program stastik SPSS versi 21 diperoleh 

nilai sig (2-tailed) 0,023, (Sig. < 0,05). 

Hal ini didukung dengan Wulandari (2013:15) bahwa jarimatika 

memberikan visualisasi proses berhitungan. Jarimatika mempermudah siswa 

dalam melakukan perhitngan, karena jarimatika digunakan untuk menjembatani 

antara tahap perkembangan kognitif peserta didik dalam tahapan operasional 

konkret dengan materi operasi hitung yang bersifat abstrak menjadi konkret 

(nyata). 

Berkaitan dengan hasil uraian diatas, hasil penelitian yang telah peneliti 

lakukan mengenai pengaruh metode jarimatika di SDN Gayungan II Surabaya 

telah memberikan hasil yang lebih baik. Pengolahan dan dengan uji-t dengan 

tujuan mengetahui sejauh mana pengaruh metode jarimatika terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas III pada tema 3 subtema 3 pembelajaran 1 di SDN 

Gayungan II Suarabaya. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa; 

ada pengaruh metode jarimatika terhadap hasil belajar siswa kelas III SDN 

Gayungan II pada tema 3 subtema 3 pembelajaran 1. Hal ini dibuktikan dari hasil 

perhitungan uji hipotesis menggunakan program stastik SPSS versi 21, diperoleh 

nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,016. Karena sig (2-tailed) sebesar 0,016 < 0,05, maka 

dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak.  
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa matematika adalah mata pelajaran 

yang sulit dipahami, sehingga peserta didik sering merasa tertekan  apabila memahami 

matematika dengan serius. Sehingga peranan media sangat diperlukan dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan proses dan hasil 

penerapan Problem Based Learning berbantuan media Batang Tusuk Sate Berwarna bagi peserta 

didik kelas 3 tema 1 subtema 1 pembelajaran 6 di SDN Sedati Gede II Sidoarjo. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Pemerolehan 

Data didapatkan melalui teknik observasi, hasil tes dan angket respon peserta didik. Subjek 

penelitian adalah peserta didik kelas III berjumlah 35 peserta didik. Hasil analisis yang diperoleh 

dari observasi fase-fase problem based learning terlaksana sangat baik dengan pemerolehan 

keterlaksanaan 89,47% untuk aktivitas pendidik dan 94,73% untuk aktivitas peserta didik. 

Sedangkan ketuntasan hasil tes peserta didik hingga 82% dengan tingat ketuntasan baik dan 

respon peserta didik sebesar 87,88% dengan kategori sangat baik. Dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model Problem Based Learning berbantuan media batang tusuk sate berwarna pada 

materi nilai dan tempat bilangan tema 1 subtema 1 pembelajaran 6 kelas III sekolah dasar dapat 

digunakan dan diterapkan. 

 

Kata Kunci: problem based learning, media batang tusuk sate berwarna, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan Permendikbud RI No. 57 Tahun 2014, pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta kemampuan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Pendidikan di sekolah sebagai pendidikan formal bagi anak generasi 

penerus bangsa dikemas berdasarkan karakter dan budaya bangsa yang kemudian 

ditetapkan melalui kurikulum. Saat ini, kurikulum yang digunakan di sekolah 

dasar adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan penyempurnaan 

dari kurikulum sebelumnya yakni KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). 

Kurikulum 2013 sebagai hasil revolusi pendidikan menjadikan pembelajaran yang 

berpusat kepada peserta didik. 

Berbicara tentang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, Prosser 

(dalam Musfiqon, 2012:6) mengungkapkan bahwa pembelajaran yang baik adalah 

pembelajaran yang membawa peserta didik pada pemahaman. Pembelajaran yang 

mengedepankan pengalaman belajar dan bersifat kontekstual, sehingga 

diharapkan mampu menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna. 

mailto:maret.sinta@gmail.com
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Salah satu usaha yang dilakukan oleh pendidik dalam mewujudkan 

pembelajaran yang bermakna ini adalah dengan diterapkannya model 

pembelajaran. Trianto (2011:10) model pembelajaran merupakan acuan 

perencanaan dalam pembelajaran di kelas ataupun tutorial untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran yang sesuai dengan bahan ajar yang diajarkan. 

Diantara beragamnya model pembelajaran yang ada, peneliti lebih tertarik dengan 

model Problem Based Learning. Model Problem Based Learning merupakan 

model mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk 

mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, materi, dan pengaturan diri 

(Eggen & Kauchak, 2012:307). Selain itu, model Problem Based Learning dapat 

menantang kemampuan peserta didik agar dapat berkembang serta mampu 

memberikan kepuasan untuk menemukan sendiri pengetahuan yang baru bagi 

mereka Sanjaya (dalam Fanani, 2015:99). Dengan adanya model Problem Based 

Learning ini, maka model ini dirasa sesuai dengan pembelajaran matematika yang 

dianggap sulit dan ditakuti bagi peserta didik. 

Salah satu muatan pelajaran yang diajarkan di Sekolah Dasar ialah muatan 

pelajaran matematika. Mulyono Abdurrahman (2003:252) mengungkapkan bahwa 

dari berbagai bidang studi yang diajarkan di sekolah, matematika merupakan 

muatan pelajaran yang dianggap sulit oleh para peserta didik, baik yang tidak 

berkesulitan belajar maupun yang berkesulitan belajar. Sebagian besar peserta 

didik menganggap matematika itu menakutkan, menjemukan, dan sangat tidak 

menyenangkan, sehingga prestasi matematika kurang dari yang diharapkan. 

Muatan pelajaran matematika yang ada di sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3 

berisi materi yang mencakup materi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian. Salah satu materi yang terdapat pada muatan pelajaran matematika di 

sekolah dasar adalah materi nilai dan tempat bilangan. Materi ini merupakan 

materi yang mana di setiap bilangannya disusun oleh deretan angka-angka. Setiap 

angka memiliki nilai tempat yang berbeda-beda. Nilai dan tempat bilangan 

merupakan nilai dari sebuah angka yang menunjukkan letaknya pada suatu 

bilangan (catatanpelajaransekolah.blogspot.co.id). Hal ini dapat diperhatikan 

melalui pemahaman nilai dan tempat pada bilangan cacah yang berkembang dari 

kelas 1 hingga kelas 4 kemudian berkembang menuju pemahaman nilai tempat 

bilangan desimal di kelas 5 dan 6 (Matitaputty, 2013:29). 

Berdasarkan hasil interview yang peneliti lakukan kepada guru kelas 3 – C di 

SDN Sedati Gede II Sidoarjo dapat diketahui bahwa peserta didik merasa kurang 

memahami mata pelajaran matematika khususnya pada materi nilai dan tempat 

bilangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil belajar peserta didik yang menunjukkan 

adanya 17 peserta didik yang tuntas dan 18 peserta didik yang belum tuntas dalam 

memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebesar 78. Salah satu penyebab 

rendahnya kemampuan memahami materi nilai dan tempat bilangan ini adalah 

pendidik yang kurang mengimplementasikan media pembelajaran dalam 

melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari. 

Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa 

terjadinya proses belajar (Sadiman, 2009:7). Namun peneliti disini akan 

menggunakan media Batang Tusuk Sate Berwarna. Media ini merupakan suatu 

media yang berwujud seperti batang kayu yang nantinya ditusuk oleh balok kayu 
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yang telah diberi warna dengan 5 warna yang berbeda, adapun penggolongan 

masing-masing warnanya adalah hitam melambangkan puluh ribuan, merah 

melambangkan ribuan, hijau melambangkan ratusan, biru melambangkan 

puluhan, dan kuning melambangkan satuan. Penggunaan media Batang Tusuk 

Sate Berwarna ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memahami 

materi nilai dan tempat bilangan seperti tahu mana nilai satuan, puluhan, ratusan, 

ribuan, dan puluh ribuan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan meneliti penerapan model Problem 

Based Learning Berbantuan Media Batang Tusuk Sate Berwarna pada materi nilai 

dan tempat bilangan, dengan tujuan untuk mendeksripsikan aktivitas pendidik dan 

peserta didik dalam proses penerapan model Problem Based Learning berbantuan 

media Batang Tusuk Sate Berwarna dan mendeskripsikan hasil belajar kognitif 

muatan pelajaran matematika serta respon peserta didik terhadap penerapan model 

Problem Based Learning berbantuan media Batang Tusuk Sate Berwarna. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis kualitatif 

deskriptif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara yang 

berlaku. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-

apa yang berlaku saat ini. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, 

analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. 

Dengan kata lain, penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh 

informasi-informasi mengenai keadaan yang ada (Mardalis, 2012:26). 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi aktivitas 

pendidik dan peserta didik menggunakan lembar observasi, tes kognitif 

menggunakan tes hasil belajar, dan respon peserta didik menggunakan angket. 

Lembar instrumen observasi menggunakan skala Guttman, instrumen tes hasil 

belajar berupa soal pilihan ganda, dan instrumen angket menggunakan skala 

Guttman. 

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif menggunakan 

persentase dengan rumus: 

 
Rumus diatas digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas pendidik dan 

peserta didik dalam proses penerapan model Problem Based Learning berbantuan 

media Batang Tusuk Sate Berwarna dan mendeskripsikan hasil belajar kognitif 

muatan pelajaran matematika serta respon peserta didik terhadap penerapan model 

Problem Based Learning berbantuan media Batang Tusuk Sate Berwarna. 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini meliputi 1) hasil analisis observasi aktivitas pendidik, 2) 

hasil analisis observasi aktivitas peserta didik, 3) hasil analisis tes hasil belajar, 4) 

hasil analisis angket respon peserta didik. Analisis hasil observasi aktivitas 

pendidik diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Hasil Analisis Observasi Aktivitas Pendidik 

No 
Fase-fase Problem Based 

Learning 

Skor 

diperoleh 

Skor 

maksimum 

Persenta

se 

1. Mengarahkan siswa kepada 

masalah 
12 15 80% 

2. Mengorganisasi siswa untuk 

belajar 
20 21 95,24% 

3. Membimbing penyelidikan 

kelompok 
6 6 100% 

4. Mengembangkan dan menyajikan 

masalah 
4 6 66,67% 

5. Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 
9 9 100% 

Total 51 57 89,47% 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa aktivitas pendidik dalam proses 

penerapan model Problem Based Learning berbantuan media Batang Tusuk Sate 

Berwarna mendapat persentase 89,47% dengan kategori sangat baik (Purwanto, 

2009:102). 

Analisis hasil observasi aktivitas peserta didik dalam penelitian ini disajikan 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2 

Hasil Analisis Observasi Aktivitas Peserta didik 

No 
Fase-fase Problem Based 

Learning 

Skor 

diperoleh 

Skor 

maksimum 

Persentas

e 

1. Mengarahkan siswa kepada 

masalah 
15 15 100% 

2. Mengorganisasi siswa untuk 

belajar 
18 21 85,71% 

3. Membimbing penyelidikan 

kelompok 
6 6 100% 

4. Mengembangkan dan menyajikan 

masalah 
6 6 100% 

5. Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 
9 9 100% 

Total 51 57 94,73% 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa aktivitas pendidik dalam proses 

penerapan model Problem Based Learning berbantuan media Batang Tusuk Sate 

Berwarna mendapat persentase 94,73% dengan kategori sangat baik (Purwanto, 

2009:102). 

Analisis tes hasil belajar dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 3 

Analisis Tes Hasil Belajar 

No Nama Nilai Tes 

1 Adhitya Az-Zacky 80 

2 Afrida Choirun N 53 

3 Alan Jalu Putra 87 

4 Aldy Ario Bima - 

5 Alrifa Aulia Zukri 80 
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No Nama Nilai Tes 

6 Andhika Maulana P - 

7 Arthur Benjamin H 93 

8 Ayunda Tri Lestari 93 

9 Azam Mecca Khaila A 93 

10 Azril Zhein Fahrezi 93 

11 Bara Rayya Rabani 93 

12 Camila Maharani M 93 

13 Farintha Dwi R 87 

14 Hafiza Azzahra 87 

15 Kania Catur A 93 

16 Lutfiana Amalia P 93 

17 Maulana Agung E 93 

18 Maulidia Safira S. A. S 93 

19 Maura Keysa P. A 80 

20 Moh. Zidan Ali M 100 

21 Muh. Fredy A 67 

22 Muh. Reza Khoirul 80 

23 Muh. Rifqi M 67 

24 Nanggara Adhinata S 67 

25 Ni Putu Dian Krisna P 100 

26 Nora Alfaiz 93 

27 Novalino Aditiya P 53 

28 Radhika Agna K 100 

29 Rara Widia E 80 

30 Rasya Rajendra C 80 

31 Rizky Arief R. P 87 

32 Sharleen Salvina 87 

33 Taris Dwi Safitri 53 

34 Thoriq Tamimi R 93 

35 Vicha Estu Ning V 80 

Jumlah 2831 

Rata-Rata 86 

Dapat dilihat bahwa peserta didik yang memiliki nilai tuntas dan tidak tuntas 

dengan KKM sebesar 78. Sehingga diperoleh 27 peserta didik dengan nilai tuntas, 

memiliki persentase 82% dan diperoleh 6 peserta didik dengan nilai tidak tuntas, 

memiliki persentase 18% tanpa 2 peserta didik yang tidak masuk sekolah. 

Analisis hasil angket respon peserta didik dalam penelitian ini disajikan 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 5 

Hasil Analisis Respon Peserta Didik 

No Pernyataan 
Jawaban Persentase 

Ya Tidak Ya Tidak 

1. Saya senang selama mengikuti 

proses pembelajaran. 
29 4 87,88% 12,12% 

2. Saya mudah menerima pelajaran 

yang diajarkan. 
30 3 90,90% 9,10% 

3. Saya tidak bosan selama 

mengikuti proses pembelajaran. 
29 4 87,88% 12,12% 

4. Saya dapat termotivasi dalam 30 3 90,90% 9,10% 
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No Pernyataan 
Jawaban Persentase 

Ya Tidak Ya Tidak 

belajar dengan adanya media 

Batang Tusuk Sate Berwarna. 

5. Saya dapat mengerjakan soal-soal 

nilai dan tempat bilangan dengan 

mudah dengan media Batang 

Tusuk Sate Berwarna. 

27 6 81,82% 18,18% 

6. Saya dapat lebih bersemangat 

mengikuti proses pembelajaran 

dengan adanya media Batang 

Tusuk Sate Berwarna. 

27 6 81,82% 18,18% 

7. Media Batang Tusuk Sate 

Berwarna sesuai dengan materi 

nilai dan tempat bilangan. 
33 0 100% 0% 

8. Saya dapat menemukan jawaban 

sendiri dan memecahkan masalah 

yang diberikan seperti dalam 

kehidupan nyata sehari-hari. 

29 4 87,88% 12,12% 

9. Saya dapat terlibat secara aktif 

dalam proses pembelajaran. 
30 3 90,90% 9,10% 

10. Saya dapat memahami materi 

nilai dan tempat bilangan yang 

telah disampaikan oleh pendidik. 
26 7 78,79% 21,21% 

Jumlah 290 40 87,88% 12,12% 

 

PEMBAHASAN 

Pembahasan ini didasarkan pada empat pertanyaan penelitian yang telah 

dikemukakan peneliti pada bab sebelumnya, adapun pembahasan tersebut akan 

disajikan pada penjelasan berikut: 

1. Aktivitas Pendidik dalam Proses Penerapan Model Problem Based 

Learning Berbantuan Media Batang Tusuk Sate Berwarna pada Materi 

Nilai dan Tempat Bilangan Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 6 Kelas 3 di 

SDN Sedati Gede II Sidoarjo 

Berdasarkan pada tabel 1 hasil analisis observasi aktivitas pendidik terdapat 

lima fase kegiatan aktivitas pendidik dalam penerapan model Problem Based 

Learning. Dari kegiatan langkah-langkah tersebut, pendidik telah melaksanakan 

kegiatan pembelajaran dengan penerapan model Problem Based Learning 

berbantuan media Batang Tusuk Sate Berwarna pada materi nilai dan tempat 

bilangan tema 1 subtema 1 pembelajaran 6  dengan sangat baik. 

Secara teoritis, seperti yang dikatakan dikatakan oleh Ibrahim dan Nur (dalam 

Trianto, 2007:71), langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning 

adalah sebagai berikut: 

1) Orientasi peserta didik pada masalah 

2) Mengorganisasi peserta didik untuk belajar 

3) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

4) Mengembangkan dan menyajikan masalah 

5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Secara empiris, penelitian ini juga memiliki hasil yang sejalan dengan 

penelitian terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Verra Novia Wardani 
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dan Senja Putri Merona pada tahun 2016 dengan judul “Implementasi Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Komunikasi Matematis 

Peserta didik” menyatakan bahwa dari keterlaksanaan kegiatan guru dan kegiatan 

peserta didik melalui model pembelajaran berbasis masalah sudah mengalami 

peningkatan. Hal ini terlihat dari persentase keterlaksanaan kegiatan guru pada 

siklus I adalah 91% dan pada siklus II meningkat menjadi 99%. Sedangkan untuk 

keterlaksanaan kegiatan peserta didik pada siklus I adalah 66% dan meningkat 

menjadi 84% pada siklus II setelah diterapkannya model pembelajaran berbasis 

masalah dengan 5 tahapan. 

2. Aktivitas Peserta Didik Dalam Proses Penerapan Model Problem Based 

Learning Berbantuan Media Batang Tusuk Sate Berwarna Pada Materi 

Nilai Dan Tempat Bilangan Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 6 Kelas 3 di 

SDN Sedati Gede II Sidoarjo 

Berdasarkan tabel 2 hasil observasi aktivitas peserta didik, yang diperoleh 

dari penerapan model Problem Based Learning berbantuan media Batang Tusuk 

Sate Berwarna pada materi nilai dan tempat bilangan tema 1 subtema 1 

pembelajaran 6 juga terdapat 5 fase kegiatan dalam penerapan model Problem 

Based Learning, peserta didik telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

penerapan model Problem Based Learning berbantuan media Batang Tusuk Sate 

Berwarna pada materi nilai dan tempat bilangan tema 1 subtema 1 pembelajaran 6  

dengan sangat baik. Hasil dari proses penerapan model Problem Based Learning 

berbantuan media Batang Tusuk Sate Berwarna yaitu pendidik mendapat 

kemudahan dalam mendidik peserta didik untuk menjadi lebih aktif dan lebih 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Secara teoritis, seperti yang dikatakan dikatakan oleh Ibrahim dan Nur (dalam 

Trianto, 2007:71), langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning 

adalah sebagai berikut: 

1) Orientasi peserta didik pada masalah 

2) Mengorganisasi peserta didik untuk belajar 

3) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

4) Mengembangkan dan menyajikan masalah 

5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Secara empiris, penelitian ini juga memiliki hasil yang sejalan dengan 

penelitian terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Verra Novia Wardani 

dan Senja Putri Merona pada tahun 2016 dengan judul “Implementasi Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah Untuk Meningkatkan Komunikasi Matematis 

Peserta didik” menyatakan bahwa dari keterlaksanaan kegiatan guru dan kegiatan 

peserta didik melalui model pembelajaran berbasis masalah sudah mengalami 

peningkatan. Hal ini terlihat dari persentase keterlaksanaan kegiatan guru pada 

siklus I adalah 91% dan pada siklus II meningkat menjadi 99%. Sedangkan untuk 

keterlaksanaan kegiatan peserta didik pada siklus I adalah 66% dan meningkat 

menjadi 84% pada siklus II setelah diterapkan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan 5 tahapan. 

3. Hasil Belajar Kognitif Materi Nilai dan Tempat Bilangan Muatan 

Pelajaran Matematika Peserta Didik Setelah Penerapan Model Problem 

Based Learning Berbantuan Media Batang Tusuk Sate Berwarna pada 

Materi Nilai dan Tempat Bilangan Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 6 

Kelas 3 di SDN Sedati Gede II Sidoarjo 
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Hasil belajar peserta didik diketahui dengan menggunakan tes hasil belajar 

yang diberikan oleh pendidik setelah proses pembelajaran, hasilnya ialah 82% 

dari total 33 peserta didik dinyatakan tuntas dan 12% sisanya dinyatakan belum 

tuntas, sehingga tergolong dalam kriteria baik. 

Secara teoritis, hasil belajar peserta didik sejalan dengan teori menurut 

Sanjaya (dalam Fanani, 2015:99) yang mengatakan bahwa model Problem Based 

Learning dapat memberi kemudahan bagi peserta didik untuk memahami materi 

yang diajarkan oleh pendidik, berikut bunyi dari Sanjaya (dalam Fanani, 

2015:99): 

a. Meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. 

b. Membantu peserta didik bagaimana cara menyampaikan pengetahuan mereka 

dalam memahami masalah di kehidupan sehari-hari. 

c. Lebih menyenangkan dan disukai peserta didik. 

d. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berfikir kritis dan 

mengembangkan kemampuan mereka dalam menyesuaikan diri dengan 

pengetahuan yang baru. 

Secara empiris, penelitian ini juga memiliki hasil yang sejalan dengan 

penelitian terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Tina Sri Sumartini 

(2016) yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Peserta didik Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah” menunjukan bahwa 

tanggapan peserta didik dengan adanya pembelajaran seperti yang peneliti 

terapkan akan meningkat lebih baik daripada yang mendapatkan pembelajaran 

konvensional. 

4. Respon Peserta Didik Setelah Penerapan Model Problem Based Learning 

Berbantuan Media Batang Tusuk Sate Berwarna pada Materi Nilai dan 

Tempat Bilangan Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 6 Kelas 3 di SDN 

Sedati Gede II Sidoarjo 

Adapun respon peserta didik yang diperoleh dari angket yang disediakan dan 

dibagi oleh pendidik dan telah diisi oleh peserta didik sesuai dengan apa yang 

mereka rasakan setelah mengikuti proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

Hasil perhitungan persentase respon peserta didik pada tabel 5 memperoleh 

persentase jawaban “Ya” sebesar 87,88% dan persentase jawaban “Tidak” sebesar 

12,12%. Dalam analisis tersebut, peserta didik merasakan kelebihan dari model 

Problem Based Learning, terbukti dari peserta didik yang termotivasi dalam 

belajar dan munculnya antusias saat mengikuti proses pembelajaran. 

Secara teoritis hal ini sesuai dengan kelebihan model Problem Based 

Learning menurut Putra (2013:82) yang diantaranya adalah: 

1) Peserta didik lebih memahami konsep yang diajarkan karena mereka 

menemukan konsep itu sendiri. 

2) Mampu melibatkan peserta didik untuk ikut aktif dalam memecahkan 

masalah dan menuntut keterampilan berfikir peserta didik yang lebih tinggi. 

3) Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh peserta didik 

sehingga pembelajaran lebih bermakna. 

4) Peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran, karena masalah-

masalah diselesaikan langsung berkaitan dengan kehidupan nyata. 

Secara empiris, berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan, data yang 

diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tina Sri Sumartini (2016) 

yang berjudul “Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta 
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didik Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah” menunjukan bahwa tanggapan 

peserta didik dengan adanya pembelajaran seperti yang peneliti terapkan akan 

meningkat lebih baik daripada yang mendapatkan pembelajaran konvensional, 

adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik ketika 

mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah 

matematis adalah kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat dan 

kesalahan memahami soal. 

Sebanyak 30 responden memilih mudah dalam menerima pelajaran yang 

diajarkan, sesuai dengan respon peserta didik di angket nomor 2. Pembuktian ini 

juga didukung dalam angket respon nomor 9 bahwa sebanyak 30 responden yang 

memilih “Ya” pada “saya dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran”. -

Dalam hasil belajar peserta didik tidak menemukan kendala, terbukti dari hasil tes 

belajar yang mendapat prosenttase sebesar 82% bagi peserta didik yang tuntas dan 

12% bagi peserta didik yang tidak tuntas. Pernyataan ini didukung dengan adanya 

peserta didik yang memperoleh predikat “sangat baik” dengan persentase 61% 

dan predikat “baik” dengan persentase 21% dari total 33 peserta didik. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian “Penerapan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning Berbantuan Media Batang Tusuk Sate Berwarna Pada 

Materi Nilai dan Tempat Bilangan Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 6 Kelas 3 di 

SDN Sedati Gede II Sidoarjo”, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas yang 

dilakukan oleh pendidik terlaksana dengan kategori sangat baik. 

Analisis data yang dilakukan dengan aktivitas yang dilakukan oleh peserta 

didik terlaksana dengan kategori sangat baik. 

Hasil tes pada materi nilai dan tempat bilangan mendapat tingkat ketuntasan 

kategori baik. Dalam perhitungan prosentase ketuntasan peserta didik mendapat 

82% dengan jumlah 27 peserta didik dari total semua 33 peserta didik, tanpa 

perhitungan 2 peserta didik yang tidak masuk. 

Hasil respon peserta didik mendapatkan respon yang sangat baik, dibuktikan 

dengan hasil analisis data angket respon peserta didik yang mendapat prosentase 

87,88% menjawab “Ya” dan 12,12% peserta didik menjawab “Tidak”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, dapat diberikan saran 

diantaranya, model pembelajaran Problem Based Learning dapat digunakan oleh 

pendidik untuk memancing antusias peserta didik dengan disajikannya masalah 

yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. 

Model pembelajaran Problem Based Learning dapat digunakan sebagai 

model pembelajaran secara langsung yang dapat memberi kemudahan kepada 

peserta didik untuk lebih mengingat materi yang disampaikan.       
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menggambarkan aktivitas peserta setelah penerapan
proses yang diterapkan media BSC (2) menggambarkan hasil belajar siswa memiliki diterapkan
media tombol penyortiran cangkir (BSC) pada materi konsep pembagian kelas III subtema 3 tema
3 belajar 1 SD Hang Tuah 10 Juanda (3) menggambarkan hasil pelajar respon setelah diterapkan
pada media BSC. Hasil penelitian diperoleh (1) proses aplikasi media tombol penyortiran cangkir
(BSC) dapat diketahui aktivitas pendidik adalah dilakukan dengan baik. (2) proses pelaksanaan
media BSC dapat diketahui para peserta didik kegiatan telah dilakukan sangat baik (3) hasil
penerapan hasil pembelajaran dalam bentuk biaya bahan pelajaran matematika konsep divisi
yang diperoleh ketuntasan klasik 92% lengkap dan 8% tidak menyelesaikan (4) respon dari para
siswa terhadap penerapan media tombol penyortiran cangkir diperoleh 99% ketercapaian.

Kata kunci: Media tombol penyortiran cangkir (BSC), konsep divisi, hasil penelitian.

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya,  masyarakat, bangsa, dan negara (UU No 20, Tahun 2003). Pendidikan
tidak terlepas dari kurikulum, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan
program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan
yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik pada
saat pelajaran dalam jenjang pendidikan.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang telah ditetapkan
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan
kemampuan yang akan dikembangkan. Pendidikan di Indonesia mengenal tiga
jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar (SD/MI/Paket A dan SLTP/Mts/Paket
B), pendidikan menengah (SMU, SMK), dan pendidikan tinggi
(https://putrinet.wordpress.com/jenjang/).

Penelitian ini berfokus pada jenjang sekolah dasar. Sekolah dasar bertujuan
untuk memberikan bekal pengetahuan kepada peserta didik untuk hidup dan dapat
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Setiap jenjang pendidikan,
terdapat proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan masing-masing
tingkatan. Menurut Dimyati dan Mudjiono (dalam Sagala, 2011: 62) pembelajaran
adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain, instruksional, untuk
membuat belajar secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.
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Pendidik hendaknya merancang suatu pembelajaran yang salah satunya
dengan membuat suatu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala
sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan
kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada
diri peserta didik (http://belajarpsikologi.com/pengertian-media-pembelajaran/).
Menurut Latuheru (dalam Suryani 2012:137), menyatakan bahwa media
pembelajar adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar-
mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi pendidikan antara
pendidik dan peserta didik dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna.
Media pembelajaran dapat digunakan sebagai alternatif dalam melaksanakan
proses pembelajaran pada saat peserta didik mengalami kejenuhan dan peralatan
praktikum kurang mendukung untuk digunakan agar proses belajar berjalan
dengan efektif tanpa adanya kendala.

Adapun kendala yang peneliti temukan pada saat melakukan pengamatan
pada magang ke tiga di SD Hang Tuah 10 Juanda didapat bahwa masih banyak
pendidik yang tidak menggunakan media pembelajaran. Sehingga, hasil belajar
peserta didik masih dibawah nilai KKM.  Standar KKM mata pelajaran
matematika SD Hang Tuah 10 Juanda yaitu 75, dengan jumlah peserta didik
sebanyak 24 peserta didik dengan peserta didik yang tuntas sebanyak 9 dan
peserta didik yang tidak tuntas sebanyak 15 peserta didik.

Uraian hasil belajar diatas, dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan
peserta didik dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan
dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran
tertentu (Nawawi dalam Susanto,  2013:5). Berdasarkan hasil pengamatan
tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik dapat dipengaruhi
oleh pendidik yang masih belum menggunakan media pembelajaran secara
optimal.

Berpijak hasil pengamatan diatas, diperlukan suatu media pembelajaran
yang tepat untuk mendukung kegiatan media pembelajaran. Berbagai macam cara
yang digunakan pendidik, peneliti menggunakan media pembelajaran konkret.
Media pembelajaran konkret merupakan alat bantu pembelajaran yang mampu
memudahkan peserta didik dalam memahami konsep materi. Dengan diberi media
konkret anak akan lebih bergairah dalam belajar, pembelajaran menjadi lebih
menarik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, bahkan
pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat dipahami oleh peserta
didik dan dapat melatih ingatan peserta didik sehingga ingatan peserta didik lebih
tajam dan peserta didik menjadi kritis dalam berpikir. Penggunaan media tidak
bisa begitu saja diberikan kepada peserta didik tanpa mengkonsep dulu cara kerja
dari media tersebut, apalagi jika dipergunakan di tingkat Sekolah Dasar.
Karaketristik peserta didik dalam tingkat kelas rendah, cenderung masih sangat
suka bermain, sehingga perlu adanya intruksi yang jelas ketika menggunakan
suatu media. Keberhasilan media yang digunakan pada pembelajaran, ditunjukkan
dari perbedaan perolehan hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah
menggunakan media tersebut.

Media konkret dapat meningkatkan hasil belajar  yang optimal
(http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/15892/18/article.pdf). Dengan
demikian, media yang digunakan dalam penelitian ini adalah, media Button
Sorting Cups (BSC). Button Sorting Cups (BSC) sendiri mulai dikenalkan oleh
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Sherri Osborn dari Swiss pada posting pembaruan di websitenya
http://aboutfamilycraft.com tahun 2017. Media Button Sorting Cups (BSC)
merupakan cara penggunaan dari kancing yang disortir atau dikelompokkan ke
dalam mangkuk. Penggunaan media ini sebelumnya pernah ditulis oleh tim
Between The Lion dalam buku Wild About Learning Centers (2011: 56) yang
menyatakan bahwa “Button Sort atau Button Sorting Cups memiliki beberapa
fokus keterampilan dalam penggunaannya, yaitu: 1) Warna dan bentuk, 2)
Memilah dan mengelompokkan, dan 3) Bekerja sama. Media Button Sorting Cups
(BSC) ini dapat memudahkan peserta didik dalam berhitung, menjalin kerja sama
dengan kelompok, memudahkan peserta didik dalam mengingat bilangan pembagi
dan hasil pembagiannya, serta memudahkan peserta didik dalam mengidentifikasi
operasi pembagian sebagai bentuk kebalikan dari perkalian. Sehingga media
Button Sorting Cups (BSC) dapat digunakan untuk menjelaskan konsep operasi
bilangan pembagian. Menurut Negoro (2012: 251) pembagian yaitu operasi hitung
yang dilakukan untuk mencari suatu faktor, apabila telah diketahui hasil perkalian
dan faktor lainnya. Pembagian juga dapat dikatakan sebagai pengurangan
berulang, dimana hasil perkalian dikurang dengan faktor lain yang diketahui
secara terus menerus hingga habis. Materi konsep  pembagian ini termasuk ke
dalam muatan pelajaran matematika.

Dalam kurikulum Depdiknas 2004, disebutkan bahwa standar kompetensi
matematika di sekolah dasar yang harus dimiliki peserta didik setelah melakukan
kegiatan pembelajaran bukanlah penguasaan matematika, namun yang diperlukan
ialah dapat memahami dunia sekitar, mampu bersaing, dan berhasil dalam
kehidupan. Standar kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum ini mencakup
pemahaman konsep matematika, komunikasi matematis, koneksi matematis,
penalaran dan pemecahan masalah, serta sikap dan minat yang positif terhadap
matematika.

Bagi sebagian peserta didik di jenjang sekolah dasar, mata pelajaran
matematika dianggap sebagai suatu mata pelajaran yang membosankan, karena
penyelesaiannya yang rumit, berkaitan dengan rumus-rumus dan angka-angka
dalam jumlah besar karena peserta didik merasa tidak mampu menyelesaikan
soal-soal dengan menggunakan rumus-rumus. Meskipun demikian, pelajaran
matematika sebenarnya mempunyai peranan penting dalam melatih penalaran
peserta didik.

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana proses penerapan aktivitas pendidik kelas III dalam Penerapan

Media Button Sorting Cups (BSC) Pada Materi Konsep Pembagian Kelas III
Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 1 SD hang Tuah 10 Juanda?

2. Bagaimana proses penerapan aktivitas peserta didik kelas III dalam Penerapan
Media Button Sorting Cups (BSC) Pada Materi Konsep Pembagian Tema 3
Subtema 3 Pembelajaran 1 SD Hang Tuah 10 Juanda?

3. Bagaimana hasil belajar peserta didik  kelas III dalam Penerapan Media
Button Sorting Cups (BSC) Pada Materi Konsep Pembagian Tema 3 Subtema
3 Pembelajaran 1 SD Hang Tuah 10 Juanda?

4. Bagaimana respon peserta didik setelah Penerapan Media Button Sorting Cups
(BSC) Kelas III Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 1 SD Hang Tuah 10 Juanda?

Sehingga, harapannya penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti.
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a. Mengembangkan kualitas pemahaman dengan menggunakan variasi media
Button Sorting Cups (BSC)..

b. Media Button Sorting Cups (BSC) diharapkan dapat berguna sebagi rujukan
dalam pemilihan media pembelajaran yang sesuai untuk memahami konsep
pembagian.

c. Hasil penelitian yang ada, diharapkan dapat berguna sebagai sebuah acuan
apabila nantinya bertugas di bidang pendidikan, khususnya pada penggunaan
media pembelajaran terhadap kemampuan belajar matematika bagi pendidikan
anak usia dasar dengan menggunakan media Button Sorting Cups (BSC).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data

pada penelitian ini yaitu pendidik dan peserta didik kelas III yang berjumlah 24
peserta didik. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Hang Tuah 10 Juanda.
Waktu pelaksanaan penelitian pada semester ganjil.

Teknik pada pengumpulan data pada penelitian ini adalah (1) Teknik
observasi, (2) Teknik tes, dan (3) Teknik angket.

Teknik analisis data yang dilakukan penelitian ini adalah:
a. Analisis Data Kualitatif Deskriptif

Pada teknik analisis kualitatif deskriptif ini peneliti menggunakan teknik
observasi. Peneliti melakukan pengamatan aktivitas pendidik dan peserta didik
pada kegiatan pembelajaran konsep pembagian dengan menggunakan media
Button Sorting Cups (BSC).
b. Analisis Data Kuantitatif Deskriptif
1. Analisis Angket

Peneliti menggunakan analisis angket dan diolah dengan menggunakan
rumus:
Persentase respon
peserta didik =

2. Analisis Tes Hasil Belajar
Peneliti menggunakan analisis tes hasil belajar dan diolah dengan

menggunakan rumus:

Ketercapaian =

Untuk mencari nilai rata-rata dapat menggunakan rumus:

Rata-rata = X =

Untuk mencari ketuntasan klasikal nilai ketuntasan klasial dengan
menggunakan rumus:

Ketuntasan klasikal =

Dalam penelitian ini untu mendapatan data yang valid dan obyektif, maka
penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel.
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HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di SD Hang Tuah 10

Juanda pada tanggal 08 November 2017.
1. Data Hasil Pengamatan Aktivitas Pendidik

Berikut adalah perhitungan aktivitas pendidik.

N =

=

= 85%
Berdasarkan hasil pengamatan pada aktivitas pendidik menunjukkan

persentase sebesar 85% dari 11 aspek dengan kriteria penilaian baik.
2. Data Hasil Pengamatan Aktivitas Peserta Didik

Berikut adalah perhitungan persentase aktivitas peserta didik.

N=

N=
N= 97%
Berdasarkan hasil pengamatan pada aktivitas peserta didik menunjukkan

persentase sebesar 97% dari 11 aspek dengan kriteria sangat baik.
3. Data Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik

Dapat diketahui bahwa nilai rata-rata  yang diperoleh adalah 91 yang mana
nilai rata-rata tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Dalam ketuntasan
klasikal, dapat diketahui persentase ketuntasan klasikal peserta didik pada muatan
pelajaran matematika materi konsep pembagian  ketuntasan klasikal sebesar 92%
dan yang tidak tuntas sebesar 8%. Dapat dinyatakan bahwa ketuntasan belajar
peserta didik secara klasikal sudah tercapai dan termasuk kriteria sangat baik. Hal
ini menandakan bahwa penerapan media Button Sorting Cups (BSC) muatan
pelajaran matematika materi konsep pembagian  dinyatakan berhasil.

Berdasarkan perhitungan data tes hasil belajar peserta didik, hasil nilai
ketercapaian  pada kategori sangat baik didapatkan persentase sebesar 88%. Pada
kategori baik 21%. Sedangkan pada kategori cukup didapatkan kategori 8%..
4. Data Hasil Respon Peserta Didik

Berdasarkan hasil data penilaian respon peserta didik tentang penerapan
media Button Sorting Cups (BSC) pada tema 3 subtema 3 pembelajaran 1 materi
konsep pembagian kelas III SD Hang Tuah 10 Juanda yang diikuti oleh 24 peserta
didik adalah positif.

Hasil angket respon peseta didik disajikan dalam rumus dibawah ini.
Ketercapaian =

=

= 99%
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PEMBAHASAN
1. Proses Penerapan Aktivitas Pendidik Pada Media Button Sorting Cups (BSC)

Pada Materi Konsep Pembagian Kelas III Tema 3 Subtea 3 Pembelajaran 1
SD Hang Tuah 10 Juanda Tahun Ajaran 2017/2018

Berdasarkan pada tabel 4.1 hasil pengamatan aktivitas pendidik yang
diperoleh dari penerapan media Button Sorting Cups (BSC) terdapat tiga kegiatan
utama yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dari kegiatan
langkah-langkah tersebut pendidik telah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan
penerapan media Button Sorting Cups dengan sangat baik. Hasil dari proses
penerapan media Button Sorting Cups yaitu pendidik menjadi lebih mudah
memberikan materi dengan jelas pada peserta didik.

Secara teoritis, penggunaan media ini dapat dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pendidik ke peserta didik dan mengaktifkan komunikasi
peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan teoritis yang
dikemukakan Sadiman (dalam khuluqo 2017:144) yang mengemukakan bahwa
“media adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari
pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian,
dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar
terjadi”.
2. Proses Penerapan Aktivitas Peserta Didik Pada Media Button Sorting Cups

(BSC) Pada Materi Konsep Pembagian Kelas III Tema 3 Subtea 3
Pembelajaran 1 SD Hang Tuah 10 Juanda

Berdasarkan pada tabel 4.2 hasil pengamatan aktivitas peserta didik yang
diperoleh dari penerapan media Button Sorting Cups (BSC) terdapat tiga kegiatan
utama yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dari kegiatan
langkah-langkah tersebut peserta didik telah melaksanakan kegiatan pembelajaran
dan penerapan media Button Sorting Cups dengan sangat baik. Hasil dari proses
penerapan media Button Sorting Cups yaitu peserta didik menjadi lebih aktif dan
lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran.

Secara teoritis, penggunaan media ini dapat dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan dari pendidik ke peserta didik dan mengaktifkan komunikasi
peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan teoritis yang
dikemukakan Sadiman (dalam khuluqo 2017:144) yang mengemukakan bahwa
“media adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari
pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian,
dan minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar
terjadi”.
3. Hasil Penerapan Media Button Sorting Cups (BSC) Pada Materi Konsep

Pembagian Kelas III Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 1 SD Hang Tuah 10
Juanda Tahun Ajaran 2017/2018

Berdasarkan hasil penelitan dan analisis data yang telah dilakukan telah
diperoleh ketuntasan klasikal peserta didik yang dapat dilihat pada gambar grafik
4.2 yang berisi diagram ketuntasan klasikal peserta didik muatan pelajaran
Matematika. Pada gambar diagram tersebut telah dijelaskan bahwa ketuntasan
klasikal memiliki kategori sangat baik dengan predikat A. Hal tersebut telah
membuktikan bahwa hasil penerapan media Button Sorting Cups (BSC) melalui
tes hasil belajar peserta didik dinyatakan berhasil.
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Pembelajaran dengan menggunakan media Button Sorting Cups ini
memperoleh hasil belajar sangat baik dari peserta didik. Secara teoritis, hal
tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan Nawawi dalam Susanto (2013:5)
yang menyatakan “bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat
keberhasilan peserta didik dalam mempelajari materi peajaran di sekolah yang
dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi
pelajaran tertentu”.

Secara empiris, penelitian ini juga memiliki hasil yang sejalan dengan
penelitan terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Inna Yurika Dewi
(2017) dengan judul “Pengaruh Media Button Sorting Cups (BSC) Terhadap
Pembelajaran Konsep Pembagian” yang menyatakan bahwa penerapan media
Button Sorting Cups (BSC) pada materi konsep pembagian telah berhasil. Media
Button Sorting Cups (BSC) tersebut dinyatakan memberikan pengaruh terhadap
pembeajaran konsep pembagian.
4. Respon Peserta Didik Terhadap Penerapan Media Button Sorting Cups (BSC)

Pada Materi Konsep Pembagian Kelas III Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 1
SD Hang Tuah 10 Juanda Tahun Ajaran 2017/2018

Peneliti menggunakan angket sebagai alat ukur untuk memperoleh hasil
respon peserta didik. Berdasarkan pada tabel 4.5 dapat diperoleh persentase skala
yang memiliki persentase skala 4 dengan penilaian “sangat setuju”. Penilaian pada
tiap butir pertanyaan juga dinyatakan pada gambar grafik batang 4.4 yang berisi
penilaian skala tiap butir diaman skala 4 “sangat setuju” memiliki persentase
tertinggi pada setiap butir pertanyaan. Hal tersebut dibuktikan bahwa hasil respon
peserta didik memiliki penilaian yang sangat baik.

Secara teoritis, hasil respon peserta didik dalam penelitian ini sejalan dengan
teori menurut Sadiman, dkk (dalam nunuk 201:146) yang menyatakan “bahwa
peserta didik merasa bergairah dalam kegiatan pembelajaran dan menumbuhkan
minat dan kemampuanya”. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil
respon yang ditimbulkan oleh peserta didik dalam penerapan media Button
Sorting Cups (BSC) memberikan hasil yang baik bagi penelitian. Oleh karena itu,
penelitan akan menjadi valid jika hasil yang diambil berasal dari hasil respon yang
dihasilkan oleh peserta didik.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian pada Penerapan Media Button Sorting Cups

(BSC) Pada Konsep Matematika Kelas III Tema 3 Subtema 3 Pembelajaran 1 SD
Hang Tuah 10 Juanda dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian observasi aktivitas pendidik yang telah dilakukan
observer Bapak Sapto Hari Utomo, S.Pd dengan kriteria sebagai wali kelas III D
dan Resti Nur Cholifah dengan kriteria sebagai mahasiswa, maka dapat diperoleh
hasil persentase aktivitas pendidik sebesar 85% dari 12 aspek dengan berdasarkan
kriterian penilaian aktivitas pendidik baik. Berdasarkan hasil instrumen penelitian
bahwa skor 4 dan 3 adalah termasuk dalam aspek sangat baik dan baik. Pada
kegiatan ini pembelajaran mendapatkan skor rerata sebesar 4,26.
2. Berdasarkan hasil penelitian observasi aktivitas peserta didik yang telah
dilakukan observer Bapak Sapto Hari Utomo, S.Pd dengan kriteria sebagai wali
kelas III D dan Resti Nur Cholifah dengan kriteria sebagai mahasiswa, maka
dapat diperoleh hasil persentase aktivitas peserta didik sebesar 97% dari 12 aspek
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dengan berdasarkan kriterian penilaian aktivitas peserta didik sangat baik.
Berdasarka hasil instrumen penelitian  bahwa skor 4 dan 3 adalah termasuk dalam
aspek sangat baik dan baik. Pada kegiatan ini pembelajaran mendapatkan skor
rerata sebesar 3,9.
3. Berdasarkan hasil penelitian tes hasil belajar peserta didik yang telah diteliti,
maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh adalah 91 yang
mana nilai rata-rata tersebut termasuk dalam kategori sangat baik. Selain itu dapat
diperoleh nilai ketuntasan klasikal peserta didik sebessar 92% tuntas dan yang
tidak tuntas sebesar 8%, dan dapat dinyatakan bahwa ketuntasan belajar peserta
didik secara klasikal sudah tercapai dan masuk dalam kriteria sangat baik. Hal ini
menandakan bahwa penerapan media Button Sorting Cups (BSC) muatan
pelajaran materi konsep pembagian dinyatakan berhasil. Berdasarkan perhitungan
data tes hasil belajar peserta didik  pada kategori sangat baik didapatkan
persentase sebesar 88%. Pada kategori baik 21%. Sedangkan pada kategori cukup
didapatkan kategori 8%.
4. Berdasarkan hasil penelitian respon peserta didik yang telah diteliti, maka
dapat disimpulkan bahwa respon dari seluruh peserta didik terhadap penerapan
media Button Sorting Cups (BSC) yaitu positif dengan ketercapaian 99% dan
masuk dalam kategori sangat baik.
SARAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan media Button
Sorting Cups (BSC) pada materi konsep pembagian kelas III tema 3 subtema 3
pembelajaran 1 SD Hang Tuah 10 Juanda, maka penulis menyarankan sebagai
berikut:
1. Pendidik dapat memilih media pembelajaran yang sesuai dengan mata

pelajaran dan kemapuan peserta didik. Hal ini dikarenakan agar peserta didik
mampu menerima informasi lebih baik.

2. Bagi peserta didik dengan adanya variasi baru dalam proses penerapan media
Button Sorting Cups (BSC) ini, diharapkan pesrta didik akan lebih aktif dan
antusias dalam mengikuti pelajaran matematika maupun materi pelajaran yang
lain.

3. Dengan menerapkan media BSC ini, diharapkan dapat menambah wawasan
peserta didik baik itu dengan media yang digunakan ataupun materi
pembelajaran.

4. Dalam proses pembelajaran, sebaiknya pendidik dapat menambahkan model
pembelajaran agar lebih akurat yang sesuai dengan mata pelajaran sebagai
alternatif pembelajaran. Hal ini dapat menumbuhkan antusias peserta didik
dalam pembelajaran sehingga peserta didik akan lebih aktif dan hasil belajar
pun akan meningkat.

5. Kepada para peniliti lain untuk melakukan pengkajian lebih mendalam dan
secara luas terhadap variabel lain terkait dengan implementasi pembelajaran
dalam rangka peningkatan hasil belajar.
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ABSTRAK 

 Pemilihan model pembelajaran sangat perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran. 

Dengan menggunakan model pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, yaitu model 

pembelajaran Somatic Auditory Visual Intellectual (SAVI) dapat digunakan sebagai alternatif 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. Disini peserta didik tidak hanya duduk diam, tetapi 

dengan melakukan aktivitas yang menggerakkan seluruh indranya. Adapun tujuan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh model pembelajaran  Somatic 

Auditory Visual Intellectual (SAVI)  terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 Tema 3 “Peduli 

Terhadap Makhluk Hidup” Subtema 1 “Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku” 

Pembelajaran 3 SDN Sedati Gede II Sidoarjo. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan rancangan penelitian type True Experimental Design dengan desain Postest-Only Control 

Design. Populasi penelitian seluruh peserta didik kelas IV yang berjumlah 80, pengambilan 

sampel digunakan teknik Simple Random Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes. 

Teknik analisis data menggunakan uji-t. Hasil penelitian ini, menunjukkan ada pengaruh yang 

signifikan dalam  pengaruh model pembelajaran Somatic  Auditory Visual Intellectual (SAVI) 

terhadap hasil belajar siswa tema 3 subtema 1 pembelajaran 3 kelas IV SDN Sedati Gede II 

Sidoarjo. 

 

Kata Kunci: Model Somatic Auditory Visual Intellectual (SAVI), Hasil Belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan tumpuan harapan bagi peningkatan kualitas sumber 

daya manusia. Pendidikan juga dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk 

melakukan perubahan suatu kondisi menjadi lebih baik. Melalui pendidikan 

manusia dapat menemukan hal hal baru yang dapat dikembangkan dan diperoleh 

untuk menghadapi tantangan yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. 

Seiring perkembangan zaman pendidikan dari tahun ke tahun mengalami 

perubahan. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan kurikulum dari tahun 

ketahun. Salah satu kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang sekolah 

dasar adalah kurikulum 2013. Namun dalam hal ini masih ada beberapa sekolah 

yang belum menggunakan kurikulum 2013. Dalam kurikulum ini guru hanya 

berperan sebagai fasilitator pada proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

merupakan hal penting dalam kegiatan lembaga pendidikan agar dapat membantu 

peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang telah dirumuskan. Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah 

merubah perilaku dan pemikiran sesorang ke arah yang lebih maju dan mandiri 

dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat 

diwujudkan melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Salah satu cara 
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berinteraksi dengan lingkungan sekitar adalah peserta didik mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

Proses pembelajaran sendiri pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik dituntut untuk 

dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik melalui 

pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan yang pada akhirnya 

membuat peserta didik dapat menciptakan pendapat atau ide atas hasil 

penemuannya sendiri. Berdasarkan hasil observasi di SDN Sedati Gede II 

pembagian kelompok di setiap kegiatan pembelajaran tidak dilakukan secara 

merata, hal ini menyebabkan hanya beberapa peserta didik saja yang berani 

mengemukakan pendapatnya. Sedangkan peserta didik yang lain menjadi kurang 

aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi dapat disimpulkan pembagian 

peserta didik ke dalam kelompok harus dibagi secara merata agar  peserta didik 

yang tidak berani mengemukakan pendapat terpacu berkeinginan untuk seperti 

peserta didik yang berani dalam mengemukakan pendapatnya.  Adapun upaya 

yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk mencegah dan mengatasi masalah 

gangguan hasil belajar yang dialami oleh peserta didik di kelas ialah pendidik 

sebaiknya menerapkan model pembelajaran yang menarik perhatian belajar agar 

peserta didik dapat proses pembelajaran di kelas dengan baik dari awal 

pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran 

yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. 

Fakta yang terjadi di lapangan peserta didik hanya mendapatkan materi 

tanpa mengkaitkan dengan lingkungan sekitar. Jika dikaitkan dengan lingkungan 

sekitar seperti memberikan contoh bagian-bagian tumbuhan yang nyata bukan 

hanya gambar saja.  Maka, peserta didik akan lebih memahami karena mereka 

tidak hanya mendengarkan saja. Melainkan dapat belajar sambil bergerak dan 

berbuat, belajar sambil berbicara dan mendengarkan, belajar sambil mengamati 

dan menggambarkan, atau belajar sambil memecahkan masalah dan menerangkan. 

Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang melibatkan peserta didik 

sepenuhnya. Tugas pendidik hanya sebagai faslitator saja. Bukan itu saja peserta 

didik hanya bisa membayangkan penejelasan pendidik karena peserta didik tidak 

diberi kegiatan dimana peserta didik tersebut dpat memecahkan suatu maslaah dan 

berfikir sesuai pemikirannya. Sebaiknya pendidik disini dpat menggabungkan 

anatara gerak fisik dan aktivitas intelektual agar pembelajaran dapat menimbulkan 

suasana pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. 

Menurut Istarani (2011:1) Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian 

penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek baik sebelum, sedang dan 

sesudah pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik serta segala fasilitas yang 

terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar. 

Pendidik harus pintar memilih model pembelajaran mana yang cocok diterapkan 

untuk materi yang akan diajarkan pada peserta didik. Terkadang pada saat proses 

belajar mengajar berlangsung pendidik lebih sering melakukan penyampaian 

materi hanya berpedoman pada buku guru yang telah tersedia. Hal ini merupakan 

salah satu penyebab mengapa peserta didik merasa bosan dengan materi yang 

disampaikan oleh pendidik. Sebenarnya jika pendidik mau melakukan variasi 

dalam pemilihan model pembelajaran yang akan diterapkan pada saat 

pembelajaran, tentu sangat bervariasi. Model pembelajaran yang dapat diterapkan 
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diantaranya adalah model problem based learning (model berbasis masalah), 

model Numbered Head Together, model Take and Give (saling memberi dan 

saling menerima),  model Somatic  Auditory Visual Intellectual (SAVI) dan 

model-model yang lain. Pendidik yang baik seharusnya dapat melakukan inovasi 

pembelajaran. Karena seiring berkembangnya zaman pendidik juga harus 

memperbaharui model yang lama ke dalam model pembelajaran yang modern. 

Dalam kurikulum 2013 pendidik hanya berperan sebagai fasilitator saja. Sehingga 

peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran ketimbang pendidik. 

Berdasarkan masalah di atas, peneliti menggunakan salah satu model 

pembelajaran yaitu Somatic  Auditory Visual Intellectual (SAVI). Model Somatic 

Auditory Visual Intellectual (SAVI) merupakan model pembelajaran yang 

melibatkan gerak fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua 

indranya dalam proses pembelajaran. Artinya pada saat proses pembelajaran 

berlangsung peserta didik tidak hanya duduk diam, tetapi dengan melakukan 

aktivitas yang menggerakkan seluruh indranya. Dilihat dari pengertian model 

pembelajaran SAVI Hanafiah dan suhana (2010:23) mengemukakan bahwa proses 

aktivitas pembelajaran harus melibatkan seluruh aspek psikofisis peserta didik, 

baik jasmani maupun rohani sehingga akselerasi perubahan perilakunya dapat 

terjadi secara cepat, tepat, mudah dan benar, baik berkaitan dengan aspek kognitif, 

afektif, maupun psikomotor. Dari latar belakang di atas judul yang diambil adalah 

“Pengaruh Model Pembelajaran Somatic  Auditory Visual Intellectual (SAVI) 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 3 Kelas IV SDN 

Sedati Gede II Sidoarjo”. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif.  

Untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik yang bertujuan menguji data.  Jenis penelitian ini adalah true 

eksperimental design (eksperimen betul-betul) karena dalam penelitian ini peneliti 

dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. 

Bentuk dari penelitian true eksperimental design yang digunakan adalah 

posttest-only control design.   

 

 

 

 

(Sugiyono, 2016:76) 

Keterangan: 

R1    : kelas eksperimen 

R2    : kelas kontrol 

X    : perlakuan 

O2 : post test hasil belajar setelah diberi perlakuan model pembelajaran SAVI 

O4 : posttest hasil belajar dengan tidak diberi perlakuan model pembelajaran 

SAVI 

Dimana kelompok pertama diberi perlakuan X dan kelompok lain tidak, 

perlakuan x yang dimaksud adalah model Somatic Auditory Visual Intellectual 

R1 X O2 

R2  O4 
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(SAVI). Kelompok yang diberikan perlakuan yang disebut kelompok ekperimen 

dan kelompok yang tidak diberi perlakuan adalah kelompok kontrol. 

Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas IV SDN Sedati Gede II 

Sidoarjo. Dengan sampel yaitu kelas IV-A sebagai kelas eksperimen dan kelas IV-

B sebagai kelas kontrol. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis. 

Penggunaan uji hipotesis dalam penelitian ini untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, variabel independen (model 

pembelajaran SAVI) dan Variabel dependen. Sebelum melakukan uji hipotesis, 

ada tahap uji prasyarat yang harus dilalui sebuah data agar dapat dikatakan layak 

untuk dilakukannya uji hipotesis. Uji prasyarat yang dimaksud adalah uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Data Hasil Pembelajaran Peserta Didik 

Hasil pembelajaran bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya 

pengaruh model pembelajaran Somatic Auditory Visual Intellectual (SAVI) 

terhadap hasil belajar peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran dengan 

materi tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup dan Subtema 1 Hewan dan 

Tumbuhan di Lingkungan  Rumahku  pembelajaran 3. Hasil pembelajaran dalam 

penelitian ini menyangkut aspek peniliaian kognitif dimana menggunakan  35 

butir soal pilihan ganda yang dijadikan nilai posttest. Berikut adalah data hasil 

pembelajaran peserta didik. Tes Hasil pembelajaran aspek kognitif ini diperoleh 

dari soal posttest berupa soal pillihan ganda berjumlah 35 butir. Berikut adalah 

data hasil pembelajaran peserta didik.  Tes Hasil pembelajaran aspek kognitif ini 

diperoleh dari soal posttest berupa soal pillihan ganda berjumlah 35 butir. 

Tabel 1. Rekapitulasi Tes Hasil Belajar Posttest Kelas Eksperimen IV-A 
No Nama Peserta Didik Nilai Akhir 

1 Ahmad Arif C. 68 

2 Andrian Galang P. 71 

3 Aisyah Naswah P. N. 82 

4 Anggie Dian S 82 

5 Anissa Azzahra 74 

6 Asri Velisa P. 68 

7 Aura Isni K. 74 

8 Bagas Dwiki P. P. 68 

9 Daniswari Naswa A. 82 

10 Daris Meilda W. M 85 

11 Dwi Suryani M. 82 

12 Faris Putra F. 74 

13 Feril Merditya 77 

14 Gilang Permana P. R. 88 

15 Hanum Khalisha 77 

16 Jihan Nur Afifah 60 

17 Khoirul Dwi P 88 

18 Mahesa Ayu P 88 

19 Mezzaluna R. 80 

20 M. Fabian A. 62 

21 M. Iqbal FalevyW. 82 
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No Nama Peserta Didik Nilai Akhir 

22 M. Yulistyo Eka A. 85 

23 M. Raka Pradanu P. 74 

24 M. Rasya Azzani 85 

25 M. Robby 68 

26 M. Roziqi Akbar 88 

27 Nadina Jesinia S. 88 

28 Mathayasa Abyan M 91 

29 Naufal Arega 74 

30 Naysila Febri A 100 

31 Nindiya Ayu S. 97 

32 Rahmitha Dwi A. 82 

33 Rasya Rizqia Dias P. 88 

34 Ray Gusti A P. 91 

35 Reyswan Ibnu 65 

36 Rheyhan Bayhaqi P 88 

37 Sahlanida Wahyu S 100 

38 Sakyla Keysyah G. 97 

39 Satriya Bagas Roro P 88 

40 Theta Alisya G 65 

 Jumlah 3276 

 Rata-Rata Keseluruhan 3276:40=80,6 

Dari data diatas terdapat 40 siswa yang diteliti pada kelas eksperimenkelas IV-

A. Nilai tertinggi pada kelas eksperimen adalah 100 dan nilai terendah pada kelas 

ekperimen adalah adalah 60. Rata-rata hasil belajar pada kelas ekperimen kelas 

IV-A adalah 81 . 

Tabel 2. Rekapitulasi Tes Hasil Belajar Kelas Kontrol IV-B 
No Nama Peserta Didik Nilai Akhir 

1 Achmad Fahmi Irvani 45 

2 Achmad Zidan Qolby  57 

3 Ardhana Ananda Aslan 48 

4 Arini Diaz Prasetyo 62 

5 Arro’Ufudiina Djita 

Aulia P 77 

6 Ashiila Reva Ayundya 62 

7 Aulia Salsa Billa Putri 74 

8 Bintang Rezi Alamsyah 48 

9 Chelsea Putri Aurelia 74 

10 Chelsy Valentina 82 

11 Chintya Elsa Pratiwi 66 

12 Clara Dewi Apsari 77 

13 Davin Hutama Putra 80 

14 Destian Bunga Elvira 77 

15 Destian Bunga Elvira 80 

16 Destian Bunga Elvira 54 

17 Feliza Fristamara 57 

18  Guntur Wisnu Putranto 48 

19 Haura Hilwah Nur 

Salsabila 65 

20 Jonitha Maytwenty 57 
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No Nama Peserta Didik Nilai Akhir 

21 Kevin Yudha Nafissyah 68 

22 Khaira Maulidah Zafira 71 

23 Laura Rusana Putri 68 

24 M. Ibrahim Ardiansah 74 

25 Maulana Sukma Illiyin R 68 

26 Muhammad Reyes 

Achwal  60 

27 Muhammad Reivan D 77 

28 Muhammad Royyan Edi 

M 68 

29 Mohammad Sofyan 

Arsyafin 57 

30 Muchammad Zidan M. G 65 

31 Nabila Zahra Rahmat 77 

32 Nazwa Malika Alea S 74 

33 Refa Hafiana Prasetya 54 

34 Reyhan Farrel Febiantino 60 

35 Saga Muhammad Shalih 68 

36 Samudra Ibran 

Nurmansyah 62 

37 Valeska Abiansyah Kaffi 80 

38 Zahira Aurynayna Xavier 74 

39 Tri Indra 

Taufiequrrahman 68 

40 Tyo Willy Pratama 60 

 Jumlah 2645 

 Rata-Rata Keseluruhan 2645:40=66,12 

Dari data diatas terdapat 40 siswa yang diteliti pada kelas kontrol kelas IV-B. 

Nilai tertinggi pada kelas kontrol adalah 82 dan nilai terendah pada kelas kontrol 

adalah adalah 45. Rata-rata hasil belajar pada kelas kontrol kelas IV-B adalah 66. 

a. Analisis Data 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan di bab 1 dan hasil 

penelitian oleh penulis. Maka pembahasan hasil penelitian ini dipaparkan adalah: 

Pengaruh Model Somatic Auditory Visual Intellectual (SAVI) Terhadap Hasil 

Belajar Tema 3 Subtema 1 Pb 3 Siswa kelas 4 di SDN Sedati Gede II Sidoarjo. 

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh, maka dipastikan  mendapatkan 

kesimpulan hipotesis dengan menggunakan uji-t untuk membandingkan rata-rata 

dua grup yang berpasangan.  Hal ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak 

adanya pengaruh dari model Somatic Auditory Visual Intellectual (SAVI)  

terhadap hasil belajar.  Sebelum melakukan uji-t diperlukan uji normalitas dan uji 

homogenitas.  Pemerolehan data tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis harus melakukan pengujian 

normalitas, Uji normalitas adalah pengujian kenormalan distribusi data yang 

digunakan untuk menganalisis data hasil belajar pesertadidik yang telah tersaji 

pada tabel 4.1 rekapitulasi nilai hasil belajar pesertadidik kelas eksperimen IV-A 

dan pada tabel 4.2  rekapitulasi nilai hasil belajar peserta didik kelas kontrol IV-B 

untuk membuktikan apakah hipotesis yang penulis ajukan pada bab 1 yaitu 

tentang apakah ada pengaruh model Somatic Auditory Visual Intellectual (SAVI) 
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Terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SDN Sedati Gede II. Pengujian 

normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui sebaran populasi berdistribusi 

normal atau tidak.  Dalam perhitungan analisis data uji normalitas penulis 

menggunakan uji kolmogorov-sminorv dengan bantuan SPSS 19.  Berikut adalah 

hasil analisis uji normalitas hasil belajar peserta didik. 

Tabel 3.  Tests of Normality Kelas Eksperimen dan Kontrol 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

Statist

ic df Sig. 

Ekserimen .126 40 .107 .965 40 .246 

Kontrol .131 40 .082 .952 40 .092 

Keterangan: 

df (degree of freedom) = derajat kebebasan 

f =n 

Sig, Signifikan (0,05) 

Berdasarkan data pada tabel 4.3 test of normality hasil pembelajaran aspek 

kognitif yang dihasilkan dari nilai posttest menunjukan nilai signifikan (Sig.) pada 

uji kolmogorov-sminorv hasil pembelajaran peserta didik pada kelas eksperimen 

dengan model pembelajaran Somatic Auditory Visual Intellectual (SAVI)  yaitu 

0,107.  Sedangkan nilai signifikan (Sig.) pada uji kolmogorov-sminorv hasil 

pembelajaran peserta didik pada kelas kontrol yaitu 0,082. 

Nilai Signifikan hasil pembelajaran aspek kognitif peserta didik kelas 

eksperimen 0,107 > 0,05, maka data berdistribusi normal dan nilai Signifikan 

hasil pembelajaran aspek kognitif peserta didik kelas kontrol 0,082 > 0,05, maka 

data berdistribusi normal.  Kernormalan data hasil peserta didik kelas ekperimen 

dan kelas kontrol dinyatakan normal.  Kenormalan data hasil belajar peserta didik 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat disajikan dalam bentuk grafik Q-Q plot 

sebagai berikut. 

Grafik 1. Normal Q-Q Plot of Kelas Eksperimen 
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Grafik 2 Normal Q-Q Plot of Kelas Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar  1 dan 2 garis diagonal pada grafik hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol menggambarkan keadaan ideal dari data yang 

mengikuti distribusi normal. Titik-titik disekitar garis adalah keadaan data yang 

diuji. Jika banyak titik-titik berada sangat dekat dengan garis atau bahkan 

menempel pada garis,  maka dapat disimpulkan bahwa dari hasil pembelajaran 

kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. 

2) Uji Homogenitas Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV-A dan IV-B SDN Sedati 

Gede II, kelas IV-A yang dijadikan sebagai kelas eksperimen sedangkan kelas IV-

B yang dijadikan sebagai kelas kontrol.  Uji Homogenitas dilakukan 

menggunakan aplikasi SPSS 19 dimana peneliti menggunakan One Way ANOVA 

of Homogenity of Variances, Berikut adalah hasil analisis uji homogenitas hasil 

belajar peserta didik.  

Tabel 4 One Way ANOVA Test of  Homogeneityof  Variances Nilai 

Posttest IV-A dan IV-B 

 
Levene Statistic df1 df2 

Sig. 

,005 1 78 ,946 

Keterangan:  
df (degree of freedom) = derajat kebebasan 

df 1 = k-1     df 2 = n-2   n    = banyaknya data 

       = 2-1             = 50-2 Sig = signifikansi (0,05) 

       = 1                = 48 

Berdasarkan data pada tabel 4.4 merupakan data tes uji homogenitas diperoleh 

df = 1, df 2 = 78, karena jumlah sampel keseluruhan dikurangi 2.  Nilai 

signifikansi (Sig.) hasil pembelajaran kognitif peserta didik berdasarkan hasil uji 

homogenitas  0,946 > 0,05 artinya data hasil pembelajaran kognitif mempunyai 

varians yang sama.  Sehingga dapat disimpulkan data hasil pembelajaran aspek 

kognitif adalah homogen dan analisis parametik dapat dilanjutkan. 

3) Uji Hipotesis (Uji-t) 
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Sesudah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas maka  data sudah 

dikatakan normal dan homogen, selanjutnya tahap terakhir adalah melakukan uji t 

untuk menjawab rumusan masalah yang sudah tercantum pada bab 1 adalah 

apakah ada pengaruh model Somatic Auditory Visual Intellectual (SAVI) terhadap 

hasil belajar kelas IV tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup dan  Subtema 1 

Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan  Rumahku  Pembelajaran 3 di SDN Sedati 

Gede II. Berikut adalah hasil analisis uji-t hasil belajar peserta didik. 

Tabel 5 Independent Samples Tes Hasil Belajar 

 
 

Berdasarkan tabel 5 diatas, pengujian hipotesis menggunakan dua kelas yaitu 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan tingkat sig. (2-tailed) 0,05. Dari tabel 

diatas di dpat t hitung (Equal varianceassumed) adalah 6,310. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

ada Pengaruh model pembelajaran SAVI terhadap hasil belajar tema 3 subtema 

1pembelajaran 3 kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo. 

Peneliti melakukan penelitian di kelas IV-A dan IV-B di SDN Sedati Gede II 

.Berdasarkan pengalaman penulis dilapangan peserta didik kelas IV-A SDN 

Sedati Gede II menunjukkan bahwa peserta didik lebih antusias mengikuti 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model SAVI. Peserta didik lebih 

berani bertanya, menyanggah, mengemukakan pendapat di depan umum, kreatif 

dalam proses penanaman tumbuhan ke dalam pot serta terlihat adanya 

peningkatan hasil belajar. 

 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan di SDN Sedati Gede II Sidoarjo. Dimana peneliti 

mengambil sampel kelas IV-A sebagai kelas eksperimen dan kelas IV-B sebagai 

kelas kontrol. Untuk mengetahui adakah pengaruh model pembelajaran SAVI 

terhadap hasil belajar siswa kelas IV  peneliti menggunakan tes hasil berupa soal 

pilihan ganda yang berjumlah 35 butir soal. Kemudian peneliti melakukan uji 

homogenitas, uji normalitas, dan uji –t. Untuk mengetahui adkaha pengaruh 
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model pembelajaran SAVI terhadap hasil belajar siswa kelas IV tema 3 subtema 1 

pembelajaran 3 di SDN Sedati Gede II sidoarjo. 

Berdasarkan hasil tersebut sejalan dengan teori Dave Meier (2000) yang 

menyatakan model pembelajaran SAVI adalah model pembelajaran yang 

menggabungkan gerakan fisik dengan aktivitas intelektual dan penggunaan semua 

indera yang dapat berpengaruh besar pada pembelajaran. Pembelajaran SAVI 

merupakan pembelajaran yang menenkankan bahwa belajar haruslah 

memanfaatkan semua indera yang dimiliki peserta didik. Somatic yang bermakna 

gerakan tubuh (hand on, aktivitas fisik) dimana cara belajar dengan mengalami 

dan melakukan; Auditory yang bermakna belajar haruslah dengan melalui 

mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, mengemukakan 

pendapat, menanggapi; Visual yang bermakna belajar haruslah menggunakan 

indera mata melalui mengamati, menggambar, mendemonstrasikan, membaca, 

menggunakan media dan alat praga; dan Intellectual yang bermakna bahwa 

belajar haruslah dengan menggunakan kemampuan berfikir (minds on), belajar 

haruslah dengan konsentrasi pikiran berlatih menggunakannnya melalui bernalar,  

menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengkontruksi, 

memecahkan masalah, dan menerapkan. Model pembelajaran Somatic Auditory 

Visual Intellectual (SAVI) dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. 

Dimana peserta didik dapat belajar dengan baik dalam lingkungan fisik , emosi 

dan sosial yang positif yaitu lingkungan yang tenang sekaligus menggugah 

semangat, adanya rasa minat belajar dan kegembiraan sangat penting untuk 

mengoptimalkan pembelajaran. Sedangkan menurut penelitian yang terdahulu 

sejalan dengan penelitian –penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Dewa 

Gede Satria Juniarta dkk (2014). Beradasarkan penelitian yang dilakukan 

didaptkan hasil bahwa hasil belajar yang mengikuti pembelajaran menggunakan 

pendekatan SAVI berbeda secara signifikan dengan hasil belajar siswa yang 

mengikuti model pembelajaran konvensional. Hal ini dapatdilihat dari analisis uji 

T terhadap hasil belajar menunjukkan bahwa ditemukan yaitu t-hitung > t-tabel 

(3,42 > 2,02). Hal ini berarti bahwa hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan 

pendekatan SAVI lebih baik  dari pada hasil belajar siswa yang dibelajarkan 

denganmodel konvensional. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

model pembelajaran Somatic Auditory Visual Intelletual (SAVI) terhadap hasil 

belajar siswa tema 3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup dan Subtema 1 Hewan dan 

Tumbuhan di Lingkungan  Rumahku  pembelajaran 3 siswa kelas IV di  SDN 

Sedati Gede II Sidoarjo.       

B. Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pendidik  

Diharapkan lebih aktif mengikuti pelatuhan tentang model pembelajaran 

Somatic Auditory Visual Intellectual (SAVI)  untuk menambah pengetahuan 

yang lebih baik lagi dan lebih selektif memilih model pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan. 
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2. Bagi Peserta Didik  

Untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran diharapkan lebih aktif 

dengan adanya model pembelajaran Somatic Auditory Visual Intellectual 

(SAVI) yang diterapkan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah  

Diharapkan selalu memberikan sarana dan prasarana yang memadai sebagai 

penunjang agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang telah diharapkan. 
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ABSTRAK 

 

Model Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu model pembelajaran yang 

efektif untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa dan dapat mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah di dunia nyata. Ini mungkin memiliki pengaruh terhadap penyelesaian 

standar kriteria kelulusan minimal yang ditentukan. 

Contoh perampasan dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Subyek 

dalam penelitian ini terdiri dari 30 siswa di kelas IV-C Hang Tuah 10 SD, Juanda yang menjadi 

responden dalam penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Analisis data 

pertama menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yang diambil dari observasi dan 

kuesioner. Analisis data kedua menggunakan deskriptif kuantitatif yang diambil dari hasil belajar 

siswa. Data-data tersebut menentukan tingkat keberhasilan dalam menerapkan Problem Based 

Learning (PBL) pada pembelajaran tematik integratif. 

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa aktivitas siswa dapat menjadi kategori sangat 

baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah rata-rata yang dikumpulkan oleh pengamat I dan 

pengamat II sekitar 82,7%. Untuk mengetahui hasil tanggapan siswa, maka peneliti mengisi 

kuesioner. Prestasi tersebut memiliki 84,3% siswa yang senang dengan penerapan model Problem 

Based Learning (PBL). Jika tidak, prestasi belajar siswa diukur dengan menggunakan tes prestasi 

siswa. Ini telah memenuhi kriteria kelulusan minimal yang ditentukan. 

 

Kata Kunci: Model Problem Based Learning (PBL), Prestasi Belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan  manusia, terutama 

bagi kemajuan bangsa dan Negara, untuk mencetak generasi-genarasi yang 

menjadi tumpuan harapan bangsa. 

Pendidikan memiliki pengaruh yang dinamis bagi kehidupan manusia di masa 

depan. Pendidikan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya 

secara optimal, yaitu pengembangan potensi individu yang setinggi-tingginya 

dalam aspek fisik, intelektual, emosional, social dan spiritual, sesuai dengan tahap 

pengembangan serta karakteristik lingkungan  fisik dan lingkungan social budaya 

dimana dia hidup (Taufik,2009: 1.2). 

Ki Hajar Dewantara (dalam Roesminingsih, dkk, 2012: 54) merumuskan 

pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar 

mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mendapat 

keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dilihat dari aspek-

aspeknya, pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi 

pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek) dan jasmani anak-anak. 

Kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan 

ujung tombak keberhasilan dalam memajukan perkembangan anak serta 

karakteristik lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya  dimana dia hidup. 

mailto:widiawatililik5@gmail.com
mailto:annisaema53@gmail.com
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Fungsi danTujuan pendidikan yang tercantum pada pasal 3 Undang-undang 

No. 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang sistem pendidikan dinyatakan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa dan Negara. Pendidikan di Indonesia mempunyai 

tujuan yang menyeluruh dan komplek. Sebagaimana yang tercantum dalam UU 

RI No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 3, yakni pendidikan bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab. 

Berdasarkan penjelasan dari pengertian pendidikan dan tujuan pendidikan 

tersebut, pemerintah mengembangkan pendidikan di Indonesia dengan 

mengeluarkan kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013. Pada kurikulum ini 

memungkinkan peserta didik secara aktif menggali dan menemukan konsep dan 

prinsip-prinsip secara holistic dan otentik. Menurut Fogarty (dalam Poerwati dan 

Amri, 2013:28), kurikulum terintegrasi adalah suatu model kurikulum yang 

mengintegrasikan skills, themes, concept, and topics baik dalam bentuk within 

single disclipines, across several disclipines, dan within and across leaners. 

Dalam kurikulum 2013 untuk materi pembelajaran, sudah tidak dilakukan sesuai 

dengan mata pelajaran seperti Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, 

Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, tetapi semua mata 

pelajaran ini diintegrasikan dalam pembelajaran yang sesuai dengan tema, atau 

tematik. Pembelajaran Tematik yaitu suatu pembelajaran terpadu yang melibatkan 

beberapa mata pelajaran yang tergabung menjadi satu kesatuan untuk memberikan 

pengalaman kepada peserta didik yang sangat bermakna. 

Pada kurikulum 2013 pembelajaran tematik tersebut dilaksanakan melalui 

pendekatan saintifik. Proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik 

secara aktif mengonstruksi konsep, hokum atau prinsip melalui tahapan 

mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, 

mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik 

kesimpulan dan mengomunikasikan konsep, hokum dan prinsip yang ditemukan. 

Pendekatan saintifik sangat relevan dengan tiga model yaitu model 

pembelajaran discovery, model pembelajaran berbasis masalah, dan model 

pembelajaran berbasis projek. Model yang dipilih oleh peneliti adalah model 

berbasis masalah. Menurut Arrends (dalam Suprihatiningrum, 2014:215), model 

pembelajaran berdasarakan masalah merupakan suatu pembelajaran yang 

melibatkan peserta didik untuk memecahkan permasalahan yang otentik dengan 

maksud untuk menyusun pengetahuan sendiri, mengembangkan inkuiri, dan 

keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan kemandirian dan 

percaya diri. Model pembelajaran berbasis masalah sebagai salah satu model 

pembelajaran dalam Kurikulum 2013 yang berpusat pada peserta didik untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan sehingga membuat peserta didik berpikir 

kritis, berpikir tingkat lebih tinggi dan mengembangkan kemandirian dan percaya 

diri. Pendidik hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran.  
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Model Problem Based Learning cocok diterapkan pada pembelajaran tematik 

integrative karena model tersebut terdapat kemiripan karakteristik dengan 

karakteristik pembelajaran tematik integratif. Salah satunya yaitu sama-sama 

menitik beratkan pada kemadirian siswa dalam memecahkan masalah serta 

keaktifan siswa dalam proses belajar.  

Penelitian dilaksanakan di SD Hang Tuah 10 Juanda, karena peneliti tertarik 

untuk menerapkan model Problem Based Learning (PBL) pada pembelajaran 

Tematik integratif yang dipusatkan pada Tema Berbagai Pekerjaan Subtema 

Pekerjaan Orang Tuaku Pembelajaran ke-1 pada siswa kelas IV Sekolah Dasar.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan mengadakan penelitian yang berjudul“ 

Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) Pada Pembelajaran Integratif 

Siswa Kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif 

deskriptif. Penelitian pada jenis kuantitatif deskriptif berupa penelitian yang 

berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan 

sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

acak, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kualitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiono, 2013: 14). Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data antara lain Observasi, tes hasil belajar, dan angket respon 

siswa. Sumber datakeseluruhan siswa yang menjadi wakil responden dalam 

penelitian, yang nantinya dibagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing 

beranggotakan 5 siswa. Penelitian ini dilakukan pada kelas IV C yang berjumlah 

30 siswa.  

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen 

penelitian. Menurut Sugiyono (2017:102) instrumen penelitian adalah  suatu alat 

yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun 

instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Oservasi Aktivitas Siswa, Lembar Tes 

Hasil Belajar, dan Lembar Angket.dari hasil tes tulis tersebut dapat membantu 

peneliti dalam mengumpulkan suatu data. Tes tulis yang digunakan adalah tes 

hasil belajar (post-test). Metode tes merupakan alat ukur untuk mengukur 

kemampuan dasar seseorang serta pencapaian atau prestasi seseorang baik secara 

fakta, pendapat, meupun kemampuan (Arikunto, 2013: 266). Tes berisi 

serangkaian pertanyaan yang digunakan dalam mengukur pemahaman materi 

pembelajaran. Tes hasil belajar menggunakan soal uraian dengan jumlah 15 soal 

untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah adanya penggunaan model 

problem based learning pada pembelajaran tematik integratif. Selanjutnya data 

akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif deskriptif dan 

kuantitatif deskriptif, dimana analisis data kualitatif deskriptif digunakan untuk 

menganalisis data hasil observasi dimana peneliti dapat meneliti aktivitas siswa 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sedangkan analisis data kuantitatif 

deskriptif digunakan untuk menganlisis data tes hasil belajar, peneliti dapat 

memberikan serangkaian pertanyaan berdasarkan materi yang terdapat pada buku 

guru dan buku siswa dan angket respon siswa yang berisi sejumlah pertanyaan 

yang di berikan kepada siswa mengenai respon siswa terhadap penerapan model 
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Problem Based Learning (PBL) yang di lakukan selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Data hasil observasi 

Observasi aktivitas siswa merupakan bentuk pengamatan yang dilakukan 

peneliti dengan bantuan observer untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model Problem Based Learning 

(PBL), dan yang bertindak sebagai observer pertama yaitu M. Astro Atrawi, S. Pd 

dan mahasiswi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya program studi PGSD 

angkatan 2014 C yaitu Ganias Agatha Pratiwi yang bertindak sebagai observer II. 

Dari data hasil observasi diperoleh oleh observer  pertama sebesar 82,3% dan 

sedangkan observer II memperoleh data sebesar 83%. Dalam hal ini data yang 

digolongkan dapat dikategorikan sangat baik.  

2. Data hasil angket 

Angket respon siswa merupakan bentuk pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengetahui respon dari siswa dengan adanya penerapan model 

problem based learning, dari penelitian tersebut diperoleh data sebesar 84,3% dan 

dapat disimpulkan bahwa siswa kelas IV SD Hang Tuah memberikan respon yang 

baik, dan siswa yang memberikan respon kurang baik sebanyak 15,7% terhadap 

penerapan model problem based learning (PBL) pada pembelajaran tematik 

integratif team berbagai pekerjaan subtema pekerjaan orang tuaku pembelajaran 

ke-1.  

3. Data tes hasil belajar  

Adapun tes hasil yang telah diikuti oleh 30 siswa kelas IV-C SD Hang Tuah 10 

Juanda dapat dikategorikan sangat baik yang diperoleh dari penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah  pada pembelajaran teatik integratif dan 

memeroleh nilai hasil belajar yang memenuhi standar kriteria ketuntasan belajar 

minimal, sehingga pada tes hasil belajar siswa dapat dikategorikan sangat baik.  

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan deskripsi penelitian dan hasil penelitian yang telah disajikan 

sebelumnya, maka penerapan model Problem Based Learning (PBL) sangat baik 

untuk diterapkan dalam pembelajaran tematik integratif dan dapat mencapai hasil 

belajar yang baik.  

Aktivitas peserta didik digolongkan sangat baik dengan menggunakan 

penerapan model Probem Based Learning (PBL) pada pembelajaran tematik 

integratif dan dapat dilihat pada tabel 3.1 bahwa siswa mampu dalam 

merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, menyajikan data, membuat laporan 

hasil dan mengevaluasi/refleksi. 

Adapun hasil belajar dari penerapan model Probem Based Learning (PBL) 

pada pembelajaran tematik integratif memeroleh nilai hasil belajar yang 

memenuhi standar kriteria ketuntasan belajar minimal, sehingga pada tes hasil 

belajar siswa dalam penelitian ini dikategorikan sangat baik sesuai pada tabel 3.2.  

Sedangkan pada angket respon siswa, sebagian besar siswa memberikan respon 

yang baik dalam penerapan model Probem Based Learning (PBL) pada 

pembelajaran tematik integratif, sehingga dalam hal ini penelitian dapat 
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dikategorikan berhasil dalam menerapkan model Probem Based Learning (PBL) 

pada pembelajaran tematik integratif. 

Secara teoritis menurut (Budiningsih, 2012: 41)teori belajar yang paling 

mendasari model Problem Based Learning (PBL) adalah teori belajar penemuan 

(Discovery Learning) yang dikembangkan oleh Jerome Bruner pada tahun 1966. 

Bruner mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif 

jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, 

teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam 

kehidupannya. Jika piaget mengatakan bahwa perkembangan kognitif sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan bahasa seseorang, maka Bruner menyatakan 

bahwa perkembangan bahasa sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan 

kognitif. 

Secara empiric hasil penelitian terdahulu menurut Restiono Tahun 2013 

menyatakan terdapat pengaruh positif dari penggunaan model Problem Based 

Learning (PBL). Hal ini juga di dukung oleh penelitian terdahulu menurut Lestari 

tahun 2013 mengatakan terdapat peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan fakta-fakta yang didapat, peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa adanya pengaruh model pembelajaran berbasis masalah (PBL) pada 

pembelajaran tematik integrative siswa kelas IV SD Hang Tuah 10 Juanda, karena 

dengan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) ini memudahkan siswa untuk 

saling bertukar pikiran, membuat peserta didik tidak jenuh selama proses kegiatan 

pembelajaran serta membuat peserta didik menjadi berkompetisi di dalam kelas 

dalam memecahkan permasalahan yang diberikan. 

Karakteristik model pembelajaran tematik integratif memiliki kemiripan dengan 

karakteristik pembelajaran Problem Based Learning (PBL), yang sama-sama 

menitiberatkan pada kemandirian siswa dalam memecahkan masalah serta 

keaktifan siswa dalam proses belajar. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan yang didasarkan 

pada hasil analisis yang diperoleh,yaitu:  

1. Aktivitas siswa dari penerapan model Problem Based Learning  (PBL) pada 

pembalajaran tematik integratif dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini 

dibuktikan pada perolehan hasil observer I dan observer II dengan rata-rata 

82,7%.  

2. Hasil belajar dari penerapan model Probem Based Learning (PBL) pada 

pembelajaran tematik integratif memeroleh nilai hasil belajar yang memenuhi 

standar kriteria ketuntasan belajar minimal, sehingga pada tes hasil belajar 

siswa dalam penelitian ini dikategorikan sangat baik.  

3. Respon siswa sangat baik dalam penerapan model Probem Based Learning 

(PBL) pada pembelajaran tematik integratif dengan persentase 84,3%, sehingga 

dalam hal ini penelitian dapat dikategorikan berhasil dalam menerapkan model 

Probem Based Learning (PBL) pada pembelajaran tematik integratif. 

Dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem Based Learning  (PBL) 

pada pembelajaran tematik integratif dapat dikatakan dengan sangat baik. 

 Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka dalam rangka 

meningkatkan kualitas mengajar dan prestasi hasil belajar peneliti memberikan 

saran sebagai berikut. 
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1. Sedapat mungkin model Problem Based Learning  (PBL) dalam pembelajaran 

diperhitungkan untuk tetap digunakan, karena merupakan salah satu alternatif 

untuk meningkatkan perkembangan keterampilan belajar dalam pola berfikir 

terbuka, reflektif, kritis, dan belajar aktif, sehingga mmeperoleh hasil belajar 

yang maksimal.  

2. Perlu adanya pembiasaan dalam proses pembelajaran dengan penerapan model 

Problem Based Learning  (PBL) pada pembelajaran tematik karena perlu 

membutuhkan banyak waktu dalam pemecahan masalah, oleh sebab itu guru 

harus mengetahui pengetahuan siswa tentang materi pembelajaran yang akan 

digunakan sebagai bekal siswa dalam memecahkan masalah sebelum proses 

pembelajaran agar masalah yang akan dipecahkan tidak terlalu membebani 

siswa atau sukar untuk dipecahkan. 
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ABSTRAK 

 
 Keterampilan berbicara adalah keterampilan untuk mengekspresikan ide, pikiran, dan 

perasaan secara lisan. Berbicara adalah bentuk komunikasi yang membentuk perilaku manusia 

yang memanfaatkan faktor fisik, yaitu alat bicara, dalam bentuk suara, gerakan tubuh, meniru 

untuk memperkuat isi percakapan. Berdasarkan observasi awal pada bulan Mei 2018 di kelas 4 

SDN 2 Duwet yaitu 33 siswa, 75% siswa masih tidak dapat berkomunikasi di depan kelas dengan 

baik, mereka masih malu dalam mengungkapkan pendapat mereka ketika ada forum diskusi dan 

kapan saja pertanyaan dari guru masih belum terjawab. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Sebuah penelitian pendidikan atau populer yang 

disebut PTK adalah upaya untuk meningkatkan hasil pembelajaran menggunakan berbagai 

strategi. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan metode untuk mengatasi masalah 

tersebut, metode yang dipilih adalah metode drama drama. dalam kegiatan siklus I dan II 

kegiatan drama, pada siklus satu (1) terdapat peningkatan kemampuan berbicara sebesar 30 % 

yaitu 10 siswa sudah mulai tampil dengan berani di depan kelas. Pada siklus ke dua (2) terjadi 

peningkatan 40 % yaitu 13 siswa sudah mulai berani tampil. Jadi total peningkatan kemampuan 

berbicara di kelas sebanyak 23 siswa dari dua siklus tersebut. Pada kegiatan penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan metode drama mampu meningkatkan kemampuan berbicara bagi 

siswa kelas 4 SD. 

 

Kata kunci : berbicara, drama, dan metode 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan manusia. Dengan bahasa, komunikasi antara penutur dan pendengarnya 

dapat berlangsung dengan baik sehingga informasi yang disampaikan penutur 

dapat ditanggapi atau  diberi reaksi oleh penerima tuturan. 

Keterampilan berbicara adalah keterampilan untuk mengungkapkan 

gagasan, pikiran, dan perasaan secara lisan. Berbicara adalah bentuk komunikasi 

yang membentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, yaitu alat 

ucap, berupa suara, gerakan  tubuh, mimik untuk mempertegas isi pembicaraan. 

Arsjad dan Mukti (1988:170) menyatakan, untuk menjadi pembicara yang baik, 

seorang pembicara selain harus memberikan kesan bahwa ia menguasai masalah 

yang dibicarakan, si pembicara juga harus memperlihatkan keberanian dan 

kegairahan. Pembicara yang tidak gugup dan bergairah dalam berbicara 

merupakan modal utama untuk berbicara. 

Faktor yang harus dipenuhi untuk penunjang keefektifan bercerita adalah 

faktor kebahasaan dan nonkebahasaan. Seorang pencerita yang baik harus 

memperhatikan 1) ketepatan ucapan, 2) penempatan tekanan nada, sendi, dan 

ritme sesuai, 3) pilihan kata yang tepat, jelas, dan bervarisi, dan 4) ketepatan 
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sasaran pembicaraan. Faktor nonkebahasaan yaitu berkaitan perilaku tingkah laku 

bercerita yaitu 1) sikap wajar tenang, dan tidak kaku, 2) pandangan harus 

diarahkan kepada lawan bicara, 3) ketersediaan menghargai pendapat orang lain, 

4) gerak-gerik dan mimik yang tepat, 5) kenyaringan suara, 6) kelancaran, 7) 

relevansi atau penalaran, 8) dan penguasaan topik (Arsjad dan Mukti,1988:17). 

Faktor kebahasaan dan nonkebahasaan akan meningkatkan nilai tinggi seorang 

pencerita. Seseorang yang bercerita dengan memperhatikan keefektifan bercerita 

yaitu faktor kebahasaan dan non kebahasaan akan dapat menyampaikan informasi 

dengan efektif. Siswa SD di kehidupan sehari-hari senang bercerita dan berbicara 

dengan teman- teman, dan orang yang ada di sekitarnya. Berdasarkan pengamatan 

siswa SD terlihat Aktif senang bercerita dalam keadaan santai dan terjadi 

spontanitas. Akan tetapi, apabila ada kegiatan diskusi seringkali Siswa tidak bisa 

mengungkapkan apa yang ada dipikrannya, sering kali grogi dalam presentasi, 

masih ragu dalam menjawab pertanyaan. 

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 23 April di kelas 4 di SDN 2 

Duwet yaitu sebanyak 33 Siswa, sebanyak 75 persen siswa masih belum bisa  

berkomunikasi didepan kelas secara baik, mereka masih malu-malu dalam 

mengutarakan pendapat ketika ada forum diskusi maupun ketika ada pertanyaan 

dari guru masih belum menjawab. Pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran 

Bahasa Indonesia yaitu mencari Unsur-Unsur Intrinsik dalam cerita anak-anak 

dilatih untuk bisa memahami unsur intrinsik dengan cara kegiatan belajar 

berkelompok. Dari kegiatan kelompok tersebut Siswa harus mengungkapkan 

temuan- temuan yang ada dicerita secara lisan. Pada saat diskusi banyak siswa 

masih ragu dan ada juga yang masih terbata-bata dalam menyusun kalimat. Dalam 

hal ini, seharusnya siswa masih belum berani berbicara di depan teman-temannya. 

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu adanya pembenahan suatu proses 

pembelajaran yang dapat menimbulkan ketertarikan siswa dalam berbicara pada 

guru dan teman-temannya. Permasalahan keterampilan berbicara kelas IV SDN 2 

Duwet ini dapat diatasi dengan Pembelajaran drama, pembelajaran Drama tidak 

hanya dibelajarkan tentang bagaimana seseorang dapat bermain drama melainkan 

juga mampu meningkatkan kemampuan berbicara secara baik. Kompetensi 

berbicara sebagai salah satu kompetensi berbahasa produktif yang terdapat di 

dalam materi drama, kurang mendapat  pengelolaan yang tepat dalam 

pembelajaran. Pembelajaran drama selalu saja hanya mengasah keterampilan 

membaca dan menulis peserta didik, tetapi justru membelenggu kreativitas peserta 

didik karena terlalu banyak materi hafalan dan teoritis. Seiring waktu, hal ini 

mulai disadari bahwa metode ceramah tidak bisa dijadikan pedoman untuk 

mengajar drama. Pembelajaran drama mempunyai peran yang cukup penting 

untuk melatih peserta didik mengasah kemampuan berekspresi dalam bidang seni. 

Terlebih lagi dalam aspek memerankan suatu tokoh drama, dengan kemampuan 

memerankan tokoh drama, Siswa dapat melatih kemampuan berbicara dengan 

cara memerankan berbagai karakter dalam drama tersebut cara ini sangat ampuh 

untuk mengatasi kemampuan berbicara yang masih rendah bagi anak SD. 

Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki kemampuan berbicara siswa di 

depan teman-temannya sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal 

dikarenakan adanya timbal balik dari semua peserta didik. Penelitian pendidikan 
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atau yang populer disebut PTK adalah upaya untuk memperbaiki hasil belajar 

dengan menggunakan berbagai strategi. Pada penelitian ini dicoba penggunaan 

strategi dengan metode bermain drama. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Rancangan penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan kelas. Hakikat penelitian tindakan kelas atau class room action research 

terletak pada adanya tindakan dalam situasi yang alami untuk memecahkan 

permasalahan-permasalahan praktis atau meningkatkan kualitas praktik. 

Tindakan tersebut berupa pemberian solusi yang tepat dalam 

memecahkan masalah kurangnya kemampuan membaca siswa dengan 

menggunakan pembelajaran keterampilan bermain drama. Kegiatan penelitian ini 

dilaksanakan dalam satu tahap. Kegiatan diawali dengan pengamatan awal untuk 

mendapatkan data awal atau mengetahui kenyataan di lapangan dan melakukan 

diagnostik dari hasil pengamatan. Setelah tahap pengamatan awal peneliti 

melakukan perencanaan untuk tahap pembelajaran. 

Pada tahap ini dibagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan pertama 

berlangsung atas dasar diagnostik yang diperoleh melalui pengamatan awal yang 

dilakukan peneliti terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran memahami 

struktur drama dengan penayangan video- audio tentang drama. Pada pertemuan 

ke dua peneliti memberikan materi drama dan mulai memberikan contoh adegan 

atau lakon dalam drama. 

(a) Perencanaan 

Alternatif tindakan perbaikan pembelajaran dapat diwujudkan dalam 

bentuk hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan mengindikasikan dugaan mengenai 

perubahan dalam arti perbaikan yang akan terjadi apabila suatu tindakan 

dilakukan. 

Rencana tindakan yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

meyusun rancangan tindakan peningkatan kemampuan bermain drama 

pembelajaran.melalui kegiatan berikut. 

a) menyusun rancangan tindakan berupa model satuan pelajaran atau 

rancangan pembelajaran: hal yang menjadi fokus perhatian meliputi perumusan 

tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi, menyiasati 

pembelajaran dengan cara menyiapkan sarana dan prasarana pendukung proses 

pembelajaran, dan 

b) menyusun alat perekam data meliputi: pedoman untuk melakukan 

observasi,  pedoman wawancara, dan pedoman penilaian analisis bermain drama. 

(b) Pelaksanaan/Tindakan 

Tindakan yang dilakukan peneliti sebagai upaya untuk perbaikan, 

peningkatan, maupun perubahan yang diinginkan. Apabila persiapan tindakan 

ttelah siap, maka skenario pembelajaran yang telah direncanakan dilaksanakan 

dalam situasi yang sebenarnya (faktual). 

Kegiatan pelaksanaan tindakan merupakan tindakan pokok dalam siklus 

penelitian tindakan kelas. Pelaksanaan tindakan ini terletak pada saat proses 

belajar mengajar antara guru dengan siswa, materi, dan strategi yang digunakan 
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dalam pembelajaran. Kegiatan pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada tahap 

ini sebagai berikut: 

a) melaksanakan pembelajaran kemampuan bermain drama; 

b) mengadakan observasi pada siswa dan Guru saat tindakan dilakukan 

dengan menggunakan pedoman serta alat yang sudah disiapkan; dan 

c) melakukan refleksi terhadap tindakan yang dilakukan; hasil refleksi 

yang dilakukan dimanfaatkan untuk perbaikan, penyempurnaan pembelajaran 

bermain drama siswa selanjutnya. 

Seting dan Subjek Penelitian 

Seting penelitian dilaksanakan di SDN 2 Duwet kelas 4. Kegiatan penelitian 

ini akan dilaksanakan selama 4 x 35 menit meliputi 2 kali pertemuan dengan 1 

kali siklus. Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN 2 Duwet, dimana 

siswa di kelas tersebut memiliki kemampuan bebicara yang masih rendah. 

 

Prosedur Penelitian  

Persiapan penelitian 

Menurut Kemmis dan McTaggart (dalam Soepono, 2000:1) rancangan 

penelitian tindakan kelas terdiri dari beberapa tahap kegiatan, meliputi: 

perencanaan/rancangan, observasi, dan refleksi. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

diuraikan secara rinci langkah- langkah yang digunakan dalam penelitian ini 

untuk meningkatkan keterampilan bermain drama siswa kelas 4 SDN 2 Duwet 

sebagai berikut. 

1) Prasiklus 

Pada tahap prasiklus ini peneliti mengadakan penelitian awal untuk 

mengetahui situasi yang sebenarnya, seberapa besar kemampuan siswa siswa 

kelas 4 SDN 2 Duwet dalam materi bermain drama dengan menggunakan 

metode yang biasa digunakan oleh guru pada waktu mengajar. Selain itu peneliti 

juga mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran bahasa Indonesia. 

Dalam pembelajaran memahami struktur cerpen yaitu unsur intrinsik yang 

dilakukan oleh guru berdasarkan pengamatan peneliti, diketahui bahwa strategi 

pembelajaran yang digunakan guru kurang sesuai/kurang tepat bila diterapkan 

materi bahasa Indonesia terutama kemampuan berbicara siswa, karena pada 

strategi pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru membuat siswa menjadi 

bosan dan monoton dalam proses pembelajaran. Siswa hanya mendengarkan 

ceramah dari Guru kemudian mengerjakan tugas dan diskusi tanpa adanya latihan 

berdiskusi sehingga siswa banyak yang tidak bisa berpendapatat. Strategi 

pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru dalam pembelajaran dan pola ajar 

ini bisa saja mempengaruhi kemampuan berbicara siswa. 

Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan di kelas 5 dikarenakan ketika 

proposal ini dibuat siswa sudah hampir kenaikan kelas akan tetapi materi cerpen 

masih ada di kelas 5. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan 1 siklus, dengan 

dimulai perencanaan, pengamatan, observasi, dan refleksi. jika siklus pertama 

dianggap masih belum berhasil maka akan diadakan tambahan siklus. 

Perencanaan 

Tindakan yang dilakukan peneliti sebagai upaya untuk perbaikan, 
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peningkatan, maupun perubahan yang diinginkan. Apabila persiapan tindakan 

telah siap, maka skenario pembelajaran yang telah direncanakan dilaksanakan 

dalam situasi yang sebenarnya (faktual). 

Kegiatan pelaksanaan tindakan merupakan tindakan pokok dalam siklus 

penelitian tindakan kelas. Pelaksanaan tindakan ini terletak pada saat proses 

belajar mengajar antara dosen dengan Mahasiswa, materi, dan strategi yang 

digunakan dalam pembelajaran. Kegiatan pelaksanaan tindakan yang akan 

dilakukan pada tahap ini sebagai berikut: 

Siklus I 

1. Tahap Perencanaan 

Meliputi pembuatan RPP, pementasan drama, serta menyusun alat evaluasi. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pertemuan Pertama 

Meliputi proses kegiatan belajar mengajar dengan praktek drama. Dengan 

langkah- langkah pembelajaran sebagai berikut: 

a. guru melakukan apersepsi pembelajaran tentang drama. 

b. Motivasi siswa dengan cara mengaitkan materi tentang apresiasi karya 

sastra berbentuk drama dengan kehidupan sehari-hari. 

c. Guru memberikan teori tentang drama. 

d. Siswa menyimak penjelasan dan contoh teks drama 

e. Siswa menyimak video tentang teori drama kemudian menyimak video 

pagelaran drama. 

f. Tes tulis untuk mengetahui pemahaman teori drama. 

g. Refleksi: 

Guru memberikan hadiah bagi siswa yang mendapatkan nilai tertinggi. 

Pertemuan ke dua 

langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan ke dua sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan salam dan menyampaikan apersepsi berupa 

menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai memotivasi. 

b. Siswa tentang pentingnya manfaat pembelajaran drama. 

c. Guru membentuk kelompok berdasarkan nomor urut absen dan 

memberikan nomor tampil kepada tiap kelompok melalui undian 

d. Memanggil salah satu nomor, kelompok dengan nomor yang dipanggil 

maju ke atas pentas untuk bermain peran. 

e. Refleksi 

 Guru memberikan komentar serta tanya jawab terhadap penampilan 

masing- masing kelompok; 

 Guru memberikan motivasi kepada siswa; 

 Guru memberikan hadiah bagi kelompok terbaik.  

f.Revisi 

Hasil dari tes dan observasi yang dilakukan digunakan sebagai dasar 

pengambilan kesimpulan. Jika pada siklus ini masih banyak siswa yang belum 

mencapai ketuntasan minimal maka dilanjutkan pada siklus selanjutnya. 

Observasi 

Observasi adalah upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi 

selama tindakan perbaikan berlangsung, dengan/tanpa alat bantu. Tujuan 
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observasi adalah untuk dapat menata langkah-langkah perbaikan sehingga 

menjadi lebih efektif dan efisien (Soepono, 2000:9-10). 

Sasaran observasi dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dipusatkan pada 

dua aspek yaitu aspek proses dan aspek tindakan dalam pembelajaran beserta 

segala peristiwa yang melingkupinya. 

Keberhasilan tindakan dari segi proses dikatakan berhasil apabila terlaksana 

dengan baik sesuai dengan yang direncanakan (rencana pembelajaran), sedangkan 

dari segi hasil, tindakan dikatakan berhasil apabila sudah mendapat nilai ≥ 75 atau 

mencapai ketuntasan belajar. 

Apabila kedua aspek tersebut berhasil, maka penggunaan strategi 

pembelajaran bermain drama dalam peningkatan kemampuan berbicara. 

Refleksi 

Kegiatan refleksi dalam Penelitian Tindakan Kelas (PTK) diperlukan untuk 

menemukan titik-titik rawan, sehingga dapat dilanjutkan dengan 

mengidentifikasikan serta menetapkan sasaran perbaikan baru, menyusun 

perencanaan baru, mengimplementasikan tindakan perbaikan (Soepono, 2000:3). 

Peneliti mempertimbangkan hasil PTK dari berbagai kriteria dan berdasarkan 

refleksi, peneliti melakukan revisi. Refleksi merupakan pemahaman ulang 

terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi diadakan setiap satu 

tindakan berakhir. Refleksi ini berupa evaluasi yang telah dilakukan dan 

pemunculan saran untuk pembelajaran berikutnya. 

 

HASIL PENELITIAN 

Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas IV SDN 2 Duwet Kec.Panarukan terdiri dari 33 

siswa. Guru kelas IV adalah Joko Sudiono, S.Pd. Pemilihan tempat berdasarkan 

pada rendahnya keterampilan berbicara khususnya pada siswa kelas IV SDN 2 

Duwet. Selain itu, pemilihan tempat didasarkan adanya hubungan baik antara 

peneliti dan Guru Kelas IV sehingga terjadi kerjasama yang baik. 

Waktu Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan pada bulan April sampai Mei yang 

meliputi perencanaan dan pelaksanaan tindakan. Adapun pelaksanaan tindakan 

disesuaikan dengan jadwal kelas IV SDN 2 Duwet, yakni hari Senin pukul 10.00-

11.00 dan hari Rabu pukul 10.00 – 11.00. 

Hasil Penelitian 

Penelitian tindakan kelas yang dilakukan dengan menerapkan metode bermain 

Drama dalam pembelajaran bermain drama dilakukan secara bertahap. Kegiatan 

dimulai dengan penyusunan rencana tindakan, dilanjutkan dengan implementasi 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. Hal-hal yang diperoleh sebagai hasil 

penelitian tindakan kelas akan dipaparkan di bawah ini. 

Data awal tentang keterampilan mahasiswa bermain drama 

        Data ini berisi tentang awal informasi pengetahuan dan pengalaman siswa 

dalam bermain drama sebelum dilakukan tindakan. Peneliti melakukan observasi 

melalui angket yang disebarkan ke siswa. Berikut adalah data yang diperoleh dari 

angket tersebut. Berdasarkan angket pratindakan di atas dapat diketahui bahwa 
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sebagian besar siswa menyukai pembelajaran Bahasa Indonesia di SD, namun 

besar tingkat kesukaan mereka dalam mempelajari bahasa Indonesia tidak 

menjamin mereka suka dalam Berbicara di kelas. Sebagian besar siswa 

menganggap bahwa kegiatan berbicara di depan kelas kurang menyenangkan 

karena banyak yang grogi atau minder, hal ini menjadi alasan mereka kurang 

menyukai pembelajaran bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut diperkuat dari 

presentase bahwa sebanyak sebanyak 78,26% siswa kurang menyukai diskusi, 

63% siswa menyukai pembelajaran bermain drama, dan sebanyak 37 % siswa 

sangat menyukai pembelajaran bermain drama. Melalui hasil prosentase tersebut, 

dapat diketahui bahwa tingkat kesukaan siswa kelas IV SDN 2 Duwet dalam 

kegiatan berbicara di kelas masih cukup rendah. 

        Rendahnya tingkat kesukaan siswa terhadap kemampuan berbicara 

disebabkan oleh beberapa alasan. Hal itu dapat dilihat pada angket pernyataan 

nomor 4, yakni saya pernah bermain drama. Sebanyak 13,04% menyatakan 

setuju, 30,43% menyatakan kurang setuju dan sebanyak 6,52% siswa menyatakan 

tidak setuju. Dari data persentase di atas dapat diketahui bahwa siswa kelas IV 

SDN 2 Duwet sebagian besar dari mereka belum mempunyai 

Kondisi yang seperti itu menuntut guru untuk memberikan pembelajaran yang 

menarik, kreatif, inovatif dan menyenangkan. Hal semua itu dapat diwujudkan 

dengan penggunaan media ataupun metode yang tepat sehingga mampu 

menumbuh kembangkan minat siswa terhadap kemampuan berbicara siswa. 

Namun motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri sangat penting yaitu dengan cara 

bahwa bermain drama itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan berbicara. 

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa proses 

pembelajaran bermain drama di kelas IV SDN 2 Duwet kurang sesuai dengan 

harapan peneliti. Sebagian besar siswa masih kurang serius selama mengikuti 

pembelajaran, siswa masih kurang aktif dalam pembelajaran, siswa kurang berani 

dalam mengemukakan pendapat dan kurang berani tampil di depan kelas, siswa 

kurang konsentrasi selama mengikuti pembelajaran dan kurangnya keantusiasan 

siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 

Pelaksanaan Tindakan Kelas dalam Pembelajaran Bermain Drama 

dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa kelas IV. 

Pelaksanaan tindakan kelas dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan 

menggunakan metode bermain drama berlangsung sebanyak 2 siklus dengan 

empat tahap pada masing-masing siklus. Tahapan meliputi perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Berikut ini akan dipaparkan hasil 

penelitian tindakan kelas dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan 

menggunakan metode bermain drama di kelas IV SDN 2 Duwet yang meliputi 

siklus I dan siklus II. 

A. Pelaksanaan Tindakan Siklus I Pertemuan Pertama 

1. Perencanaan 

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 13 November 2017 di ruang 

kepala Sekolah SDN 2 Duwet. Peneliti dan guru pengampu mata pelajaran bahasa 

Indonesia mendiskusikan rancangan tindakan yang akan dilakukan dalam proses 

penelitian ini. Hal-hal yang didiskusikan antara peneliti dan guru pengampu mata 

pelajaran bahasa Indonesia dalam proses penelitian pada siklus I, antara lain: (1) 
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peneliti menyamakan persepsi dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

mengenai penelitian yang akan dilaksanakan pada siklus 1, 

(2) peneliti mengusulkan digunakannya metode bermain drama, serta 

menjelaskan cara penerapannya dalam pembelajaran, (3) peneliti dan guru mata 

pelajaran bahasa Indonesia merancang  RPP  untuk  siklus  1,  (4)  guru  mata  

pelajaran  bahasa  Indonesia  dan   peneliti menyusun lembar penilaian siswa, 

yaitu berupa instrumen penilaian proses (instrumen nontes) dan hasil (instrumen 

tes), (5) menentukan jadwal pelaksanaan tindakan. Kemudian disepakati bahwa 

pelaksanaan tindakan pada siklus pertama ini akan dilaksanakan pada hari 5 dan 

11 mei 2018 masing-masing dengan alokasi waktu dua jam pelajaran (2 x 30 

menit). 

Tahap perencanaan tindakan silus I  pertemuan pertama meliputi kegiatan sebagai 

berikut: 

 

a. Peneliti bersama guru mata pelajaran bahasa Indonesia 

merancang skenario pembelajaran bermain drama dengan 

metode bermain drama. Langkah-langkah pada pertemuan 

pertama yang akan ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Guru dan peneliti memberikan apersepsi berupa motivasi terhadap diri 

siswa tentang bermain drama dan mengabsen siswa; 

2. Guru dan peneliti melakukan tanya jawab dengan siswa seputar drama; 

3. Guru dan peneliti memberikan materi tentang drama (pengertian drama, 

jenis- jenis drama, unsur-unsur drama) dan mengaitkannya dengan 

pementasan drama; 

4. Guru dan peneliti memutarkan penayangan pementasan drama lalu 

menyuruh siswa untuk mengamati dan memahami unsur-unsur yang dalam 

penayangan pementasan drama tersebut; 

5. Guru dan peneliti dengan siswa tanya jawab tentang seputar penayangan 

pementasan drama yang berkaitan dengan unsur-unsur drama; 

6. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadapa proses belajar-mengajar 

yang telah dilakukan. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus I dilaksanakan pada hari senin dan Rabu, 5 dan 

11 mei 2018. Sesuai dengan skenario pembelajaran yang tertuang dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan oleh Guru kelas IV. Sementara itu peneliti melakukan observasi 

proses pembelajaran. Urutan pelaksanaan kegiatan pada pertemuan pertama 

adalah sebagai berikut: 

a. Guru melakukan apersepsi pembelajaran tentang drama dan 

menghadapkan mahasiswa pada permasalahan yang kontekstual. Lalu 

mengecek ketidak hadiran mahasiswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

b. Guru memberikan motivasi dengan cara mengaitkan materi tentang 

apresiasi karya sastra yang berbentuk drama dengan kehidupan sehari-hari. 

c. Guru pengampu mata kuliah bahasa indonesia memberikan materi tentang 

tentang apa saja yang harus dilakukan dalam pembelajaran bermain drama. 
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d. Guru pengampu mata pelajaran bahasa indonesia mempertontonkan 

sebuah dokumentasi pementasan berjudul “Malin Kundang”. Dengan 

dipertontonkan dokumentasi pementasan tersebut diharapkan siswa 

mendapat pengalaman baru, lebih tertarik dan lebih mudah dalam 

memahami apa saja yang diperlukan dan dipersiapkan dalam bermain 

drama mulai dari persiapan hingga pementasan. 

e. siswa diajak berdiskusi tentang drama dan hal apa saja yang perlu 

diperhatikan mulai dari persiapan hingga pementasan, termasuk unsur-

unsur yang membangung drama (intrinsik dan ekstrinsik). 

f. Berdasarkan video yang sudah dilihat, siswa bisa menemukan karakter-

karakter dari setiap tokohnya. 

g. siswa melakukan pengamatan terhadapa karakter masing-masing temannya 

untuk mengetahui karakter masing-masing. Yaitu dengan cara mengingat 

kebiasaan-kebiasaan dan memperagakannya. 

h. Guru pengampu mata pelajaran bahasa indonesia Melakukan diskusi 

dengan siswa dan dosen peneliti 

i. Peneliti mengamati keseriusan, keaktivan, keberanian, konsentrasi, dan 

keantusiasan. 

j. Melakukan refleksi bersama siswa dan peneliti 

k. Guru memberikan hadiah bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai 

tertinggi.  

Observasi 

Dalam pelaksanaan pembelajaran bermain drama dalam meningkatkan 

berbicara dikelas IV SDN 2 Duwet menggunakan metode bermain drama, peneliti 

melakukan pengamatan yang dideskripsikan dalam pedoman pengamatan. peneliti 

bersama Guru pengampu mata pelajaran bahasa indonesia melakukan pengamatan 

dan evaluasi terhadap jalannya perlakuan tindakan. Hasil yang diperoleh dari 

pengamatan dan evaluasi ini dapat dilihat dari aktivitas siswa saat pembelajaran. 

Hal yang diamati dari situasi belajar siswa adalah keseriusan, keaktivan, 

keberanian, konsentrasi, dan keantusiasan. Sebagian besar siswa terlihat antusias 

dan serius memperhatikan penayangan video pementasan drama tersebut. 

Setelah itu peneliti meminta siswa untuk pengamati terhadap karakter orang 

lain (temannya sendiri). Sebagian besar siswa melakukannya dengan 

konsentrasi,namun ada beberapa yang kurang fokus dan melamun. peneliti 

meminta mereka untuk memperagakan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang 

tersebut. Kebiasan-kebiasaaan yang diperagakan terkadang menimbulkan gelak 

tawa. Hal ini akan membantu siswa dalam hal memahami karakter tokoh dalam 

naskah drama nantinya. 

Pada pertemuan pertama siklus I ini, siswa terlihat serius dalam mengikuti 

pembelajaran bermain drama menggunakan metode bermain drama. Karena siswa 

diarahkan untuk bisa merasakan dan mengalamai sendiri macam-macam karakter 

tokoh yang mereka alami. Siswa yang masih kesulitan dalam mengikuti 

pembelajaran tidak takut untuk bertanya. Dari sini keaktivan mulai tumbuh, siswa 

mulai mengerti mengenai proses dan persiapan seorang aktor sebelum pementasan 

drama dalam siklus I ini, karena peneliti telah menjelaskan tentang pentingnya 

pelatihan akting dalam bermain drama. Berdasarkan Berdasarkan pengamatan 
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siswa sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bermain 

drama. 

Refleksi 

Pembelajaran bahasa Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan 

berbicara dengan model bermain drama pada siklus I pertemuan I, siswa 

mendapatkan manfaat. siswa terlihat konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran 

ini. siswa lebih berani berbicara di depan kelas. Sebagian besar siswa mengikuti 

pembelajaran dengan antusias, walaupun masih ada yang suka melamun dan 

kurang berani mengemukakan pendapat pada pertama ini. 

 

B. Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

1. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan pembelajaran pada siklus II ini dilaksanakan pada 

hari sabtu, 11 mei 2018 di ruang kepala Sekolah SDN 2 Duwet. Peneliti dan guru 

mata pelajaran bahasa Indonesia mendiskusikan rancangan tindakan yang akan 

dilakukan dalam proses penelitian ini. Hal-hal yang didiskusikan antara peneliti 

dan guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia dalam proses penelitian pada 

siklus I, antara lain: (1) peneliti menyamakan persepsi dengan guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia mengenai penelitian yang akan dilaksanakan pada siklus 1, (2) 

peneliti mengusulkan digunakannya metode bermain drama, serta menjelaskan 

cara penerapannya dalam pembelajaran, (3) peneliti dan guru mata pelajaran 

bahasa Indonesia merancang RPP untuk siklus II, (4) guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia dan peneliti menyusun lembar penilaian siswa, yaitu berupa instrumen 

penilaian proses (instrumen nontes) dan hasil (instrumen tes), (5) menentukan 

jadwal pelaksanaan tindakan. 

Tahap perencanaan tindakan silus II meliputi kegiatan sebagai berikut: 

1. Peneliti bersama guru mata pelajaran bahasa Indonesia merancang skenario 

pembelajaran bermain drama dengan metode bermain drama. Langkah-langkah 

pada pertemuan pertama yang akan ditempuh adalah sebagai berikut: 

2. Guru dan peneliti memberikan apersepsi berupa motivasi terhadap diri siswa 

tentang bermain drama dan mengabsen siswa; 

3. Guru dan peneliti melakukan tanya jawab dengan siswa seputar drama; 

4. Guru dan peneliti memberikan materi tentang drama (pengertian drama, jenis-

jenis drama, unsur-unsur drama) dan mengaitkannya dengan pementasan drama; 

5. Guru dan peneliti memutarkan penayangan pementasan drama lalu menyuruh 

siswa untuk mengamati dan memahami unsur-unsur yang dalam penayangan 

pementasan drama tersebut; 

6. Guru dan peneliti dengan siswa tanya jawab tentang seputar penayangan 

pementasan drama yang berkaitan dengan unsur-unsur drama; 

7. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadapa proses belajar-mengajar yang 

telah dilakukan. 

 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan tindakan siklus II Sesuai dengan skenario pembelajaran yang tertuang 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan oleh Guru kelas IV. Sementara itu peneliti melakukan observasi proses 
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pembelajaran. 

Urutan pelaksanaan kegiatan pada pertemuan pertama adalah sebagai berikut: 

1. Guru melakukan apersepsi pembelajaran tentang drama dan menghadapkan 

mahasiswa pada permasalahan yang kontekstual. Lalu mengecek ketidak hadiran 

mahasiswa pada saat pembelajaran berlangsung. 

2. Guru memberikan motivasi dengan cara mengaitkan materi tentang apresiasi 

karya sastra yang berbentuk drama dengan kehidupan sehari-hari. 

3. Guru pengampu mata kuliah bahasa indonesia memberikan materi tentang 

tentang  apa saja yang harus dilakukan dalam pembelajaran bermain drama. 

4. Guru pengampu mata pelajaran bahasa indonesia mempertontonkan sebuah 

dokumentasi pementasan berjudul “Ande - Ande lumut”. Dengan dipertontonkan 

dokumentasi pementasan tersebut diharapkan siswa mendapat pengalaman baru, 

lebih tertarik dan lebih mudah dalam memahami apa saja yang diperlukan dan 

dipersiapkan dalam bermain drama mulai dari persiapan hingga pementasan. 

5. siswa diajak berdiskusi tentang drama dan hal apa saja yang perlu diperhatikan 

mulai dari persiapan hingga pementasan, termasuk unsur-unsur yang 

membangung drama (intrinsik dan ekstrinsik). 

6. Berdasarkan video yang sudah dilihat, siswa bisa menemukan karakter-karakter 

dari setiap tokohnya. 

7. siswa melakukan pengamatan terhadapa karakter masing-masing temannya 

untuk mengetahui karakter masing-masing. Yaitu dengan cara mengingat 

kebiasaan- kebiasaan dan memperagakannya. 

8. Guru pengampu mata pelajaran bahasa indonesia Melakukan diskusi dengan 

siswa dan dosen peneliti 

9. Peneliti mengamati keseriusan, keaktivan, keberanian, konsentrasi, dan 

keantusiasan. 

10. Melakukan refleksi bersama siswa dan peneliti 

11. Guru memberikan hadiah bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai tertinggi. 

3. Observasi 

Dalam pelaksanaan pembelajaran bermain drama dalam meningkatkan 

berbicara dikelas IV SDN 2 Duwet menggunakan metode bermain drama, peneliti 

melakukan pengamatan yang dideskripsikan dalam pedoman pengamatan. peneliti 

bersama Guru pengampu mata pelajaran bahasa indonesia melakukan pengamatan 

dan evaluasi terhadap 

jalannya perlakuan tindakan. Hasil yang diperoleh dari pengamatan dan 

evaluasi ini dapat dilihat dari aktivitas siswa sudah meningkat lebih besar hal ini 

dilihat dari kemampuan bermain drama siswa kelas 4 sudah mulai merata yaitu 

bisa memerankan semua karakter dalam cerita. 

Pada pertemuan pertama siklus II ini, siswa terlihat lebih serius dalam 

mengikuti drama menggunakan metode bermain drama. Karena siswa diarahkan 

untuk bisa merasakan dan mengalamai sendiri macam-macam karakter tokoh yang 

mereka alami. Siswa  yang masih kesulitan dalam mengikuti pembelajaran tidak 

takut untuk bertanya. Dari sini keaktivan mulai tumbuh, siswa mulai mengerti 

mengenai proses dan persiapan seorang aktor sebelum pementasan drama dalam 

siklus II ini, karena peneliti telah menjelaskan tentang pentingnya pelatihan akting 

dalam bermain drama. Berdasarkan pengamatan siswa sangat antusias dan 
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bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bermain drama. 

4. Refleksi 

Pembelajaran bahasa Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan 

berbicara dengan model bermain drama pada siklus II, siswa mendapatkan 

manfaat. siswa terlihat konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran ini. siswa lebih 

berani berbicara di depan kelas. Sebagian besar siswa mengikuti pembelajaran 

dengan antusias, walaupun masih ada yang suka melamun dan kurang berani 

mengemukakan pendapat pada pertama ini. 

5.4 Hasil praktik siswa dalam bermain drama kelas IV 

Hasil praktik siswa dalam kegiatan bermain drama setelah mendapatkan 

implementasi tindakan sebanyak dua siklus dengan metode bermain Drama. Siklus 

I dalam penelitian dilaksanakan dalam satu kali  pertemuan,  siswa  mengalami 

peningkatan baik dari segi proses dan hasil yang cukup bagus. Pada siklus  II 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan, keterampilan siswa dalam bermain 

drama mengalami peningkatan baik dari  segi  proses  dan  segi  hasil.  Hal  

tersebut  dapat dilihat dari tabel proses serta table hasil pembelajaran drama dari 

sikus I, dan siklus II di bawah ini. Gambar tabel 2. Daftar Nilai pra siklus 

kemampuan berbicara siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia. 

 

NO NAMA SISWA NILAI 

1 Abdul Razek 50 

2 Ainun Noval Ramadani 70 

3 Aldi Riski Apriliawan 55 

4 Andika Putra Maulana 50 

5 Bayu  Adi Prayoga 40 

6 Canda Ayu Kirani 55 

7 Cianggun Pratiwi 70 

8 Dwi Agil Bagiharto 40 

9 Dwi Aji Prasetyo 57 

10 Fania Putri 75 

11 Fita Bahri Yuni Ulandari 60 

12 Fitri Nabilahiz Zhafira 50 

13 Ivan Nur Wahyudi 70 

14 Kholisatun Nadifa 75 

15 Lailatul Hasanah 55 

16 Lutfiyatus Sholeha 57 

17 Muhammad Jufri 75 

18 Muhammad Raihan Bukhori 60 

19 Muhammad Sainul Bari 50 

20 Nanda Kurniawan 57 

21 Nania Safitri 45 

22 Nur Sulusiya 55 

23 Reza Novisandi 50 

24 Ronal Fiansah 40 
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NO NAMA SISWA NILAI 

25 Siti Ameliyana Putri 55 

26 Muhammad Jufri 57 

27 Syaidila Aries Sandi 75 

28 Taufiqurrohman 60 

29 Tegar Maulana Apriliansyah 50 

30 Ulfa Dwi Amalia 70 

31 Widya Riskiyani 57 

32 Wildatussoleha 45 

33 Yogi Egit Ferdiyansyah 60 

        Hasil pada pra siklus didapatkan oleh guru dari penilaian hasil belajar 

tentang menceritakan pengalaman diri sendiri di depan kelas. Sedangkan pada 

siklus I sudah terjadi perubahan yang cukup signifikan dimanadengan bermain 

drama siswa mulai bisa berbicara di depan umum walaupun dengan media drama. 

Gambar tabel 3 Daftar Nilai siklus I kemampuan berbicara siswa dalam pelajaran 

bahasa Indonesia. 

 

NO NAMA SISWA NILAI 

1 Abdul Razek 55 

2 Ainun Noval Ramadani 70 

3 Aldi Riski Apriliawan 60 

4 Andika Putra Maulana 60 

5 Bayu  Adi Prayoga 50 

6 Canda Ayu Kirani 70 

7 Cianggun Pratiwi 70 

8 Dwi Agil Bagiharto 45 

9 Dwi Aji Prasetyo 60 

10 Fania Putri 75 

11 Fita Bahri Yuni Ulandari 60 

12 Fitri Nabilahiz Zhafira 75 

13 Ivan Nur Wahyudi 70 

14 Kholisatun Nadifa 75 

15 Lailatul Hasanah 75 

16 Lutfiyatus Sholeha 60 

17 Muhammad Jufri 75 

18 Muhammad Raihan Bukhori 75 

19 Muhammad Sainul Bari 50 

20 Nanda Kurniawan 57 

21 Nania Safitri 50 
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NO NAMA SISWA NILAI 

22 Nur Sulusiya 75 

23 Reza Novisandi 50 

24 Ronal Fiansah 75 

25 Siti Ameliyana Putri 60 

26 Muhammad Jufri 75 

27 Syaidila Aries Sandi 75 

28 Taufiqurrohman 60 

29 Tegar Maulana Apriliansyah 50 

30 Ulfa Dwi Amalia 70 

31 Widya Riskiyani 75 

32 Wildatussoleha 50 

33 Yogi Egit Ferdiyansyah 60 

        Pada siklus 1 sudah terlihat perubahan dari keberanian siswa dalam 

memerankan karakter tokoh dalam drama. Siswa pada siklus ke II juga 

mengalami perbaikan yang cukup memuaskan dengan KKM sebesar 65 di SDN 2 

Duwet terdapat 13 siswa mengalamai peningkatan, maka siswa kelas IV sudah 

dapat dikatakan sudah mampu berbicara dengan baik dan lancar hal ini dilihat dari 

nilai siklus II, seperti pada tabel dibawah ini: 

 

Gambar tabel 4 Daftar Nilai siklus II kemampuan berrbicara siswa dalam 

pelajaran bahasa Indonesia. 

NO NAMA SISWA NILAI 

1 Abdul Razek 75 

2 Ainun Noval Ramadani 70 

3 Aldi Riski Apriliawan 55 

4 Andika Putra Maulana 50 

5 Bayu  Adi Prayoga 75 

6 Canda Ayu Kirani 70 

7 Cianggun Pratiwi 70 

8 Dwi Agil Bagiharto 77 

9 Dwi Aji Prasetyo 57 

10 Fania Putri 75 

11 Fita Bahri Yuni Ulandari 80 

12 Fitri Nabilahiz Zhafira 75 

13 Ivan Nur Wahyudi 70 

14 Kholisatun Nadifa 75 

15 Lailatul Hasanah 75 

16 Lutfiyatus Sholeha 57 

17 Muhammad Jufri 75 

18 Muhammad Raihan Bukhori 75 
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NO NAMA SISWA NILAI 

19 Muhammad Sainul Bari 75 

20 Nanda Kurniawan 80 

21 Nania Safitri 80 

22 Nur Sulusiya 75 

23 Reza Novisandi 50 

24 Ronal Fiansah 75 

25 Siti Ameliyana Putri 75 

26 Muhammad Jufri 75 

27 Syaidila Aries Sandi 75 

28 Taufiqurrohman 70 

29 Tegar Maulana Apriliansyah 70 

30 Ulfa Dwi Amalia 70 

31 Widya Riskiyani 75 

32 Wildatussoleha 65 

33 Yogi Egit Ferdiyansyah 65 

Pada siklus II , kegiatan drama dalam hal ini dihubungkan dengan bermain 

drama bagi siswa kelas IV sudah dikatakan berhasil dikarenakan semua siswa 

mampu memerankan tokoh dengan sangat baik, sehingga intonasi dan mimik 

muka juga sudah sesuai karakter dari tokoh yang diperankan. 

 

Kesimpulan 

Keterampilan berbicara adalah keterampilan untuk mengekspresikan ide, pikiran, 

dan perasaan secara lisan. Berbicara adalah bentuk komunikasi yang membentuk 

perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, yaitu alat bicara, dalam bentuk 

suara, gerakan tubuh, meniru untuk memperkuat isi percakapan. Berdasarkan 

observasi awal pada bulan Mei 2018 di kelas 4 SDN 2 Duwet yaitu 33 siswa, 75% 

siswa masih tidak dapat berkomunikasi di depan kelas dengan baik, mereka masih 

malu dalam mengungkapkan pendapat mereka ketika ada forum diskusi dan 

kapan saja pertanyaan dari guru masih belum terjawab. Penelitian ini bertujuan 

untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Sebuah penelitian pendidikan 

atau populer yang disebut PTK adalah upaya untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran menggunakan berbagai strategi. Dalam penelitian ini, peneliti 

mencoba menggunakan metode untuk mengatasi masalah tersebut, metode yang 

dipilih adalah metode drama drama. dalam kegiatan siklus I dan II kegiatan 

drama, pada siklus satu (1) terdapat peningkatan kemampuan berbicara sebesar 30 

% yaitu 10 siswa sudah mulai tampil dengan berani di depan kelas. Pada siklus ke 

dua (2) terjadi peningkatan 40 % yaitu 13 siswa sudah mulai berani tampil. Jadi 

total peningkatan kemampuan berbicara di kelas sebanyak 23 siswa dari dua 

siklus tersebut. Pada kegiatan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

metode drama mampu meningkatkan kemampuan berbicara bagi siswa kelas 4 

SD. 
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Saran 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan diberikan saran- 

saran sebagai berikut. 

1. peneliti yang berminat terhadap penelitian PTK, penelitian ini dapat menambah 

wawasan dan dijadikan sebagai studi banding dalam pembelajaran peningkatan 

berbicara siswa. 

2. Peneliti lain, maka perlu adanya modifikasi strategi dan metode baru dalam 

mata pelajaran bahasa Indonesia. 
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ABSTRAK  

Integrasi komponen HOTS melalui pendekatan problem solving adalah teknik 

pembelajaran dengan memasukkan atau mengintegrasikan komponen HOTS (Hight Older 

Thingking Skill) atau biasa disebut dengan pemikiran kritis dan dikombinasikan dengan 

pendekatan problem solving atau pendekatan berbasis masalah. Sistematika dan teknik 

pembelajaran diterapkan pada pembelajaran matematika materi bangun rata di kelas empat 

sekolah dasar. cara belajar dan mengajar pada teknik yang diharapkan peserta didik untuk dapat 

memahami dan melakukan pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

  Masalahnya menyiratkan cara berpikir kritis peserta didik dengan teknik pemecahan 

masalah. Peserta didik harus dapat memecahkan soal-soal matematika yang berkaitan dengan 

materi bangun datar dengan pemikiran kritis, aktif, kreatif, dan inovatif serta peserta didik harus 

dapat memahami hal tersebut dengan seksama dan benar. Karena bobot masalah ini 

membutuhkan pola pikir yang tinggi dan kritis sehingga peserta didik mampu memecahkan 

masalah masalah dengan baik dan benar. 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pola pikir peserta didik dalam memahami 

dan memecahkan masalah dengan baik dan dapat mengembangkannya. Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa peserta didik memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami teknik 

pembelajaran ini secara hati-hati dan benar. 

 

Kata Kunci: Komponen HOTS, pemecahan masalah, bangun datar.

PENDAHULUAN    

 Dunia pendidikan di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum 2013 

yang digunakan sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

Secara umum, kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia 

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara 

yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. 

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar 

bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia 

berkualitas yang tercantum dalam tujuan pendidikan nasional.  

 Pada kurikulum 2013 terbaru edisi revisi tahun 2017 mata pelajaran 

matematika yang sebelumnya berbentuk tematik terpadu sekarang berubah 

menjadi mata pelajaran matematika mandiri. Pada pembelajaran matematika 

mandiri di sekolah dasar khususnya materi bangun datar banyak peserta didik 

yang kesulitan untuk mempelajari dan memahami materi bangun datar tersebut. 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”   | 587  

Pada penelitian ini penulis melakukan observasi tentang penerapan 

pendekatan problem solving dalam pembelajaran matematika materi bangun datar 

di SD. pendekatan problem solving merupakan pendekatan berbasis pemecahan 

masalah. Pendekatan pemecahan masalah merupakan suatu pendekatan 

pembelajaran yang memungkinkan siwa memperoleh pengalaman menggunakan 

pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada 

pemecahan masalah. Pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam proses belajar 

mengajar pada materi bangun datar di SD karena peserta didik secara langsung 

dapat menerapkan dan mengutarakan semua ide serta gagasan yang mereka miliki 

untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang terdapat dalam materi bangun 

datar. Selain itu para peserta didik dapat lebih aktif serta memacu siswa untuk 

berfikir kritis dalam pemecahan masalahnya. 

Problem solving adalah suatu proses mental dan intelektual dalam 

menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang 

akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat dan cermat (Hamalik, 

1994:151). Problem solving yaitu suatu pendekatan dengan cara problem 

identifikation untuk ketahap syntesis kemudian dianalisis yaitu pemilahan seluruh 

masalah sehingga mencapai tahap application selajutnya komprehension untuk 

mendapatkan solution dalam penyelesaian masalah tersebut.  

 Dengan menerapkan pendekatan problem solving pada materi bangun 

datar proses pembelajaran berpusat pada siswa serta tugas guru sebagai mediator, 

fasilitator, dan memberikan penguatan materi pada saat pembelajaran. Sehingga 

materi bangun datar dapat tersampaikan dengan baik serta peserta didik dapat 

lebih mudah untuk memahami materi tersebut secara jelas dan utuh.  

 Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi tentang penerapan 

pendekatan problem solving pada materi bangun datar di SD, mengubah  pola 

pikir tentang materi bangun datar dengan menggunakan pendekatan problem 

solving, mengajarkan kepada peserta didik untuk berfikir kritis dalam 

menyelesaikan permasalahannya, peserta didk dapat memahami materi bangun 

datar tersebut dengan mudah, sistematis, serta jelas.    

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. 

Variabel-variabel yang mencakup dalam penelitian ini yaitu komponen HOTS, 

pendekataan Problem Solving dan materi bangun datar. Judul dari penelitian ini 

yaitu “Pengintegrasian Komponen HOTS Melalui Pendekatan Problem Solving 

Pada Pembelajaran Matematika Materi bangun Datar Kelas IV SDN Ketabang 

Kawasan Surabaya Tahun Pelajaran 2017-2018”. 

  Komponen HOTS merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang 

diterjemahkan dari Higher Orde Thingking Skills atau HOTS adalah kegiatan 

berpikir yang melibatkan level kognitif hirarki tinggi dalam Taksonomi Bloom 

yang terdiri dari enam level dan tingkatan yaitu mengamati, memahami, 

menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. 

Pengertian berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif 

yang berfokus untuk memikirkan apa yang mesti dipercaya atau yang dilakukan 

(Noris dan Enis, 1989). Menurut pendapat lain berfikir kritis adalah interpretasi 

dan evaluasi yang terampil dan aktif terhadap observasi dan komunikasi, 

informasi dan argumentasi (Fisher and Sciven, 1997). Sedangkan Kemapuan 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2010/12/mengelola-informasi.html
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berpikir tingkat tinggi yang meliputi  enam aspekd dari Taksonomi Bloom dan  

aktifitas mencurahkan daya pikir untuk maksud tertentu. Berpikir adalah identitas 

yang memisahkan status kemanusiaan manusia dengan lainnya. Karenanya 

sejauhmana manusia pantas disebut manusia dapat dibedakan dengan sejauh mana 

pula ia menggunakan pikirannya.  

Variabel selanjutya  dalam penelitian ini yaitu pendekatan Problem 

Solving merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting karena 

dalam proses pembelajaran maupun penyelesaiannya, siswa dimungkinkan 

memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang 

sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak 

rutin.  

Melalui kegiatan ini aspek-aspek kemampuan matematika penting seperti 

penerapan aturan pada masalah tidak rutin, penemuan pola, penggeneralisasian, 

komukasi matematika, dan lain-lain dapat dikembangkan secara lebih baik. 

Namun demikian kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pemecahan 

masalah dalam proses pembelajaran matematika belum dijadikan sebagai kegiatan 

utama.  

Berdasarkan teori belajar yang dikemukakan Gagne (1970), bahwa 

keterampilan intelektual tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui pemecahan 

masalah. Hal ini dapat difahami sebab pemecahan masalah merupakan tipe belajar 

paling tinggi dari delapan tipe yang dikemukakan Gagne, yaitu : signal learning, 

stimulus-respons learning, chaining, verbal association, discrimination learning, 

concept learning, rule learning, dan problem solving.  

 Komponen variabel selanjutnya yaitu materi bangun datar merupakan 

suatu materi yang terdapat pada mata pelajaran matematika di Sekolah Dasar SD 

yang membahas tentang pengertian, ciri-ciri dan rumus dari bangun datar secara 

jelas dan detail. Macam-macam jenis bangun datar yaitu persegi, persegi panjang, 

segitiga, lingkaran, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang yang ada pada 

materi SD kelas IV. Secara umum pengertian dari bangun datar adalah suatu 

benda yang berbentuk dua dimensi yang mempunyai keliling dan luas. Dalam 

penerapannya dan implementasi nya materi bangun datar dapat ditemukan di 

lingkungan sekitar yang dapat dijadikan suatu pembelajaran yang fleksibel dan 

efektif serta dapat lebih mudah untuk mempelajari dan menganalisis materi 

tersebut. Karena materi bangun datar ini merupakan materi yang berkaitan dengan 

lingkungan sekitar peserta didik.  

 Penelitian ini dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk mengukur 

tingkat berpikir peserta didik dalam melakukan suatu pemecahan masalah yang 

kompleks dan detail melalui sistematika yang ada dalam pengintegrasian 

komponen HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi yang sesuai dan 

berdasarkan kritria dan indikator yang ada. Serta semua komponen-komponen 

tersebut dikaitkan dengan materi banbun datar yang ada di pembelajaran kelas IV 

SD.  

  Sistematika dari penelitian ini yaitu peserta didik kelas IV SD yang 

melakukan kegiatan belajar mengajar tentang materi bangun datar diberi soal yang 

berisikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi bangun datar tentang 

bagaimana cara unuk menganalisis dan mengembangkan rumus bangun datar 

untuk menentukan keliling dan luas dari bangun datar serta bangun gabungan. 

Setelah peserta didik diberikan permasalahan tentang mencari rumus bangun datar 
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dan bangun gabungan dengan pola pikir dan kreatifitas nya. Peserta didik harus 

mampu untuk memecahkan dan menemukan gagasan atau ide-ide lainnya tentang 

materi bangun datar tersebut dengan meenggunakan pendekatan problem solving 

(pendekatan berbasis pemecahan masalah).  

  Selanjutnya setelah peserta didik dapat memecahkan masalah dan 

menemukan gagasan dari permasalahan tentang materi bangun datar tersebut 

diharapkan dalam proses menemukan gagasan tentang materi tersebut dapat 

dikaitkan dengan komponen HOTS atau berpikir tingkat tinggi sesuai dengan 

prosedur yang ada dalam Taksonomi Bloom dan indikator yang ada.  

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan Rumusan Masalah dan hasil penelitian maka pembahasannya 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktifitas HOTS siswa dalam penerapan pendekatan 

problem solving di kelas IV SDN Ketabang Surabaya tahun 2018 

 Dalam penelitian ini dapat dilihat dari aktivitas peserta didik saat melakukan 

diskusi dengan kelompok dan hasil tes hasil belajar peserta didik dengan 

menggunakan soal evaluasi yang berupa bentuk essay atau uraian.  

 Hasil telah tercantum kan dapat menunjukkan bahwa kegaitan yang dilakukan 

oleh peneliti dan hasil yang telah di dapatkan dari data tes hasil belajar dan 

pengerjaan LKPD yang telah dilakuakn oleh peserta didik sudah sangat Baik.  

2. Bagaimana hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

dengan pendekatan problem solving di kelas IV SDN Ketabang 

Surabaya tahun 2018  

 Dalam penelitian ini dapat dilihat dari aktivitas peserta didik saat melakukan 

diskusi dengan kelompok dan hasil tes hasil belajar peserta didik dengan 

menggunakan soal evaluasi yang berupa bentuk essay atau uraian. 

Hasil telah tercantum kan dapat menunjukkan bahwa kegaitan yang dilakukan 

oleh peneliti dan hasil yang telah di dapatkan dari data tes hasil belajar dan 

pengerjaan LKPD yang telah dilakukan oleh peserta didik sudah sangat Baik. 

Serta pada tabel selanjutnya akan dipaparkan dengan hasil pengolahan data tes 

hasil belajar siswa secara lengkap dan valid. 

3. Bagaimana Efektifitas penerapan pendekatan Problem Solving 

terhadap materi bangun datar kelas IV SDN Ketabang Surabaya 

tahun 2018  

 Dalam penelitian ini dapat dilihat dari aktivitas peserta didik saat melakukan 

diskusi dengan kelompok dan hasil tes hasil belajar peserta didik dengan 

menggunakan soal evaluasi yang berupa bentuk essay atau uraian.  

 Hasil telah tercantum kan dapat menunjukkan bahwa kegaitan yang dilakukan 

oleh peneliti dan hasil yang telah di dapatkan dari data tes hasil belajar dan 

pengerjaan LKPD yang telah dilakuakn oleh peserta didik sudah sangat Baik. 

Serta pada tabel selanjutnya akan dipaparkan dengan hasil pengolahan data tes 

hasil belajar siswa.  

 Dari hasil penelitian skripsi yang berjudul Pengintegrasian komponen HOTS 

melalui pendekatan problem solving pada mata pelajaran matematika materi 

bangun datar kelas IV SDN Ketabang Surabaya telah diperoleh hasil dari proses 

penelitian yang meliputi: observasi, tes hasil belajar dan soal kembar kerja peserta 

didik. Telah diuraikan secara lengkap dan jelas pada bab IV ini.   
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 Sistematika penelitian  terdapat uraian hasil deskripsi dari hasil pengamatan 

dan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, selain itu terdapat data-data 

hasil penelitian yang sudah diolah dan dikembangkan sehingga dapat diperoleh 

hasil yang valid dari hasil penelitian tersebut. Serta terdapat juga tabel dan grafik 

yang bertujuan untuk semakin memperjelas hasil penelitian yang diperoleh. Pada 

pembahasan ini mengacu pada rumusan masalah penelitian dan Definisi 

Operasional Variabel (DOV) Sehingga penelitian dan hasil nya tidak keluar dari 

topik penelitian yang diharapkan. Hasil dari penelitian ini mencakup Penyajian 

data hasil penelitian, Pengolahan data, dan Interpretasi data serta pembahasan.  

 Pengolahan data hasil penelitian mencakup penilaian sikap dan pengetahuan 

dengan hasil olahan data aspek sikap dengan rata-rata 3,66 dan aspek penilaian 

pengetahun dengan rata-rata 68 dikategorikan Baik. Pada penelitian ini membahas 

tentang keterkaitan antara pendekatan problem solving dengan pembelajaran 

matematika materi bangun datar yang terkait dengan teori yang dikemukakan oleh 

Hamalik, 1994:151 yang menyatakan bahwa Problem solving adalah suatu proses 

mental dan intelektual dalam menemukan masalah dan memecahkan berdasarkan 

data dan informasi yang akurat, sehingga dapat diambil kesimpulan yang tepat 

dan cermat. Sedangkan korelasinya dengan materi bangun datar yaitu dalam 

pembelajaran dan hasil pengamatan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa dengan menggunakan pendekatan problem solving pada materi matematika 

peserta didik menjadi lebih kritis dan aktif dalam pembelajaran serta peserta didik 

dapat memahami dengan baik dan cermat tentang pembelajaran pada materi 

bangun datar.   

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil simpulan dari pengolahan data hasil penelitian mencakup penilaian 

sikap dan pengetahuan dengan hasil olahan data aspek sikap dengan rata-rata 3,66 

dan aspek penilaian pengetahun dengan rata-rata 68 dikategorikan Baik. Pada 

penelitian ini membahas tentang keterkaitan antara pendekatan problem solving 

dengan pembelajaran matematika materi bangun datar yang terkait dengan teori 

yang dikemukakan oleh Hamalik, 1994:151 yang menyatakan bahwa Problem 

solving adalah suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah 

dan memecahkan berdasarkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat 

diambil kesimpulan yang tepat dan cermat. Sedangkan korelasinya dengan materi 

bangun datar yaitu dalam pembelajaran dan hasil pengamatan penelitian yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan problem 

solving pada materi matematika peserta didik menjadi lebih kritis dan aktif dalam 

pembelajaran serta peserta didik dapat memahami dengan baik dan cermat tentang 

pembelajaran pada materi bangun datar.   

Berdasarkan simpulan yang diuraikan tersebut,  maka saran yang dapat di 

berikan oleh peneliti terkait dengan hasil penelitian Pengintegrasian komponen 

HOTS melalui pendekatan problem solving pada pembelajaran matematika materi 

bangun datar kelas IV SDN Ketabang Surabaya tahun 2017/2018.  

Yaitu sebagai berikut: 

1. Diharapkan para pendidik dapat menerapkan komponen HOTS melalui 

pendekatan problem solving pada proses pembelajaran terutama pada mata 

pelajaran matematika. Karena dengan menerapkan komponen tersebut 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2010/12/mengelola-informasi.html
http://aadesanjaya.blogspot.com/2010/12/mengelola-informasi.html
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dapat memunculkan rasa kreatif, aktif, dan inovatif sehingga peserta didik 

mengembangkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki. 

2. Diharapkan setelah dilakukannya penelitian ini dapat menambah wawasan 

para pendidik dan diharapkan penelitian ini dapat diterapakan serta 

disosialisasikan dengan baik dan maksimal. 

3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah khasana ilmu 

pengetahuan dan wawasan yang baik serta dapat sesuai dengan tujuan 

pendidikan dan dapat memajukan dunia pendidikan di Indonesia.  
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PENDAHULUAN 

Pendidikan menjadi tolok ukur keberhasilan suatu bangsa. Sayangnya, 

pendidikan di Indonesia masih terbilang rendah. Berdasarkan hasil studi 

internasional menunjukkan bahwa Indonesia berada di posisi 3 terbawah dari 

keseluruhan 32 negara yang berpartisipasi (Rizal, 2016:871). Oleh karena itu, 

pendidikan haruslah diterapkan melalui cara yang kreatif dan inovatif. 

Pembelajaran dalam pendidikan sebaiknya bersifat menyeluruh dan tidak 

hanya berupa kegiatan instruksional (pengajaran). Pembelajaran haruslah 

memberi jaminan bahwa setiap peserta didik secara pribadi mendapatkan 

layanan sehingga dapat menjadi pribadi yang optimal. Agar suatu pendidikan 

dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya sebuah kurikulum. Kurikulum 

adalah seperangkat rancangan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu (UU no. 20 Tahun 2003 

tentang sistem pendidikan nasional). 

PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING 

BERBANTUAN MEDIA VIDEO MANFAAT BAKAU PADA 

TEMA 4 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS IV 

MATERI SUMBER DAYA ALAM DI SDN KEBONDALEM 
 

Nuril Ika Puspita Sari1, Rizky Herliandini2,  
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

nurilikap@gmail.com 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan proses penerapan Model Media 

Pembelajaran Berbasis Masalah Berbantuan Mangrove,, (2) mendeskripsikan hasil pelaksanaan 

hasil belajar dan respon peserta didik dalam penerapan Model Pembelajaran Berbasis Model 

Assisted Mangrove Benefits Video Media. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi model 

Sequential Exploratory yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Sumber data 

penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Kebondalem, yang terdiri dari 30 siswa. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes dan angket. Selanjutnya teknik analisis 

data pertama menggunakan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan proses penerapan Model 

Media Pembelajaran Berbasis Masalah Berbantuan Mangrove Benefit Video. Teknik kedua 

menggunakan deskriptif kuantitatif untuk menunjukkan hasil belajar dan tanggapan peserta 

didik. Hasil yang diperoleh (1) proses penerapan Model Pembelajaran Problem Based Assisted 

oleh Media Video Mangrove Benefit pada aktivitas pendidik dan siswa telah dilakukan dengan 

sangat baik. (2) hasil penerapan bentuk pelajaran sains memiliki ketuntasan klasikal 86,7% 

lengkap dan 13,3% tidak tuntas. Adapun respon peserta didik mencapai prestasi sebesar 89,7% 

dengan kategori sangat baik. 

 

Kata Kunci: model pembelajaran berbasis masalah, media video manfaat mangrove, sumber 

daya alam. 

mailto:nurilikap@gmail.com


PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”   | 594  

“Upaya untuk meningkatkan berpikir kreatif siswa salah satunya dapat 

digunakan model Problem Based Learning, karena dengan menggunakan 

model PBL akan membantu siswa dalam mencari dan menemukan sendiri 

materi atau jawaban yang dipelajari sesuai dengan masalah yang diberikan. 

Sehingga aspek berpikir kreatif siswa yang masih lemah bisa meningkat.” 

Dalam pembelajaran model Problem Based Learning akan di bantu 

dengan sebuah media pembelajaran video manfaat bakau. Video manfaat 

bakau adalah media pembelajaran yang berbentuk video dengan isi berbagai 

manfaat bakau bagi manusia dan alam sekitar. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan proses penerapan 

model problem based learning berbantuan media video manfaat bakau, (2) 

mendeskripsikan hasil penerapan berupa hasil belajar dan respon peserta didik 

dalam penerapan model problem based learning berbantuan media video 

manfaat bakau. 

Manfaat dari hasil penelitian ini yaitu (1) menambah wawasan tentang 

penerapan model Problem Based Learning berbantuan media video manfaat 

bakau tema 4 subtema 1 pembelajaran 1 kelas IV sekolah dasar, (2) 

memberikan motivasi kepada para pendidik agar lebih kreatif dan inovatif 

dalam melaksanakan proses belajar mengajar, (3) memberikan pengalaman 

baru bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Trianto (2011:98) menjelaskan ada beberapa prosedur yang harus 

dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar secara umum yaitu sebagai 

berikut: 

a) Orientasi peserta didik terhadap masalah 

b) Mengorganisasi peserta didik untuk belajar 

c) Membimbing penyelidikan individual maupun kelompok 

d) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

e) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Tujuan pembelajaran berdasarkan masalah menurut Trianto (2011:94) 

adalah sebagai berikut: 

a) Membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan 

pemecahan masalah 

b) Belajar peranan orang dewasa yang autentik 

c) Menjadi pembelajar yang mandiri 

Sedangkan kelebihan dari Problem Based Learning menurut Trianto 

(2011:96) yaitu sebagai berikut: 

a) Realistic dengan kehidupan siswa. 

b) Konsep sesuai dengan kebutuhan siswa. 

c) Memupuk sifat inquiri siswa. 

d) Retensi konsep jadi kuat. 

e) Memupuk kemampuan problem solving. 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kombinasi 

(Mixed Methods) yaitu metode gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan 

kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2015:404) metode penelitian kombinasi adalah suatu 

metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara 
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metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama 

dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga dapat diperoleh data yang lebih 

komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif. 

Pada penelitian ini data yang harus dikumpulkan adalah data proses 

pembelajaran, hasil belajar, dan respon peserta didik. Sumber data pada 

penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas IV SDN Kebondalem 

Mojosari. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, tes, 

dan angket. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah aktivitas pendidik 

dan peserta didik, tes yang digunakan adalah tes hasil belajar (THB) dan 

lembar kegiatan peserta didik. Menurut Trianto (2007:76) tes hasil belajar 

merupakan butir tes yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Peneliti juga menggunakan 

angket untuk mengetahui respon minat dan motivasi peserta didik. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi, lembar 

kuesioner (angket), dan soal tes. 

1. Lembar observasi digunakan untuk mengukur tingkah laku individu atau 

suatu proses kegiatan. 

2. Lembar kuesioner (angket) digunakan untuk mengetahui respon minat dan 

motivasi peserta didik dalam pembelajaran yang menerapkan model 

problem based learning. 

3. Soal tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. 

Analisis data dari penelitian ini yaitu dengan cara data kualitatif yang 

dilakukan pada tahap pertama, dan data kuantitatif pada tahap kedua. Data 

kualitatif digunakan pada saat melakukan pengumpulan data berupa 

pengamatan atau observasi, dan data kuantitatif digunakan untuk melaksanakan 

tes dan pembagian angket kepada peserta didik. 

Pada saat proses penerapan model problem based learning, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data observasi. Hasil observasi diperoleh 

dari pengamatan yang dilakukan oleh observer dengan mengisi lembar 

observasi. 

Pada penelitian ini peneliti menentukan nilai tes secara individu dan 

klasikal. Peserta didik dikatakan tuntas dalam belajar apabila nilai yang 

diperoleh mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) untuk materi sumber 

daya alam dan cara melestarikannya. KKM tersebut disesuaikan dengan KKM 

sekolah tempat penelitian dilaksanakan yaitu 77. 

Bentuk dan jumlah soal yang digunakan ada tiga yaitu 10 pilihan ganda 

dengan bobot nilai 2, 5 jawaban singkat dengan bobot nilai 6, dan 5 uraian 

dengan bobot nilai 10 serta lembar kegiatan peserta didik dengan nilai 

maksimal 16. 

Dari hasil tes secara individu selama proses pembelajaran dapat dihitung 

menggunakan rumus berikut: 

 

Ketercapaian  

     (Daryanto, 2009:335) 

Untuk mengetahui hasil perhitungan nilai hasil tes peserta didik secara 

individu, maka ditentukan rentang nilai yang berdasarkan pada nilai KKM. 

Rentang nilai tersebut adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Rentang Nilai Hasil Tes 

Konversi Nilai Klasifikasi 

86 – 100 Sangat baik 

71 – 85 Baik 

56 – 70 Cukup 

≤ 55 Perlu Bimbingan 

(Kemendikbud, 2015:64) 

Untuk mengetahui persentase banyaknya peserta didik yang mendapat 

nilai ≥ KKM digunakan rumus sebagai berikut: 

 

Ketuntasan klasikal =  × 100% 

    (Sugiyono, 2015:138) 

 

Untuk mengetahui hasil perhitungan persentase ketuntasan belajar secara 

klasikal, maka ditentukan angka persentasenya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Kriteria Nilai Persentase 

Nilai Persentase Klasifikasi 

76% - 100% Sangat baik 

56% - 75% Baik 

31% - 55% Cukup 

0% - 30 % Kurang 

 (Sugiyono, 2012: 36) 

Pada penelitian ini angket digunakan untuk mengetahui respon dan 

kesulitan dari peserta didik pada materi sumber daya alam. 

Dalam penelitian ini jenis angket yang digunakan adalah skala rating. 

Menurut Sugiyono (2010:141) pada skala rating memiliki interval sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3. Rincian Skala Rating 

Interval 

Jawaban 

Alternative 

Jawaban 

1 Tidak Setuju 

2 Kurang Setuju 

3 Setuju 

4 Sangat Setuju 

 

Peneliti menghitung seluruh jumlah angket yang didapat dengan cara 

persentase: 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”   | 597  

 

Persentase  

   (Sugiyono, 2015:138) 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas  secara  umum  telah  

berlangsung sesuai  dengan  rencana  pembelajaran  yang telah  ditetapkan. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam satu kali pertemuan pembelajaran. Penelitian 

ini dilakukan pendidik dan peserta didik kelas IV SDN Kebondalem Mojosari. 

Data yang akan diuraikan meliputi (1) hasil observasi aktivitas pendidik dan 

peserta didik dalam proses penerapan model Problem Based Learning 

berbantuan media video manfaat bakau yang terdiri dari tiga kegiatan yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, (2) tes 

hasil belajar peserta didik terkait materi sumber daya alam, dan (3) angket 

peserta didik meliputi respon tentang penerapan model Problem Based 

Learning berbantuan media video manfaat bakau. 

1. Proses penerapan model Problem Based Learning berbantuan media video 

manfaat bakau terdiri aktivitas pendidik dan peserta didik. 

2. Hasil belajar peserta didik didapatkan dengan menggunakan Tes Hasil 

Belajar (THB) yang diberikan di akhir pembelajaran setelah proses 

penerapan model Problem Based Learning berbantuan media video manfaat 

bakau. Hasil belajar peserta didik diperoleh nilai rata-rata klasikal 86,7% 

dan masuk dalam kategori sangat baik. Selain itu diperoleh ketuntasan hasil  

belajar peserta didik pada materi sumber daya alam di bawah ini: 

Ketuntasan hasil belajar pesera didik 

Ketuntasan 

hasil 

belajar 

Jumlah 

peserta 

didik 

Prosentase 

Tuntas 26 86,7% 

Tidak 

Tuntas 

4 13,3% 

 

Berdasarkan tabel diatas, jumlah peserta didik yang dinyatakan tuntas 

secara individual pada muatan pelajaran IPA materi sumber daya alam yaitu 

26 peserta didik, dan yang dinyatakan dalam kategori tidak tuntas secara 

individual yaitu 4 peserta didik. Dari perhitungan ketuntasan klasikal, dapat 

diperoleh hasil prosentase peserta didik yang dinyatakan tuntas  sebesar 

86,7% dan yang tidak tuntas sebesar 13,3%. Dapat dinyatakan bahwa 

ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal telah tercapai dan masuk 

dalam kriteria sangat baik.  

Perolehan prosentase hasil belajar peserta didik akan disajikan ke dalam 

diagram berikut ini. 
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Gambar 1. Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil Belajar Muatan 

Pelajaran IPA 

 

3. Hasil respon peserta didik menggunakan angket yang telah dibagikan 

kepada peserta didik setelah proses pembelajaran selesai. Tujuan dari 

pemberian angket yaitu untuk mendeskripsikan tingkat ketertarikan peserta 

didik saat pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning 

berbantuan media video manfaat bakau. Berikut ini hasil respon peserta 

didik: 

Angket Respon Peserta Didik 

No. 
Pilihan Jawaban 

Persentase 
1 2 3 4 

1. 0 0 8 22 93,33% 

2. 0 0 15 15 87,50% 

3. 0 3 7 20 89,16% 

4. 0 2 12 16 86,66% 

5. 0 1 9 20 90,83% 

6. 0 2 11 17 87,50% 

7. 0 1 11 18 89,16% 

8. 0 2 14 14 85% 

9. 0 2 12 16 86,66% 

10. 0 0 11 19 90,83% 

11. 0 0 7 23 94,16% 

12. 0 1 11 18 89,16% 

13. 0 1 9 20 90,83% 

14. 0 1 7 22 92,50% 

15. 0 0 9 21 92,50% 

 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa respon dari seluruh 

peserta didik terhadap penerapan model Problem Based Learning 

berbantuan media video manfaat bakau yaitu positif, dengan perhitungan 

ketercapaian 89,7% dan masuk dalam kategori sangat baik. 

 

PEMBAHASAN 

1. Proses Penerapan Model Problem Based Learning Berbantuan Media 

Video Manfaat Bakau 
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Aktivitas pendidik dan peserta didik telah terlaksana dengan baik. Semua 

kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

Namun ada dua kegiatan yang belum terlaksana yaitu menyampaikan rencana 

kegiatan dan memberikan pesan moral kepada peserta didik. 

Secara teoretis, hasil penerapan model problem based learning telah sesuai 

dengan teori Trianto (2011:98) yang menjelaskan bahwa sintak atau fase 

problem based learning terdiri dari orientasi peserta didik terhadap masalah, 

mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Semua sintak 

atau fase problem based learning tersebut dapat terlaksana dan dikombinasikan 

dengan media video manfaat bakau. 

Secara empiris, hasil penelitian ini memperkuat pernyataan pada kajian 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Moh. Fikri Bungel (2014) dengan 

judul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Palu pada Materi 

Prisma yang menyatakan bahwa model pembelajaran problem based learning 

terdiri dari lima tahapan. 

2. Hasil Penerapan Model Problem Based Learning Berbantuan Media Video 

Manfaat Bakau 

Hasil penerapan Model Problem Based Learning Berbantuan Media Video 

Manfaat Bakau berupa hasil belajar dan respon peserta didik. Pembahasan 

mengenai hasil belajar dan respon peserta didik akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Hasil Belajar Peserta Didik 

Hasil belajar peserta didik memperoleh ketuntasan dalam kategori sangat 

baik. Berdasarkan hasil belajar yang diperoleh, dapat diketahui bahwa model 

problem based learning berbantuan media video manfaat bakau dapat 

diterapkan dan memperoleh ketuntasan sebesar 86,7% dan tidak tuntas sebesar 

13,3%. 

Secara teoretis, hasil belajar peserta didik telah sesuai dengan teori Trianto 

(2011:94) yang menyatakan bahwa Problem Based Learning dapat membantu 

siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan 

masalah serta menjadikan peserta didik sebagai pembelajar yang mandiri. 

Secara empiris, hasil penelitian ini memperkuat pernyataan pada kajian 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Brian Wicaksono, R. Wakhid 

Akhdinirwanto, dan Ashari (2013) dengan judul Peningkatan Kemampuan 

Metakognitif Fisika Melalui Model Pembelajaran Problem Based Learning 

pada SMK Pancasila 1 Kutoarjo, model pembelajaran Problem Based 

Learning dapat meningkatkan kemampuan metakognitif siswa di kelas X 

Teknik Otomotif Kendaraan Ringan C SMK Pancasila 1 Kutoarjo. Penelitian 

tersebut menyatakan bahwa model problem based learning dapat 

meningkatkan kemampuan metakognitif siswa yang pada akhirnya 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Respon Peserta Didik 

Respon peserta didik menunjukkan hasil persentase dalam kategori sangat 

baik. Berdasarkan hasil respon peserta didik yang diperoleh, dapat diketahui 
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bahwa model problem based learning berbantuan media video manfaat bakau 

dapat menumbuhkan respon positif bagi peserta didik. 

Secara teoretis, hasil respon peserta didik telah sesuai dengan teori Trianto 

(2011:96) yang menyatakan bahwa kelebihan dari Problem Based Learning 

yaitu realistic dengan kehidupan siswa, konsep sesuai dengan kebutuhan siswa 

dan memupuk sifat inquiri siswa. 

Secara empiris, hasil penelitian ini memperkuat pernyataan pada kajian 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sharon Dole, Lisa Bloom, dan Kristy 

K. Doss (2017) dengan judul Engaged Learning: Impact of PBL and PjBL with 

Elementary and Middle Grade Students, yang menyatakan bahwa model 

pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan motivasi dan 

keterlibatan siswa yang lebih tinggi.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan temuan yang didapatkan dari penelitian tentang Penerapan 

Model Problem Based Learning Berbantuan Media Video Manfaat Bakau, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses penerapan model Problem Based Learning berbantuan media video 

manfaat bakau terlaksana dengan sangat baik. Pendidik dan peserta didik 

telah melaksanakan 34 kegiatan dari 36 kegiatan. Dua kegiatan yang tidak 

terlaksana adalah penyampaian rencana kegiatan dan memberikan pesan 

moral kepada peserta didik. 

2. Hasil penerapan model Problem Based Learning berbantuan media video 

manfaat bakau mendapatkan hasil yang baik dan respon positif dari peserta 

didik. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil belajar peserta didik dan hasil 

respon peserta didik. 

a. Hasil belajar muatan pelajaran IPA diperoleh ketuntasan klasikal sebesar 

86,7% dan yang tidak tuntas sebesar 13,3% dengan kriteria “sangat baik”. 

b. Hasil respon peserta didik mendapat ketercapaian 89,7% dengan kriteria 

“sangat baik”.  

Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran pada 

penerapan model Problem Based Learning berbantuan media video manfaat 

bakau, agar penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak antara lain sebagai 

berikut: 

1. Guru kelas dapat menerapkan model PBL berbantuan media video manfaat 

bakau untuk mencapai keberhasilan dalam proses pembelajaran di kelas. 

Pendidik juga harus lebih kreatif dalam mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan mengajar serta memilih media pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang akan diajarkan. 

2. Untuk sekolah agar lebih ditingkatkan lagi penggunaan model 

pembelajaran dan media pembelajaran. Karena hal tersebut dapat 

membantu peserta didik lebih aktif selama proses pembelajaran. 

3. Bagi yang tertarik dengan penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian 

ini dapat dijadikan sebagai informasi ilmiah untuk memperluas informasi 

penelitian yang dilakukan. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang meliputi aspek 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal tersebut sesuai dengan makna 

pendidikan pada UU Sistem Pendidikan Nasional No.20 Tahun 2003, yaitu: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

yang berisi kegiatan belajar mengajar dan mampu menentukan kualitas hasil 

belajar peserta didik. Prosser dalam Musfiqon (dalam Fanani 2015:94) 

pembelajaran yang baik  

adalah pembelajaran yang membawa anak didik pada pemahaman. 

Dalam merancang pembelajaran agar berlangsung dengan efektif dan 

efisien harus didukung dengan kemahiran pendidik untuk mengatur Strategi 

Pembelajaran. Sehubungan dengan hal itu,maka seorang pendidik diharapkan 

mampu menggunakan Strategi Pembelajaran yang tepat, sehingga membantu 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang 

efektif ialah menggunakan metode pembelajaran role playing. 

PENERAPAN METODE BERMAIN PERAN (ROLE 

PLAYING) DENGAN TEKNIK BERCERITA TEMA TEMA 3 

SUBTEMA 4 PEMBELAJARAN 1 KELAS 2 SDN 

KETABANG SURABAYA TAHUN AJARAN 2017/2018 
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ABSTRAK 

 

 Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan proses penerapan metode 

Role Playing yang diterapkan, Untuk mendeskripsikan hasil belajar ketika metode Role 

Playing diterapkan, Untuk mendeskripsikan respon peserta didik melalui penerapan metode 

Role Playing. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 

Campuran dengan menggunakan strategi eksploratif berurutan. Data dikumpulkan melalui 

dua tahap yaitu Untuk mengetahui proses digunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan 

instrumen penelitian observasi. Untuk mengetahui hasilnya digunakan analisis data deskriptif 

kuantitatif dengan instrumen penelitian berupa tes hasil belajar dan angket respon siswa 

terhadap penerapan metode role playing. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa hasil observasi aktivitas pendidik mendapatkan hasil yang sangat baik; 

Hasil belajar siswa yang meliputi bidang pengetahuan yang diperoleh 92,30% sangat baik; 

Hasil kuesioner 92% peserta didik merasa senang dengan menerapkan metode role playing 

dengan teknik bercerita 

 

 Kata kunci : Metode Role Playing, Teknik Bercerita, Hasil Belajar 
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Rusman (2012:155) mengungkapkan bahwa “Metode adalah kegiatan 

ilmiah yang berhubungan dengan cara kerja dalam memahami suatu subjek 

maupun objek penelitian dalam upaya menemukan suatu jawaban secara ilmiah 

dan keabsahannya dari sesuatu yang diteliti”. Salah satu Metode pembelajaran 

adalan Metode Role Playing. 

Menurut  Ginnot (1961; dalam Eka, 2008) menyatakan bermain peran diyakini 

sebagai sarana perkembangan potensi juga dapat dijadikan sebagai media 

terapi. Terapi bermain peran khususnya merupakan pendekatan yang sesuai 

untuk melakukan konseling dengan anak karena bermain adalah hal yang alami 

bagi anak. Melalui manipulasi mainan, anak dapat menunjukkan bagaimana 

perasaan mengenai dirinya, orang-orang yang penting serta peristiwa dalam 

hidupnya secara lebih memadai daripada melalui kata-kata. Adpun langkah-

langkah metode role playing menurut Maufur (2009 : 58-59) sebagai berikut : 

1) Guru menyusun atau menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. 

2) Menunjuk beberapa peserta didik untuk mempelajari skenario dua hari 

sebelum kegiatan belajar mengajar. 

3) Guru membentuk kelompok peserta didik yang anggotanya 5 orang. 

4) Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. 

5) Memanggil para peserta didik yang sudah ditunjuk untuk melakonkan 

skenario yang sudah dipersiapkan. 

6) Masing-masing peserta didik duduk di kelompoknya, masing-masing sambil 

memperhatikan mengamati skenario yang sedang diperagakan. 

7) Setelah selesai dipentaskan, masing-masing peserta didik diberikan kertas 

sebagai lembar kerja untuk membahas. 

8) Guru memberikan kesimpulannya secara umum. 

9) Evaluasi. 

10) Penutup  

Penerapan model role playing dapat membantu peserta didik dalam 

mengemukakan pendapat, menumbuhkan rasa percaya diri siswa untuk lebih 

berkreativitas, sehingga hal ini secara langsung berdampak positif terhadap 

peningkatan motivasi dan prestasi belajar peserta didik. Bermain peran di 

dalam kelas menumbuhkan keberanian terhadap anak untuk tampil di depan 

teman-temannya atau di depan umum serta akan menjadi asahan baginya dalam 

bermasyarakat 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, Metode Role 

Playing (Bermain Peran) adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran 

melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan peserta didik. 

Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan peserta didik dengan 

memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada 

umumnya dilakukan lebih dari satu orang, hal itu bergantung kepada apa yang 

diperankan. Dan dapat diartikan juga bahwa metode bermain peran diartikan 

sebagai suatu metode pemecahan masalah yang melibatkan dua orang atau 

lebih untuk mengambil keputusan secara terbuka dalam situasi yang dilematis. 

Pemeranan diakhiri pada saat mencapai titik dilema dan masing-masing 

pemeran bebas menganalisa apa yang terjadi melalui diskusi yang melibatkan 

para pengamat untuk mencari pemecahannya. 

Bercerita berasa dari kata cerita, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) cerita memiliki arti sebagai sebuah tuturan yang membentangkan 
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terjadinya suatu hal, peristiwa, kejadian baik yang dialami sendiri maupun 

kejadian yang dialami orang lain, karangan yang menuturkan perbuatan, 

pengalaman, atau peenderitaan orang; kejadian dan sebagainya (baik yang 

sungguh-sungguh terjadi maupun yang hanya rekaan belaka) (Depdiknas, 

2005:210). 

Dari paparan diatas, penelitian ini ingin menjawab permasalahan, 

bagaimanakah proses dan hasil Proses penerapan metode bermain peran (role 

playing) dengan teknik bercerita. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yaitu 

mendeskripsikan proses penerapan serta hasil belajar peserta didik dalam 

penerapan Proses penerapan metode bermain peran (role playing) dengan 

teknik bercerita.Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan 

motivasi kepada peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed 

methods). Menurut Sugiyono (2013: 397) metode penelitian kombinasi yang 

menggabungkan abstrak metode kualitatif deskriptif  dan metode kuantitatif 

deskriptif secara bersama-sama.Desain penelitian ini menggunakan pendekatan 

kombinasi kualitatif-kuantitatif model sequential exploratory. Berikut ini 

langkah-langkah penelitian kombinasi dalam desain sequential exploratory: 1) 

Masalah atau potensi, 2) Kajian teori, 3) pengumpulan data, 4) analisis data 

(Kualitatif dan Kuantitatif). 

Subjek penelitian ini yaitu peneliti sebagai pendidik dan peserta didik 

kelas II-A SDN Ketabang Surabaya.Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui: observasi, tes dan angket. Teknik analisis data yang dilakukan melalui 

2 tahap: tahap 1 analisis secara kualitatif deskriptif yaitu analisis aktivitas 

pendidik dan peserta didik, tahap 2 analisis secara kuantitatif deskriptif yaitu 

hasil belajar dan respon peserta didik. 

Hasil belajar peserta didik dikatakan mencapai ketuntasan belajar apabila 

nilai yang diperoleh telah memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) pada 

materi operasi hitung perkalian. Nilai KKM tersebut adalah 75. Nilai tes hasil 

belajar peserta didik secara individu setelah proses pembelajaran dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

Nilai  

 

(Purwanto, 2009:102) 

 

Hasil perhitungan nilai tes peserta didik secara individu tentang materi 

operasi hitung perkalian, ditentukan rentan nilai yang berdasarkan pada nilai 

KKM. Rentan nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Rentan Nilai Hasil Tes 

Konversi Nilai Akhir Predikat 

(Pengetahuan dan 

keterampilan) 

Klasifikasi  

Skala 0-

100 

Skala 1-4 

86 – 100 4 A Sangat Baik 
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Konversi Nilai Akhir Predikat 

(Pengetahuan dan 

keterampilan) 

Klasifikasi  

Skala 0-

100 

Skala 1-4 

71 – 85 3 B Baik 

56 – 70 2 C Cukup 

≤ 55 1 D Perlu 

Bimbingan 

 

Nilai tes hasil belajar yang diperoleh kemudian dihitung dengan rata-rata 

kelas dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

M  

(Arikunto, 2013:299) 

 

Untuk mengetahui  prosentase banyaknya peserta didik yang 

mendapatkan nilai ≥ KKM dipergunakan rumus sebagai berikut.  

 

Ketuntasan klasikal =  

 

(Sugiyono, 2015:13) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan  pembelajaran  di  dalam kelas  secara  umum  telah  

berlangsung sesuai  dengan  rencana  pembelajaran  yang telah  ditetapkan. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam satu kali pertemuan pembelajaran. Penelitian 

ini dilakukan pada pendidik dan peserta didik kelas II-A SDN Ketabang 

Surabaya. Data yang akan diuraikan meliputi (1) hasil observasi aktivitas 

peneliti sebagai pendidik dan aktivitas peserta didik dalam proses penerapan 

metode bermain peran (role playing) dengan teknik bercerita yang terdiri dari 

tiga kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan 

penutup, (2) tes hasil belajar peserta didik terkait materi bercerita, dan (3) 

angket peserta didik meliputi respon tentang penerapan metode bermain peran 

(role playing) dengan teknik bercerita  dalam proses pembelajaran.  

1. Proses penerapan metode bermain peran (role playing) dengan teknik 

bercerita terdiri dari 2 aktivitas, yaitu aktivitas pendidik dan peserta didik. 

a. Aktivitas pendidik dalam metode bermain peran (role playing) dengan 

teknik bercerita termasuk dalam kategori yang “sangat baik”. Hal ini 

terbukti dari perolehan observasi aktivitas pendidik dari langkah-langkah 

kegiatan yang terlaksana sejumlah 25 kegiatan dari 26 kegiatan, dan 1 

kegiatan yang tidak terlaksana. 

b. Aktivitas peserta didik dalam metode bermain peran (role playing) dengan 

teknik bercerita dapat dikatakan “sangat baik”. Hal ini terbukti bahwa 

keseluruhan peserta didik melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah 

direncanakan. 

2. Hasil belajar peserta didik didapatkan dengan menggunakan Tes Hasil 

Belajar (THB) yang diberikan di akhir pembelajaran setelah proses 

penerapan metode bermain peran (role playing) dengan teknik bercerita. 



 
 

PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”   | 606  
 

Hasil belajar peserta didik diperoleh nilai rata-rata klasikal 92 dan masuk 

dalam kategori sangat baik. Selain itu diperoleh ketuntasan hasil  belajar 

peserta didik pada materi bercerita di bawah ini: 

Ketuntasan hasil belajar pesera didik 

Ketuntasan hasil 

belajar 

Jumlah peserta 

didik 

Prosentase 

Tuntas 36 92% 

Tidak Tuntas 3 8% 

 

Berdasarkan tabel diatas, jumlah peserta didik yang dinyatakan tuntas 

secara individual pada muatan pelajaran bahasa indonesia materi bercerita 

yaitu 36 peserta didik, dan yang dinyatakan dalam kategori tidak tuntas 

secara individual yaitu 3 peserta didik. Dari perhitungan ketuntasan klasikal, 

dapat diperoleh hasil prosentase peserta didik yang dinyatakan tuntas  

sebesar 92% dan yang tidak tuntas sebesar 8%. Dapat dinyatakan bahwa 

ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal telah tercapai dan masuk 

dalam kriteria sangat baik.  

Perolehan prosentase hasil belajar peserta didik akan disajikan ke dalam 

grafik berikut ini. 

 
Gambar  Ketuntasan Klasikal Tes Hasil Belajar Peserta Didik 

 

3. Hasil respon peserta didik menggunakan angket yang telah dibagikan 

kepada peserta didik setelah proses pembelajaran selesai. Tujuan dari 

pemberian angket yaitu untuk mendeskripsikan tingkat ketertarikan peserta 

didik saat pembelajaran menggunakan metode bermain peran (role playing) 

dengan teknik bercerita. Berikut ini hasil respon peserta didik: 

4.  

Angket Respon Peserta Didik 

 
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa respon dari seluruh 

peserta didik terhadap penerapan penerapan metode bermain peran (role 



 
 

PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”   | 607  
 

playing) dengan teknik bercerita yaitu positif, dengan perhitungan 

ketercapaian 61% dan masuk dalam kategori baik.  

 

PEMBAHASAN 

1. Proses penerapan penerapan metode bermain peran (role playing) dengan 

teknik bercerita 

Penerapan dapat dilihat dari aktivitas pendidik (peneliti) dan aktivitas 

peserta didik pada penerapan penerapan metode bermain peran (role playing) 

dengan teknik bercerita dengan menggunakan instrumen lembar observasi. 

Aspek yang diamati dalam observasi kegiatan pembelajaran adalah kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

       Dari langkah-langkah kegiatan tersebut pendidik dan peserta didik telak 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Secara  keseluruhan 

pendidik telah melaksanakan kegiatan serta melaksanakan penerapan metode 

role playing dengan baik. Hasil dari proses penerapan metode role playing 

tersebut yaitu peserta didik menjadilebih aktif serta peserta didik termotivasi 

untuk lebihbersemangat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Peserta 

didik juga sangat antusis dalam mengikuti pembelajaran. 

 Secara teoritis, hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan 

oleh Zuhairini dkk, (1983;103) yang menyatakan bahwa metode role playing 

mampu menarik perhatian anak, sehingga suasana kelas semakin hidup dan 

merupakan kegiatan yang menyenangkan. 

     Secara empiris, peneliti ini juga memiliki hasil yang sejalan dengan peneliti 

terdahulu. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ismawati Alidha Nurhasanah, 

Atep Sujana, Ali Sudin (2016) dengan judul “Penerapan Metode Role Playing 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Materi Hubungan Mahluk 

Hidup dengan Lingkungannya” menyatakan bahwa pembelajaran melalui 

metode role playing telah berhasil meningkatkan aktivitas  belajar siswa. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan metode role 

playing memberi hasil belajar siswa yakni sesuai dengan tujuan  pembelajaran 

yang telah dirumuskan.  

2. Hasil Respon Peserta Didik setelah penerapan metode bermain peran (role 

playing) dengan teknik bercerita  

Pembelajaran dengan menggunakan metode role playing ini memperoleh 

hasil belajar  dan respon yang baik dari peserta didik. Hal ini dikarenakan 

karena adanya suasana belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan 

sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap hasil belajarnya.  

     Secara toritis hasil respon peserta didik dalam penelitian ini sejalan dengan 

teori tentang kelebihan menggunakan metode role playing dalam 

pembelajaran. Hal tersebut dikemukakan oleh (Santoso, 2011) yang 

menyatakan bahwa metode role playing dapat membangkikan gairah dan 

semangat optimis dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan 

dalam kesetiakawanan sosial yang tinggi.  

Dari hal tersebut  dapat disimpulkan bahwa hasil respon yang ditimbulkan 

oleh peserta didik dalam penerapan metode role playing akan memberikan 

hasil yang baik bagi penelitian. Oleh karena itu, penelitian akan menjadi valid 

jika hasil yang diambil berasal dari respon yang dihasilkan oleh peserta didik. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam penelitian ini menunjukkan keberhasilan, hal ini terbukti pada 

hasil observasi aktivitas pendidik memperoleh kriteria “sangat baik” dengan 

terlaksana sejumlah 25 kegiatan, dan 1 kegiatan yang tidak terlaksana. Pada 

aktivitas peserta didik memperoleh kriteria “sangat baik” dengan keseluruhan 

peserta didik dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Hasil belajar peserta didik dikatakan berhasil dengan nilai rata-

rata klasikal mencapai 92 dengan kriteria “sangat baik”, peserta didik 

dinyatakan tuntas dengan prosentase sebesar 92%, sedangkan dinyatakan tidak 

tuntas dengan prosentase 8%. Hasil Respon peserta didik didapatkan positif 

dengan ketercapaian 88% dan masuk dalam kriteria “baik”.  

Berdasarkan simpulan dan hasil penerapan metode bermain peran (role 

playing) dengan teknik bercerita, maka perlu adanya pemikiran yang dapat 

memberikan manfaat agar proses pembelajaran dapat tercapai dengan 

maksimal.  

Adapun saran-saran yang dipaparkan sebagai berikut: pendidik dapat 

menerapkan metode role playing dengan teknik bercerita tema 3 subtema 4 

pembelajaran 1 kelas II SDN Ketabang Surabaya untuk mencapai keberhasilan 

dalam proses pembelajaran di kelas. Selain itu pendidik harus lebih kreatif 

untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mengajar serta 

pemilihan teknik bercerita yang sesuai dengan materi dipelajari. Selanjutnya 

pendidik harus berlatih menerapkan metode role playing sesuai dengan tahapan 

yang benar agar tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana selama proses 

pembelajaran 
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ABSTRAK 

 
       Model pembelajaran berbasis masalah berdasarkan kepala bernomor adalah salah satu 

inovasi pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil dari pengaruh model pembelajaran berbasis 

masalah berdasarkan pada nomor kepala bersama tentang keaktifan dan hasil belajar kognitif 

siswa kelas III di Hang TuahElementary School 10 Juanda. Penelitian ini merupakan penelitian 

gabungan (mixed methods) karena dalam penelitian ini menggabungkan antara metode kuantitatif 

dan kualitatif. Teknik retrievaldata dalam penelitian ini menggunakan observasi dan tes hasil 

belajar yang dilampirkan. Teknik analisis data menggunakan persentase, uji normalitas, uji 

homogenitas, dan uji T karena data berupa angka. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

III SDN Hangul 10 Juanda, selama mengikuti proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran Problem Based Learning berdasarkan angka kepala bersama-sama aktivitas siswa 

kelas eksperimen persentase 86% kategori sangat baik. Hasil tes belajar yang ditunjukkan oleh 

peserta didik menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning berdasarkan kepala 

bernomor bersama-sama telah dilakukan dalam dua kelas, kelas eksperimen adalah kelas III-D 

dan kelas kontrol kelas III-C dengan T-Test dapat diketahui tcount = 19,17> ttabel = -2,01, jadi 

H0 ditolak. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Berbasis Masalah, Numbered Heads Together dan The Students. 

 

PENDAHULUAN 

       Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia 

dalam menciptakan manusia yang berkualitas. Sesuai dengan Undang-undang No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 (1) menyatakan 

bahwa pendidikan sebagai usaha sadar untuk menciptakan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pelaksanaan pendidikan dapat 

dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang memiliki keterkaitan yang sangat 

erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam proses pendidikan. 

       Proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila peserta didik antusias 

dan bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai terakhir 

pembelajaran sehingga peserta didik dapat menimbulkan keaktifan dalam proses 

pembelajaran. Keaktifan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran akan 

menyebabkan interaksi yang tinggi antara pendidik dengan peserta didik ataupun 

antara peserta didik dengan peserta didik itu sendiri. 

mailto:nurresti83@gmail.com
mailto:evasetia78@gmail.com
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       Dalam proses pembelajaran berlangsung diperlukan juga dukungan dari 

berbagai pihak untuk berperan aktif dalam usaha mencapai mutu pendidikan yang 

optimal. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, pendidik hendaknya ikut 

berpatisipasi dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Pembelajaran di 

sekolah dasar hendaknya dirancang agar lebih bermakna sehingga dapat dipahami 

dan diingat oleh peserta didik. Namun saat ini, hal yang lebih ditekankan dalam 

proses pembelajaran adalah hasil yang diperoleh peserta didik. Seharusnya yang 

dilakukan pendidik adalah melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses 

pembelajaran, sehingga peserta didik dapat mengembangkan segala kreativitas 

dan pengetahuan yang dimilikinya serta keterampilan yang didapat sehingga hasil 

belajar dapat tercapai secara optimal. 

Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal diperlukannya perubahan-

perubahan dalam proses pembelajaran sehingga tujuan dari proses pembelajaran 

bisa tercapai. Oleh karena itu, alangkah baiknya dalam pem-belajaran diusahakan 

menggunakan pem-belajaran yang inovatif dan menyenangkan seperti 

pembelajaran kooperatif, dalam pelaksanaannya pembelajaran kooperatif 

diterapkan strategi belajar dengan sejumlah peserta didik sebagai anggota 

kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan 

tugas kelompoknya, setiap anggota kelompoknya harus saling bekerja sama dan 

saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran ini, 

belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum 

menguasai bahan pelajaran.  

       Pembelajaran kooperatif terdapat berbagai model atau tipe-tipe yang guna 

membantu pendidik dalam merancang pembelajaran dikelas agar lebih bervariasi. 

Salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads 

together. Dalam pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together dapat 

melatih peserta didik untuk saling berbagi informasi, mendengar dengan cermat 

serta berbicara sesuai dengan pendapat mereka masing-masing, sehingga peserta 

didik dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Dengan model numbered heads 

together maka akan tercipta suasana koordinasi dimana peserta didik akan saling 

berkomunikasi, saling mendengarkan, saling berbagi, saling memberi, dan saling 

menerima keadaan tersebut akan memupuk jiwa, sikap, dan perilaku yang pada 

akhirnya mampu membawa pada dampak postif berupa peningkatan hasil belajar 

sebagai salah satu indikator keberhasilan yang dilakukan.  

       Model pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yang diharapkan 

dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial serta mengembangkan rasa 

keingintahuan (Permen-dikbud No. 103 Tahun 2014) terdapat empat model adalah 

model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning), model 

Pembelajaran Berbasis Project (Project Based Learning), model Pembelajaran 

melalui Penyingkapan atau Pene-muan (Discovery Learning/ Inquiry Learning) 

dan model pembelajaran Production Based  Eduacation (PBE) sesuai karakteristik 

pendidikan menengah kejuruan. Sehingga dengan ini peneliti memadukan model 

pembelajaran antara model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning) dengan model pembelajaran kooperatif tipe numbered heads together 

agar sesuai dengan kurikulum 2013 yang pada saat ini diterapkan di sekolah-

sekolah. (1) Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan model 

Problem Based Learning (PBL) berbasis Numbered Heads Together (NHT) pada 
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materi Perubahan di Alam dan Cuaca peserta didik kelas III SD Hang Tuah 10 

Juanda Sidoarjo?. (2) Adakah pengaruh model Problem Based Learning (PBL) 

berbasis Numbered Heads Together terhadap hasil belajar peserta didik pada 

materi Perubahan di Alam dan Cuaca peserta didik kelas III SD Hang Tuah 10 

Juanda Sidoarjo? 

 

A. METODE PENELITIAN 
        Jenis penelitian yang digunakan adalah kombinasi (mixed methods) karena 

dalam penelitian ini mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode 

kuantitatif dan kualitatif untuk di gunakan secara bersama-sama (Sugiyono, 

2013:404). Dalam penelitian ini, rencana penelitian yang digunakan berbentuk 

Quasi Experimental Design (Sugiyono,2013:114). Dimana desain ini mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol 

variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen 

(Sugiyono,2013:114).              

       Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan tes. 

Observasi digunakan untuk memperoleh data aktivitas pendidik dan keaktifan 

pada penerapan model pembelajaran problem based learning berbasis numbered 

heads together. Tes digunakan untuk mengumpulkan data hasil belajar kognitif 

peserta didik berupa pertanyaan. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan 2 

teknik yaitu persentase dan uji statistik. 

B. HASIL PENELITIAN 

       Hasil penelitian ini meliputi (1) hasil observasi aktivitas pendidik (2) hasil 

observasi keaktifan peserta didik (3) tes hasil belajar peserta didik. 

Hasil observasi aktivitas pendidik dan peserta didik diuraikan sebagai berikut: 

1. Data Hasil Observasi Aktivitas Pendidik 

Hasil observasi aktivitas pendidik disajikan pada tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1 Hasil Rata-rata Hasil Observasi Pendidik Pada Setiap Aspek 

Kegiatan 

No Akivitas Pendidik Rata-rata 

1 Membuka pelajaran 26 

2 Menyampaikan materi dan 

mengorganisasikan peserta 

didik  

7,5 

3 Mengamati kegiatan kelompok 3,5 

4 Mengorganisasikan untuk 

mempresentasikan hasil 

kerjasama 

4 

5 Mengevaluasi dan membahas  11,5 

6 Penutup 12 

Jumlah Rata-rata 64,5 

Jumlah Keseluruhan 68 

 

       Berikut adalah analisis data perhitungan persentase observasi aktivitas 

pendidik: 
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NP = 94,85% 

NP = 95% 

       Hasil perhitungan diatas menujukkan bahwa hasil observasi aktivitas 

pendidik termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. 

 

2. Data Hasil Observasi Keaktifan 

       Hasil observasi keaktifan peserta didik disajikan pada tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 2 Data Hasil  Rata-rata Observasi Keaktifan Kelas Eksperimen 

No. Peserta Didik Rata-rata 

1 80 

2 80 

3 93 

4 85,5 

5 84 

6 79 

7 89 

8 88 

9 80,5 

10 88 

11 81,5 

12 87 

13 80 

14 86,5 

15 91,5 

16 86,5 

17 89 

18 84 

19 84 

20 92,5 

21 85 

22 81,5 

23 96,5 

24 84 

Jumlah Rata-rata 2056 

Jumlah 

Keseluruhan 2400 

 

       Berikut adalah analisis data perhitungan persentase observasi aktivitas 

keaktifan peserta didik: 
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NP = 85,67 % 

NP = 86 % 

 

       Hasil perhitungan diatas menujukkan bahwa hasil observasi aktivitas 

keaktifan kelas eksperimen termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. 

Tabel 3 Data Hasil  Rata-rata Observasi Keaktifan Kelas Kontrol 

No. Peserta Didik Rata-rata 

1 75 

2 65.5 

3 74 

4 70.5 

5 76.5 

6 63 

7 86.5 

8 77.5 

9 80 

10 76.5 

11 71.5 

12 74 

13 80 

14 81.5 

15 71.5 

16 72.5 

17 74 

18 75.5 

19 79 

20 71.5 

21 76.5 

22 64 

23 70.5 

24 71.5 

Jumlah Rata-rata 1778,5 

Jumlah 

Keseluruhan 2400 

 

       Berikut adalah analisis data perhitungan persentase observasi aktivitas 

keaktifan peserta didik: 

 

 
NP = 74,52 % 

NP = 75 % 
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       Hasil perhitungan diatas menujukkan bahwa hasil observasi aktivitas 

keaktifan kelas kontrol  termasuk dalam kategori “Cukup Baik”. 

       Hasil Tes Hasil Belajar dalam penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4 

Data Nilai Kelas III-D (Kelas Eksperimen) 

Nilai Jumlah Peserta 

Didik 

80 3  Peserta Didik 

85 5  Peserta Didik 

90 10 Peserta Didik 

95 3   Peserta Didik 

100 3   Peserta Didik 

Jumlah 24 Peserta Didik 

 

Data Nilai Kelas III-C (Kelas Kontrol) 

Nilai Jumlah Peserta 

Didik 

35 2  Peserta Didik 

40 2  Peserta Didik 

45 1  Peserta Didik 

55 18 Peserta Didik 

80 1   Peserta Didik 

Jumlah 24 Peserta Didik 

        

       Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis kurva daerah 

penolakan dengan menggunakan rumus Uji-t dapat diketahui bahwa thitung  = 

19,17> ttabel = -2,01, maka H0 ditolak. Artinya peserta didik yang diterapkan 

problem based learning berbasis numbered heads togetherpada tema Perubahan 

di Alam subtema Perubahan Iklim dan Cuaca pembelajaran 3yang hanya 

diterapkan model problem based learning berbasis numbered heads together 

berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas III SD Hang Tuah 

10 Juanda Sidoarjo. 

 

B. Pembahasan 

       Pembahasan dalam hal ini bertujuan untuk lebih menjelaskan secara detail 

serta menyeluruh mengenai apa yang telah dijelaskan pada temuan penetilian. 

Karena dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif maka hipotesis 

tersebut akan diuji untuk mendapatkan sebuah jawaban dari rumusan masalah 

yang telah dibuat pada bab 1. 

1. Penerapan model Problem Based Learning (PBL) berbasis Numbered 

Heads Together (NHT) pada materi Perubahan di Alam dan Cuaca 

peserta didik kelas III SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo. 

Penerapan model pembelajaran problem based learning berbasis numbered heads 

togetherpada proses pembelajaran yang diamati melalui kegiatan observasi 

aktivitas pendidik dan akttivitas peserta didik yang dilakukan oleh dua observer 

dalam proses pembelajaran pada pembelajaran “Perubahan di Alam” termasuk 

dalam kategori sangat baik. Peneliti telah melaksanakan langkah-langkah 
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pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning berbasis 

numbered heads together yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah 

dibuat sebelumnya hal ini dapat dilihat pada hasil persentase penilaian observasi 

aktivitas pendidik yang telah dinilai oleh observer. Hal ini didukung oleh kajian 

empiris dan penelitian yang relevan. 

       Dari hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian ini, yakni 

aktivitas pendidik dan peserta didik pada penerapan model problem based 

learning berbasis numbered heads together di kelas III SD Hang Tuah 10 Juanda, 

data penelitian yang dilakukan peneliti pada aktivitas pendidik yang terdiri dari 17 

aspek yang diamati. Dari kelas eksperimen diperoleh persentase sebesar 95% 

dikategorikan “sangat baik”. Hal ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas pendidik 

dalam pembelajaran menggunakan model problem based learningberbasis 

numbered heads together telah tercapai karena sesuai dengan indikator yang telah 

ditetapkan dalam penerapan model problem based learning berbasis numbered 

heads together. 

       Hasil observasi yang dilakukan terhadap aktivitas pendidik dan peserta didik 

dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning 

berbasis numbered heads togetherdalam pembelajaran jenis-jenis pekerjaan sangat 

baik dan memuaskan. Pendidik telah melakukan kegiatan sesuai dengan langkah-

langkah model pembelajaran problem based learning berbasis numbered heads 

together. Peserta didik juga sangat aktif dalam pembelajaran.Hasil penelitian yang 

telah dilakukan penulis juga didukung dengan kajian teoritis dan penelitian 

terdahulu yang relevan diantaranya:. 

       Secara teoritis, terdapat pengaruh dari inovasi pembelajaran yang dilakukan 

oleh pendidik yang memberikan teknik pembelajaran baru sehingga menjadi 

pengalaman yang baru juga untuk peserta didik sehingga antusiasme peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran sangat baik.Selain itu juga faktor atau keadaan 

sekolah yang memungkinkan untuk dapat melakukan inovasi pembelajaran. 

Sumantri (2001: 14) menyatakan bahwa cara-cara yang ditempuh guru untuk 

menciptakan situasi pengajaran yang benar-benar menyenangkan dan mendukung 

bagi kelancaran belajar dan tercapainya prestasi belajar anak yang memuaskan. 

Tidak hanya itu hal yang sama juga dikemukakan oleh Hamdani (2011: 80) 

metode merupakan cara yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan 

hubungan dengan siswa pada saat pengajaran. 

       Berdasarkan hasil pengamatan pada kriteria keaktifan peserta didik yang 

disajikan sebelumnya, data yang di peroleh pada kelas III- D adalah 2056 dengan 

persentase 86% berkategorikan sangat baik sedangkkan pada hasil data observasi 

kekatifan peserta didik kelas III- C memperoleh skor 1778,5 dengan persentase 

75%. Hal ini dapat disimpulkan dengan diterapkannya model problem based 

learning berbasis numbered heads together.  

      Penelitian ini juga dapat dikaitkan dengan penelitian yang terdahulu dengan 

judul “Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk 

Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa pada Pelajaran Komputer 

(KK6) di SMKN 2 Wonosari Yogyakarta” yang membuktikan bahwa penerapan 

model PBL memberikan peningkatan terhadapan keaktifan peserta didik selama 

proses pembelajaran. Dari hasil tes evaluasi siklus I dan siklus II dapat dilihat 

bahwa rata-rata peserta didik meningkat. Peningkatan nilai rata-rata kelas dari 

siklus I ke siklus II meningkat sebesar 4,16% yaitu dari 91 menjadi 95. Pada 
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siklus 2 kategori nilai sangat tinggi peserta didik meningkat sebesar 11,11% yaitu 

dari 27 peserta didik menjadi 30 peserta didik. 

       Hal ini juga diperkuat dengan teori Trianto (2009: 56) menyatakan bahwa hal 

yang paling mendasar yang dituntut dalam proses pembelajaran adalah keaktifan 

peserta didik. Sehingga pada saat proses pembelajaran berkelompok secara tidak 

langsung peserta didik akan berinteraksi dengan peserta didik lain. Baik dalam hal 

keberanian mengutarakan pendapat, diskusi, tolong menolong, saling menghargai 

yang terjadi pada saat proses pembelajaran berkelompok. Keberhasilan suatu 

pembelajaran berkelompok ditentukan oleh kemampuan seorang pendidik dalam 

memberikan model pembelajaran berkelompok yang menarik serta dapat 

membuat peserta didik mampu untuk selalu aktif. 

2. Pengaruh model Problem Based Learning (PBL) berbasis Numbered Heads 

Together (NHT) terhadap hasil belajar peserta didik pada materi 

Perubahan di Alam dan Cuaca peserta didik kelas III SD Hang Tuah 10 

Juanda Sidoarjo. 

       Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan oleh peneliti, 

menunjukkan bahwa H0 ditolak pada taraf signifikasi 5% diperoleh hasil sebesar 

thitung sebesar thitung  = 19,17> ttabel = 2,01, maka dapat dilihat dari kriteria 

pengujian karena thitung  = 19,17 > ttabel = -2,01, maka H0 ditolak yang artinya ada 

Pengaruh penerapan model problem based learning berbasis numbered heads 

together terhadap hasil belajar dalam pada materi Perubahan di Alam dan Cuaca 

peserta didik kelas III SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo. 

       Hal ini juga didukung oleh teori Ibrahim (2000: 28) mengemukakan tiga 

tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran kooperatif dengan tipe numbered 

heads together yaitu: (1) hasil belajar akademik stuktural, bertujuan untuk 

meningkatkan, (2) kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik, (3) pengakuan 

adanya keragaman, bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya yang 

mempunyai berbagai latar belakang, (4) pengembangan keterampilan sosial, 

bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. 

        Hasil penelitian yang terdahulu menyatakan bahwa hasil belajar berpengaruh 

sesuai dengan penelitian Siregar pada tahun 2012 dalam jurnal yang berjudul 

“Pengaruh Model Kooperatif Tipe NHT terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VIII 

SMP NEGERI 18 Medan”. Dengan hasil uji t-test diperoleh thitung sebesar 2,458 

dengan probabilitas 0,017 < 0,05. Ini berarti ada pengaruh yang signifikan 

penggunaan model kooperatif tipe NHT terhadap hasil belajar siswa pada sub 

materi pokok Tekanan Pada Zat Padat dan Zat Cair Semester Genap SMP Negeri 

18 Medan T.P 2009/2010.Dari hasil penelitian tersebut, diharapkan agar pendidik 

bisa mencoba menerapkan model problem based learning berbasis numbered 

heads together. 

      Hal ini dapat disimpulkan bahwa model problem based learning berbasis 

numbered heads together adalah model pembelajaran yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar kognitif peserta didik selain itu juga dengan menggunakan model 

peserta didik mampu aktif dalam berkegiatan tugas diskusi kelompok ataupun 

tugas individu karena peserta didik diminta selalu aktif dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. 

 

E. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
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       Dalam penelitian ini mengimplemen- tasikan model problem based learning 

berbasis numbered heads together bertujuan untuk mengetahui keaktifan dan hasil 

belajar kognitif peserta didik pada materi pokok tema 3 perubahan di alam 

subtema 2 perubahan iklim dan cuaca pembelajaran 3. Dari hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada 

setiap indikatornya. Hal ini membuktikan bahwa model problem based learning 

ber-basis numbered heads together mampu meningkatkan keaktifan dan hasil 

belajar peserta didik. 

      Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Model Problem Based 

Learning (PBL) Berbasis Numbered Heads Together (NHT) pada Materi 

Perubahan Iklim dan Cuaca Terhadap Keaktifan dan Hasil Belajar Peserta Didik 

Kelas III di SD Hang Tuah 10 Juanda Sidoarjo” yang dilakukan melalui observasi 

dan pemberian tes hasil belajar. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran numbered heads together berbasis problem 

based learning pada keaktifan peserta didik dikategorikan “sangat baik” 

2. Ada pengaruh model pembelajaran numbered heads together berbasis problem 

based learning terhadap hasil belajar kognitif peserta didik III SD Hang Tuah 

10 Juanda Sidoarjo 

 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas dari hasil analisis data, maka peneliti perlu 

untuk menyumbangkan pemikiran yang dapat memberikan manfaat agar proses 

pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Adapun saran-saran yang 

dipaparkan peneliti sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah,  sekolah selalu memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang 

memadai sebagai penunjang agar proses pembelajaran berjalanan dengan baik. 

2. Bagi pendidik, diharapkan lebih aktif mengikuti pelatihan-pelatihan tentang 

model dengan perkembangan pembelajaran untuk menambah pengetahuan 

yang lebih baik lagi. Pendidik lebih selektif dalam memilih model 

pembelajaran. 

3. Bagi peserta didik, siswa di harapkan mampu berperan mampu berperan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. Dengan terlibat aktif dalam pembelajaran tentu 

akan meningkatkan hasil belajarnya selain pada penilaian kognitif juga pada 

penilaian afektif. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran rumah miniatur bangun datar. 

Karena dalam isi pelajaran matematika pada materi bangun datar dibutuhkan media 

pembelajaran yang nyata untuk memudahkan peserta didik menghitung dan menentukan luas dan 

keliling bangun datar. Rumah-rumah miniatur media ada berbagai bentuk gelombang datar 

seperti segitiga, persegi, persegi panjang, trapesium dan jajaran genjang. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengembangkan dan mengetahui kelayakan media pembelajaran miniatur bangun 

rumah datar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan model 

pengembangan 4-D (Empat-D) yang terdiri dari empat tahap: Define (Define), Desain 

(Pengembangan), Pengembangan (Diseminasi), dan Diseminasi (Diseminasi). Namun dalam 

penelitian hanya dilakukan pada tahap Pengembangan atau pengembangan. Subyek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas IV Sekolah Dasar. Kelayakan media pembelajaran media 

miniatur bangun rumah datar secara keseluruhan dikategorikan sangat baik dengan kualitas 

produk yang baik, sehingga media pembelajaran miniatur rumah pada konten pelajaran 

matematika dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang layak. 

 

Kata Kunci : Rumah miniatur, Model Pembangunan 4-D 

 

PENDAHULUAN  

Pada umumnya matematika adalah pelajaran yang dianggap sulit bagi 

sebagian peserta didik. Karena selalu berhubungan dengan angka, rumus, dan 

menghitung. Matematika merupakan alat untuk memberikan cara berpikir, 

menyusun pemikiran yang jelas, tepat dan teliti. Piaget (dalam Heruman, 2007:1)  

menambahkan bahwa kemampuan yang tampak dalam tahap ini adalah 

kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoprasikan kaidah-kaidah logika, 

meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret. Peserta didik masih 

terikat dengan objek yang ditangkap dengan pancaindra, sehingga diharapkan 

dalam proses pembelajaran matematika yang masih bersifat abstrak untuk  

menggunakan media sebagai alat bantu, dan penggunaan alat peraga dapat 

memperjelas yang disampaikan oleh pendidik, sehingga peserta didik lebih mudah 

untuk memahami. Oleh karena itu dibutuhkan media pembelajaran. 

Menurut Sundayana (2013 : 24) konsep-konsep dalam matematika  itu 

bersifat abstrak, sedangkan pada umunya peserta didik berpikir dari hal-hal yang 

konkret menuju hal-hal yang abstrak, maka salah satu jembatan agar peserta didik 

mampu berpikir abstrak tentang matematika adalah menggunakam media 

pendidikan atau alat peraga. Karena pada pemahaman konsep matematika ini 

apabila peserta didik belum pernah menerima atau mempelajari materi tersebut 

sangat dibutuhkan sebuah media  nyata diharapkan dapat digunakan untuk 

membantu kemampuan berpikir peserta didik. Salah satu konsep dalam 

matematika yang memerlukan media pembelajaran ialah konsep pengukuran 

mailto:Vivi.anggraeni@icloud.com
mailto:Mghoniyatul@gmail.com
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bangun datar. Media yang cocok untuk pengukuran bangun datar ialah media 

yang konkrit dan padat sehingga peserta didik bisa dapat pengalaman langsung 

dalam merasakan bentuk objek yang akan dipelajari. Sebagai seorang pendidik 

harus mampu mengidentifikasi karakteristik peserta didiknya karena tidak semua 

media pembelajaran akan berpengaruh kepada peserta didik. Pemilihan media 

yang tepat akan berpengaruh terhadap hasil belajar, semakin nyata media yang 

digunakan maka semakin jelas persepsi peserta didik, karena persepsi mereka 

sangat mempengaruhi prestasinya.  

Masalah yang sering dialami peserta didik yaitu  kurang bisa memahami 

dengan baik tentang luas persegi, dan keliling persegi. Mereka masih belum bisa   

membedakan antara keliling dan luas persegi, seringkali peserta didik salah dalam 

menggunakan rumus. Untuk menentukan luas dan keliling persegi dibutuhkan 

media yang nyata untuk mempermudah peserta didik dalam memahami konsep 

luas dan keliling persegi. Salah  satu media yang dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan kualitas belajar mengajar yaitu dengan adanya media bangun datar 

berbasis miniatur rumah. Dengan adanya media miniatur rumah diharapkan bagi 

peserta didik untuk lebih mudah belajar menghitung dan mencari keliling persegi. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan media miniature rumah untuk 

menghitung luas dan mencari keliling persegi karena media ini cukup menarik 

karena di dalamnya terdapat benda benda yang berhubungan dengan bangun datar. 

Dasar pertimbangan dalam pemilihan media sangatlah sederhana, yaitu untuk 

memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. 

Dari permasalahan di atas maka peneliti memberikan alternatif terhadap 

masalah tersebut dengan mengangkat judul “PENGEMBANGAN MEDIA 

PEMBELAJARAN MINIATUR RUMAH BANGUN DATAR PADA 

MUATAN PELAJARAN MATEMATIKA KELAS IV SDN KETABANG 

SURABAYA” Peneliti berharap dapat memberikan solusi terhadap pembelajaran 

bangun datar dengan menggunakan media miniatur rumah.  

 

METODE PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2014:297) penelitian ini menggunakan metode penelitian 

dan pengembangan, metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, untuk menguji keefektifan produk tersebut. Media pembelajaran 

yang dikembangkan yaitu media miniatur rumah bangun datar 

Pada penelitian ini model yang digunakan dalam pembelajaran yaitu model 

pengembangan 4-D (Four D) yang terdiri atas empat tahap utama, yaitu : 

(Trianto,2007: 65-68). 

A. Tahap Define 

1. Analisis Ujung Depan  

Kegiatan ini dilakukan untuk menetapkan masalah dasar yang diperlukan 

dalam pengembangan media miniatur rumah bangun datar. Masalah yang 

ditemui dalam pembelajaran matematika di kelas IV SDN Ketabang Surabaya 

yaitu peserta didik belum menguasai materi bangun datar, seperti membedakan 

luas dan keliling. Peserta didik masih kesulitan dalam hal tersebut oleh karena 

itu sangat dibutuhkan media pembelajaran yang konkrit untuk memudahkan 

peserta didik sehingga pembelajaran lebih efektif.  

2. Analisis Peserta Didik 
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Analisis peserta didik merupakan tahap mempelajari karakterisrik, kemampuan 

dan pengalaman peserta didik di sekolah. Analisis peserta didik meliputi 

kemampuan akademik, dan motivasi terhadap mata pelajaran matematika. 

Tanpa adanya bantuan media pembelajaran peserta didik tidak termotivasi 

sehingga pembelajaran menjadi kurang menyenangkan dan membuat peserta 

didik lebih pasif. Hal tersebut akan berdampak pada hasil belajar matematika 

menjadi tidak memuaskan. Oleh Karena itu, dengan adanya bantuan media 

pembelajaran miniatur rumah bangun datar diharapkan peserta didik menjadi 

lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dan mendapatkan hasil yang 

diinginkan.  

3. Analisis Konsep  

Konsep matematika di SD khususnya bangun datar termasuk dalam 

pembelajaran geometri bidang datar. Penguasaan konsep dan keterampilan 

geometri sangat penting dalam mendukung keberhasilan peserta didik . Peserta 

didik masih menemui kesulitan dalam memahami konsep, kesalahan yang 

sering ditemui yaitu dalam menguasai konsep bangun datar seperti persegi 

disebut kubus. Hal tersebut terjadi karena peserta didik belum mengenal 

konsep bangun datar segiempat dan terbatasnya pengetahuan tentang konsep 

segiempat. Upaya yang dilakukan untuk menghindari miskonsep dengan 

adanya bantuan media pembelajaran yang  dikembangkan yaitu media miniatur 

rumah bangun datar.  

4. Analisis Tugas 

Bertujuan untuk menentukan tugas-tugas utama yang harus dikuasai oleh 

peserta didik yang berkaitan dengan media pembelajaran yang dikembangkan 

media miniatur rumah bangun datar yaitu materi  menentukan luas dan keliling 

bangun datar.  

5. Analisis Tujuan Pembelajaran  

Analisis tujuan pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik setelah 

melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran miniatur rumah 

dapat mencapai kompetensi yang telah ditentukan.  

B. Tahap Design  

Pada tahap ini mulai dirancang dengan merancang media pembelajaran. 

Langkah-langkah merancang media pembelajaran sebagai berikut :  

1. Penyusunan Tes 

Tes yang digunakan yaitu pretest, posttest dan angket respon siswa yang 

bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik. Pretest diberikan 

sebelum pembelajaran dan posttest diberikan setelah menggunakan media 

pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran yaitu materi menentukan luas 

dan keliling bangun datar. Sedangkan angket digunakan untuk mengukur 

respon siswa terhadap media yang dikembangkan.  

2. Pemilihan Media 

Pemilihan media bertujuan untuk mengidentifikasi media pembelajaran dengan 

karakteristik materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.  

3. Pemilihan Format  

Pemilihan format bertujuan untuk mendesain isi pembelajaran, sumber belajar 

serta membuat desain media yang meliputi gambar. Media yang sesuai dengan 

materi bangun datar yaitu media miniatur rumah bangun datar yang 

berhubungan dengan berbagai bentuk bangun datar.  
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4. Desain Awal  

Rancangan pembuatan media yang pertama meliputi membuat desain miniatur 

rumah dengan bantuan software Sketup Pro dengan skala 1 : 100  

 
Gambar 3.1 Desain Atap Miniature Rumah 

 

 
Gambar 3.2 Desain Miniatur Rumah Tampak Belakang 

 
Gambar 3.3 Desain Miniatur Rumah Tampak Kiri 

 

 

 
Gambar 3.4 Desain Miniatur Rumah Tampak Kanan 

 

 
Gambar 3.5 Desain Miniatur Rumah 

 

C. Tahap Development 

Pada tahap pengembangan media dilakukan sesuai dengan rancangan.  

1) Mengubah desain rancangan media menjadi benda konkrit.  

2) Melakukan uji validasi media pembelajaran oleh ahli, 
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3) Melaksanakan uji coba simulasi.  

4) Melaksanakan uji coba kepraktisan dan keefektifan.  

5) Merevisi media pembelajaran berdasarkan saran dan kritik.  

D. Data dan Sumber Data 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV Sekolah Dasar. Dengan 

dilakukannya uji coba simulasi dan Uji coba skala besar yang akan dilakukan 

di kelas IV-B dengan 40 peserta didik dan uji coba simulasi yang dilakukan di 

lembaga bimbingan belajar Nurcahaya dengan 10 peserta didik.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah validasi ahli materi, dan 

ahli media, posttest dan pretest kemudian angket respon siswa.  

F. Teknik Analisis Data  

1. Analisis Kevalidan Media 

a) Memberikan skor setiap item pada jawaban yang sangat sesuai (5), sesuai 

(4), cukup (3), kurang sesuai (2), dan sangat kurang sesuai (1).  

b) Menjumlah setiap skor yang diberikan validator untuk setiap aspek dengan 

rumus :  

c)  yang di adaptasi dari Sudjiono (dalam Kamarudin, 2015).  

d) Memberi nilai validitas.  

e) Membandingkan rata-rata total validator   berdasarkan kriteria   

kevalidan media manipulative yang diadaptasi dari Sukardjo, (dalam 

Kamarudin, 2015). 

Keterangan : 

: rata-rata total validitas  

𝑖: rata-rata validasi validator ke-i 

n : banyaknya validator 

 

Tabel 4.1 Kriteria Kevalidan Media 

 
 

2. Analisis Kepraktisan Media 

Analisis kepraktisan media menggunakan rata-rata hasil dari pengisian lembar 

respon siswa. Rata-rata hasil pengisian lembar kepraktisan dicari dengan rumus 

: 

  =  , di adaptasi dari Sudijono (dalam Kamarudin, 2015).  

Keterangan :  

 : Skor rata-rata kepraktisan  

  : Skor rata-rata kepraktisan siswa ke-i  

  : Banyaknya siswa  
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Tabel 4.2 Kriteria Pengkategorian Kepraktisan Media 

 
 

3. Analisis Keefektifan Media 

Analisis efektivitas yang berupa hasil tes kemampuan representasi matematis 

siswa pada postest dengan menggunakan penilaian skor rata-rata siswa secara 

individu. Nilai rata-rata yang didapat dibandingkan dengan kriteria 

pengkategorian efektivitas media yang diadopsi dari Hobri (dalam Kamarudin, 

2015)  

 

Tabel 4.3 Kriteria Pengkategorian Keefektifan Media 

 
 

PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini data yang diperoleh dari hasil validasi ahli materi, ahli 

media, lembar tes awal dan tes akhir dan lembar angket respon siswa. Hasil 

validasi ahli materi, dan ahli media digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan 

media pembelajaran sedangkan untuk mengetahui keefektifan diperoleh dari hasil 

lembar tes akhir dan untuk mengetahui tingkat kepraktisan media dari lembar 

angket respon siswa. 

1. Tahap Define (Pendefinisian) 

Pada tahap define dilakukan dengan melalui beberapa tahap yaitu mulai dari 

analisis awal yang dilakukan berdasarkan observasi saat pembelajaran, analisis 

peserta didik dilakukan untuk mengetahui karakter peserta didik , analisis 

konsep dilakukan untuk menentukan isi materi pada buku petunjuk, analisis 

tugas untuk menganalisis tugas yang harus dikuasai oleh peserta didik dan 

analisis tujuan pembelajaran yang di dapatkan hasil rumusan tujuan 

pembelajaran untuk mengetahui perubahan peserta didik setelah mengikuti 

pembelajaran. 

2. Tahap Design (Perancangan) 

Pada tahap degisn dilakukan untuk merancang media dan modul yang akan 

dikembangkan. Langkah-langkah tahap perancangan meliputi : (1) penyusunan 

tes, (2) pemilihan media, dan (3) pemilihan format.  

3. Tahap Develop (Pengembangan) 

Media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti yaitu media miniature 

rumah bangun datar yang dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan media.  

Hasil pengembangan media yang sudah dikembangkan di revisi oleh para ahli 

melalui validasi ahli materi dan ahli media. Setelah melalui tahap revisi oleh 

para ahli dilakukan simulasi uji coba produk dan uji coba skala besar untuk 

mengetahui tingkat keefektifan dan kepraktisan media yang dikembangkan 

serta untuk mengetahui kekurangan media. Pada tahap uji coba dilakukan 
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dengan uji coba simulasi dengan peserta didik bimbingan belajar sebanyak 10 

peserta didik dan uji coba skala besar yang berjumlah 40 peserta didik dalam 

satu kelas.  

Berdasarkan hasil validasi ahli materi dan ahli media, media yang 

dikembangkan sudah memenuhi kategori valid dan dapat lihat pada tabel 4.1, 

4.2, dan 4.3. Berdasarkan hasil angket respon siswa dengan memperoleh rata-

rata total 3,80 dan 3,50 menunjukkan bahwa memenuhi kategori praktis 

sedangkan untuk mengetahui tingkat keefektifan media pembelajaran diperoleh 

dari lembar tes akhir peserta didik dengan perolehan rata-rata total yaitu 47 dan 

78 dan memenuhi kategori efektif.  

4. Uji Coba Produk  

Dengan dilakukannya uji coba produk untuk mengetahui tingkat kelayakan 

suatu media yang dikembangkan. Pada uji coba simulasi dilakukan di tempat 

lembaga bimbingan belajar Nurcahaya dengan jumlah 10 peserta didik. Sebelum 

uji coba simulasi dilakukan, media tersebut harus melalui tahap validasi yang 

dilakukan oleh ahli materi dan ahli media serta memenuhi kategori valid. Pada uji 

coba simulasi peserta didik banyak mengalami kesulitan dalam penggunaan media 

pembelajaran yang dikembangkan serta materi yang disampaikan. Media juga 

harus direvisi sesuai dengan saran dan komentar yag disampaikan oleh para ahli 

materi dan ahli media.  

Tahap kedua yaitu uji coba skala besar yang dilakukan di kelas IV-B SDN 

Ketabang Surabaya dengan jumlah peserta didik 40. Untuk mengetahui tingkat 

kevalidan, kepraktisan serta keefektifan media yang dikembangkan juga melewati 

beberapa tahap agar media dinyatakan layak . Pada uji coba skala besar untuk 

mengetahui kepraktisan media yang dikembangkan peneliti menggunakan angket 

respon siswa dan memenuhi kategori praktis. Praktis dalam hal ini adalah desain 

media yang dapat di bongkar pasang. Namun pada ukuran media dikategorikan 

kurang praktis, dikarenakan ukuran media yang besar, serta bahan yang digunakan 

tidak ringan akan menyulitkan pendidik maupun peserta didik karena tidak 

fleksibel jika dibawa kemana-mana.  

 Untuk mengetahui tingkat keefektifan diperoleh dari hasil peningkatan belajar 

peserta didik yaitu dengan lembar tes akhir memperoleh skor rata-rata 78 dan 

memenuhi kategori efektif. Sehingga media tersebut layak untuk digunakan 

sebagai media pembelajaran yang berguna untuk mempermudah peserta didik 

dalam menerima materi khusunya pada materi bangun datar. Hal ini di dukung 

oleh kajian empiris pada jurnal Ratna Wahyu Hendratni dan Budiharti dengan 

judul “Pengembangan Media Pembelajaran Bangun Datar Berbasis Miniatur 

Rumah Pada Mata Pelajaran Matematika SD” bahwa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peningkatan penilaian hasil posttest untuk penilaian 

kelayakan media.  

Selain kajian empiris penelitian ini juga didukung dengan kajian teoritis. 

Menurut Heinich dalam Arsyad (2013:4) mengemukakan istilah medium sebagai 

perantara yang mengantar informasi antar sumber dan penerima. Apabila media 

itu membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau 

mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut media 

pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, penggunaan alat bantu media miniatur 

rumah membantu peserta didik dalam memahami materi bangun datar sehingga 
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peserta didik lebih aktif serta membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan 

tidak membosankan.  

 

SIMPULAN DAN SARAN  

 Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan produk yang dikembangkan 

adalah media miniatur rumah. Kelayakan media pembelajaran miniatur rumah 

bangun datar secara keseluruhan dikategorikan sangat layak dengan kualitas 

produk baik, sehingga media pembelajaran miniatur rumah pada muatan pelajaran 

matematika dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang layak.  

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini maka dapat diberikan beberapa 

saran yaitu:  

1) Guru hendaknya mulai menggunakan media dalam pembelajaran matematika, 

karena dengan adanya bantuan media lebih memudahkan peserta didik dalam 

memahami materi yang disampaikan. 

2) Diharapkan media miniatur rumah dapat dijadikan sebagai salah satu media 

pembelajaran di sekolah serta dapat dikembangkan untuk materi lain.  
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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan proses penerapan Model Discovery 

Learning dengan Media PETANI. (2) mendeskripsikan hasil aplikasi ini dalam bentuk hasil 

belajar dan respon siswa terhadap penerapan Model Discovery Learning dengan tema Media 

PETANI 5 Subtema 1 Pembelajaran 1 dengan Kelas 4 SDN Wonokusumo Mojosari. Metode ini 

menggunakan kombinasi eksplorasi model sekuensial yang menggabungkan metode kualitatif dan 

kuantitatif. Sumber penelitian ini adalah siswa SDN Wonokusumo Mojosari di kelas 4, yang 

terdiri dari 26 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes dan angket 

tanggapan. Kemudian, teknik analisis data yang pertama kali digunakan untuk mendeskripsikan 

deskriptif kualitatif untuk menjelaskan proses penerapan model Discovery Learning dengan Media 

PETANI. Teknik kedua menggunakan deskriptif kuantitatif untuk menunjukkan hasil penelitian 

dan respon siswa. Hasil yang diperoleh (1) proses Model Discovery Learning dengan Media 

PETANI. dapat diketahui aktivitas pendidik dan peserta didik telah dilakukan dengan sangat baik. 

(2) hasil aplikasi formulir Ilmu Sosial memiliki ketuntasan klasikal sebesar 96,1% lengkap dan 

3,9% tidak lengkap. Sedangkan untuk respon peserta didik diperoleh sebesar 92,94% dengan 

kategori sangat baik. 

 

Kata Kunci : model discovery learning, media PETANI 

PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat kemanusiaan, yaitu upaya 

menggali, merangsang, mengarahkan serta membimbing potensi dasar manusia 

untuk meningkatkan taraf hidup mausia baik sebagai pribadi maupun sebagai 

makhluk sosial dan relegius. Pendidikan sangat penting peranannya bagi manusia. 

Dengan adanya pendidikan kita akan mengetahui kualitas suatu bangsa. Oleh 

karena itu, pengemasan pendidikan yang kreatif dan inovatif sangatlah penting 

untuk diterapkan. Maka dari itu agar suatu pendidikan dapat berlangsung dengan 

baik maka perlu adanya sebuah kurikulum. UU no. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional menyatakan bahwa,“Kurikulum merupakan seperangkat 

rancangan dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara 

yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai 

pendidikan tertentu”.  

 Kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran tematik yaitu pembelajaran 

yang mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema 

pembahasan. Pembelajaran tematik dilaksanakan melalui pendekatan scientific 

yang relevan dengan penggunaan model pembelajaran. Joyce dan Weil (dalam 

Rusman, 2010:133), menyatakan bahwa, “Model pembelajaran adalah suatu 

rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain”. Penelitian ini menggunakan 

model Discovry Learning yaitu model pembelajaran dimana peserta didik 
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mengorganisasi dan menemukan sendiri pelajaran tersebut. Muatan pelajaran pada 

penelitian ini yang digunakan yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada materi 

jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk atau letak geografis. 

Untuk memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran dan membuat 

pembelajaran lebih kreatif model pembelajaran ini dibantu oleh sebuah media 

pembelajaran yaitu media PETANI (Peta Peningallan). Alasan menggunakan 

model Discovery Learning berbantuan media PETANI yaitu agar peserta didik 

lebih aktif dalam pembelajaran karena disini peserta didik tidak disajikan dengan 

pelajaran dalam bentuk finalnya tetapi peserta didik mengorganisasi sendiri 

pelajaran tersebut dan dengan adanya bantuan media pembelajaran akan membuat 

peserta didik tidak mudah cepat bosan dalam proses pembelajaran. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (Mixed 

Methods) yaitu metode gabungan dari metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. 

Sugiyono (2015:404) metode penelitian kombinasi adalah suatu metode penelitian 

yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan 

metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan 

penelitian, sehingga dapat diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, 

dan obyektif. Desain penelitian ini menggunakan Squential Exploratory dimana 

urutan pertama menggunakan metode penelitian kualitatif dan urutan kedua 

menggunakan metode penelitian kuantitatif.   

 Metode penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data Penerapan 

Model Discovery Learning Berbantuan Media PETANI Tema 5 Subtema 1 

Pembelajaran 1 Kelas IV SDN Wonokusumo Mojosari Tahun Pelajaran 

2017/2018.   

 

HASIL PENELITIAN 

 Data hasil penelitian ini diperoleh dari proses pembelajaran dan hasil 

belajar. Data kualitatif dilakukan dengan observasi sedangkan data kuantitatif 

dilakukan dengan tes dan angket.  

 Hasil pelaksanaan observasi  selama proses pembelajaran diperoleh bahwa 

dari 32 kegiatan pendidik dan peserta didik telah terlaksana 31 kegiatan. Ada 1 

kegiatan yang tidak terlaksana yaitu pendidik tidak menyampaikan rencana 

kegiatan misalnya, individual, kerja kelompok, dan melakukan observasi atau 

eksplorasi pada kegiatan pembuka dan tidak memberikan pesan moral kepada 

peserta didik pada kegiatan penutup. 

 Hasil penerapan yang berupa hasil belajar dan respon peserta didik selama 

proses pembelajaran didapat dengan ketercapaian sangat baik dan respon yang 

positif.  

Hasil belajar peserta didik diperoleh dengan ketuntasan klasikal muatan pelajaran 

IPS sebesar 96,1% dan ketidaktuntasan klasikal sebesar 3,9%.  

 Selanjutnya diperoleh hasil respon peserta didik mendapatkan persentase 

sebesar 98,27 % dengan kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

penerapan model Discovery Learning berbantuan media PETANI membawa 

respon yang positif.  
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PEMBAHASAN 

1. Proses Penerapan 

 Peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan 

pertanyaan penelitian yang pertama yaitu bagaimana proses penerapan model 

Discovery Learning berbantuan media PETANI tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 

kelas IV SDN Wonokusumo Mojosari Tahun Pelajaran 2017/2018?. 

Secara garis besar langkah-langkah model Discovery Learning berbantuan media 

PETANI sudah dilaksanakan dengan sangat baik baik. Seluruh kegiatan selama 

proses pembelajaran  telah berpusat kepada peserta didik sehingga peserta didik 

aktif selama proses pembelajaran.  

2. Hasil Penerapan 

 Hasil penerapan model Discovery Learning berbantuan media PETANI 

diperoleh dua hasil yaitu hasil belajar dan hasil respon peserta didik. 

Hasil belajar peserta didik muatan pelajaran IPS dapat dikategorikan sudah 

berhasil. Karena peserta didik sudah mencapai ketuntasan belajar yang telah 

memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Hal ini dapat dilihat dari 

diagram ketuntasan klasikal dibawah ini. 

Diagram Ketuntasan Klasikal Hasil 

Belajar Muatan Pelajaran IPS

Tuntas

Tidak Tuntas

Tuntas

96,1%

3,9

 

 Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa persentase ketuntasan klasikal 

hasil belajar peserta didik muatan pelajaran IPS sebesar 96,1% dan yang tidak 

tuntas sebesar 3,9%. Dapat disimpulkan bahwa dari jumlah keseluruhan yaitu 26  

peserta didik yang sudah mencapai KKM sebanyak 25 peserta didik, sedangkan 

peserta didik yang tidak mencapai KKM sebanyak 1 peserta didik.. Sehingga 

dapat disimpulkan hasil belajar peserta didik muatan pelajaran IPS sudah 

dikatakan tuntas. Karena  dapat diperoleh kriteria nilai persentase secara klasikal 

dengan kriteria “sangat baik” yaitu dari 25 peserta didik ada 1 peserta didik yang 

tidak tuntas. 

 Hasil respon peserta didik selama penerapan model Discovery Learning 

berbantuan media PETANI menghasilkan respon yang positif. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan persentase respon peserta didik sebesar 98,27%. Hal ini 

menunjukan bahwa respon peserta didik terhadap penerapan model discovery 

learning berbantuan media PETANI yang diikuti oleh 26 peserta didik sangat 

baik. Respon peserta didik juga dapat dibuktikan pada diagram ketercapaian tiap 

sekala dibawah ini. 
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 Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model Discovery Learning 

berbantuan media TAPE yang dilaksanakan selama proses pembelajaran 

menghasilkan dapat diterima oleh peserta didik dan dapat digunakan sebagai 

alasan untuk penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan model 

Discovery Learning berbantuan media TAPE. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Berdasarkan temuan yang didapatkan dari penelitian tentang “Penerapan 

Model Discovery Learning Berbantuan Media PETANI  Tema 5 Subtema 1 

Pembelajaran 1 Kelas IV SDN Wonokusumo Mojosari Tahun Pelajaran 

2017/2018”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses penerapan model Discovery Learning berbantuan Media PETANI 

tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 kelas IV SDN Wonokusumo Mojosari 

tahun pelajaran 2017/2018 terlaksana dengan sangat baik. Hampir semua 

kegiatan terlaksana dari 32 terlaksana 31 kegiatan dan tidak terlaksana 1 

kegiatan yaitu penyampaian rencana kegiatan dan memberikan pesan moral 

kepada peserta didik.   

2. Hasil penerapan model Discovery Learning berbantuan Media PETANI tema 

5 subtema 1 pembelajaran 1 kelas IV SDN Wonokusumo Mojosari tahun 

pelajaran 2017/2018 mendapatkan hasil yang baik dan respon yang positif 

dari peserta didik. Hal ini dapat dibuktikan dari Hasil Belajar peserta didik 

dan hasil respon peserta didik.  

a. Hasil Belajar muatan pelajaran IPS diperoleh ketuntasan klasikal hasil belajar 

muatan pelajaran IPS sebesar 96,1% dan yang tidak tuntas sebesar 3,9% 

dengan kriteria “sangat baik”. 

b. Respon yang diikuti 43 peserta didik mendapat ketercapaian 92,24 % dengan 

kriteria “sangat baik”.  

B. Saran  

 Berdasarkan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran pada 

penerapan model Discovery Learning berbantuan Media PETANI tema 5 subtema 

1 pembelajaran 1 kelas IV SDN Wonokusumo Mojosari tahun pelajaran 

2017/2018, agar penelitian ini bermanfaat bagi banyak pihak sebagai berikut: 

1. Guru kelas dapat menerapkan model Discovery Learning berbantuan media 

PETANI pada tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 pada peserta didik kelas IV 

di SDN Wonokusumo Mojosari untuk mencapai keberhasilan dalam proses 

pembelajaran di kelas. Selain itu pendidik harus lebih kreatif untuk 
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mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mengajar serta pemilihan 

media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Selanjutnya 

pendidik harus berlatih menerapkan model Discovery Learning sesuai dengan 

tahapan yang benar agar tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana selama 

proses pembelajaran. 

2. Peneliti berharap kepada peserta didik untuk lebih memperthatikan dan aktif 

selama proses pembelajaran. Apabila peserta didik tidak mendukung selama 

proses pembelajaran maka tujuan pembelajaran tidak tercapai maksimal. 

3. Untuk sekolah agar lebih ditingkatkan lagi penggunaan model pembelajaran 

dan media pembelajaran. Karena akan membantu peserta didik lebih aktif 

selama proses pembelajaran. 

4. Bagi yang tertarik dengan penelitian ini, diharapkan hasil dari penelitian ini 

dijadikan sebagai informasi ilmiah untuk memperluas informasi penelitian 

yang dilakukan. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana pembentukan 

nilai moral siswa dengan memanfaatkan kearifan lokal pada pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar. Peneliti memilih permainan Congklak 

(dakon) sebagai bentuk kearifan lokal yang digunakan dalam pembelajaran PKn. 

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu sekolah dasar di kota Malang, dengan subjek 

penelitian adalah 28 siswa kelas tiga yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 11 siswa 

perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan hasil 

observasi, hasil wawancara serta dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Nilai 

moral yang terbentuk selama kegiatan pembelajaran PKn berlangsung adalah 

kebersamaan, kejujuran, ketaatan, tanggung jawab dan lapang dada. 

 

Kata kunci: moral, kearifan lokal, permainan congklak, pembelajaran PKn 

 

Pendahuluan 

Pentingnya pembentukan moral anak untuk mengatasi terjadinya 

penyimpangan sosial didalam hidup bermasyarakat. Dalam Undang-Undang No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit dinyatakan 

pada pasal 3 bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berakhlak mulia atau bermoral 

tinggi. Tujuan pendidikan nasional sebagai ultimate goals, yang harus dicapai 

bangsa Indonesia, ternyata memiliki perhatian yang luar biasa pada moral. 

Mendidik seseorang hanya untuk berpikir dengan akal tanpa disertai pendidikan 

moral berarti membangun suatu ancaman dalam kehidupan bermasyarakat 

(Rooseve dalam Lickona, 2016:3). Oleh karena itu, moral merupakan salah satu 

pijakan penting bagi peserta didik agar menjadi manusia yang berguna. 

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa peserta didik di kelas tiga 

sekolah dasar, hanya melakukan kegiatan sebatas rutinitas. Sebagai contoh, 

kegiatan berdoa di awal pembelajaran hanya dimaknai peserta didik sebagai 

rutinitas, hal ini tampak dari masih ada beberapa peserta didik yang tidak serius 

saat berdoa, bergurau dengan teman sebangku bahkan sampai mengganggu teman 

yang sedang berdoa.  

Selain itu, saat guru memulai kegiatan pembelajaran, peserta didik kurang 

memiliki sikap menghormati dan menghargai orang lain yang sedang berbicara. 

Hal ini tampak dari sikap peserta didik yang mengabaikan guru, asyik berbicara 

dengan teman bahkan ada peserta didik yang menjawab dengan bahasa yang 

kurang sopan saat guru menegur. 
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Sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini, yaitu 

kurikulum 2013, pelajaran PKn terintegrasi dalam pelajaran tematik. Sehingga 

nilai-nilai yang  ada dalam pelajaran PKn seharusnya dapat diintegrasikan pula 

dengan konsep pelajaran lain, seperti Bahasa Indonesia, Olah raga, Seni Budaya 

bahkan dengan pelajaran Matematika.  

Kegiatan pembelajaran yang selama ini dilaksanakan oleh guru dapat 

dikatakan cukup variatif, guru pernah menggunakan diskusi, tanya jawab bahkan 

permainan. Namun, guru lebih memilih metode ceramah, karena dianggap lebih 

efektif dan efisien. Guru tidak menggunakan metode permainan, karena saat 

pembelajaran, siswa tampak gaduh, dan lebih fokus pada permainannya saja, 

kurang mampu menangkap konsep yang disampaikan. 

Padahal, melalui permainan tradisional, karakter peserta didik akan 

terbentuk secara alami. Ifa (2006) menyebutkan bahwa permainan tradisional 

memiliki peran dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa. Permainan 

tradisional banyak menyumbang karakter-karakter dan kearifan lokal yang 

menjadi pandangan hidup suku bangsa yang saat ini mulai luntur. Ernita (2012) 

menambahkan bahwa permainan tradisional efektif digunakan untuk membangun 

pemahaman karakter kejujuran pada anak usia dini, seperti kepemimpinan, 

kerjasama, lapang dada, menegakkan keadilan, taat aturan, jujur, usaha keras, 

tidak sombong, cerdik, dan motivasi untuk menang. 

Peneliti menggunakan permainan congklak (dakon) sebagai salah satu alat 

untuk menanamkan nilai moral pada peserta didik yang dikaitkan langsung 

dengan konsep Pendidikan Kewarganegaraan. Hal ini disesuaikan juga dengan 

tema pada pelajaran tematik yaitu Permainan Tradisional. permainan tradisional 

memiliki nilai-nilai luhur dan pesan-pesan moral tertentu seperti nilai nilai 

kebersamaan, kejujuran, tanggung jawab, sikap lapang dada (kalau kalah), 

dorongan berprestasi, dan taat pada aturan (Sukirman, 2008:2) 

 

Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di salah 

satu sekolah dasar negeri di kecamatan Sukun Kota Malang, Jawa Timur. 

Penelitian dilaksanakan di kelas tiga dengan 28 peserta didik yang terdiri dari 17 

peserta didik perempuan dan 11 peserta didik laki-laki.  

Lembar observasi, wawancara dan dokumentasi digunakan peneliti sebagai 

alat untuk mengumpulkan data. Kegiatan observasi dilaksanakan sendiri oleh 

peneliti yang dibantu oleh 11 observer. Peneliti menggunakan teknik triangulasi 

data untuk melihat keabsahan data dengan membandingkan hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang diperoleh peneliti.  

Penelitian ini dilaksanakan selama satu minggu sebanyak 4 kali pertemuan 

dengan durasi waktu 3x30 menit tiap pertemuan. Waktu pertemuan disesuaikan 

dengan jadwal tema yang ada disekolah. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Permainan congklak (dakon) merupakan salah satu permainan tradisional di 

Indonesia yang sering digunakan oleh anak-anak di wilayah pulau Jawa. Seiring 

dengan perkembangan zaman, permainan ini hampir tak pernah digunakan lagi 
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oleh anak-anak. Sehingga, saat penelitian ini dilaksanakan, peneliti perlu 

menjelaskan dan mensimulasikan terlebih tata cara permainan congklak kepada 

siswa. 

Pembelajaran menggunakan tema 5 yaitu Permainan Tradisional dengan  

subtema 2 yaitu Permainan Tadisional di daerahku, pada pembelajaran 1 dan 2. 

Proses pembelajaran di kelas menggunakan pendekatan saintifik dengan metode 

diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah, demonstrasi, role playing dan 

presentasi. 

Banyaknya congklak disesuaikan dengan jumlah peserta didik yaitu setiap 

pasangan mendapatkan satu congklak,  sehingga peneliti menyediakan 14  

permainan congklak. Peneliti memilih congklak yang berbahan dasar plastik, 

dengan tujuan mudah dibawa, ringan dan tidak mudah pecah. 

Pada pertemuan pertama, permainan congklak belum terlaksana, peneliti 

melakukan pembelajaran di kelas seperti biasanya sekaligus memberi contoh 

bagaimana langkah-langkah permainan congklak. Peserta didik tampak semangat 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan 

pertama mengacu pada sub tema 2 pembelajaran 1. Kegiatan pembelajaran 1 

membahas tentang macam-macam permainan tradisional dan bentuk geometris 

pada bangun datar. Kegiatan pembelajaran menggunakan metode saintifik, 

peserta didik menjelaskan dengan baik macam-macam permainan tradisional 

yang ada disekitar mereka.  

Pertemuan kedua masuk pada pembelajaran 2, pembelajaran ini membahas 

tentang penjelasan langkah-langkah permainan cogklak dan melakukan simulasi 

di kelas. Permainan congklak benar-benar terlaksana pada pertemuan ketiga. 

Kegiatan bermain congklak dilaksanakan diluar kelas, dengan tujuan tempat lebih 

luas, udara lebih segar, dan peserta didik merasakan suasana baru. 

Terdapat enam indikator nilai moral yang diamati selama permainan 

congklak, yaitu kebersamaan, kejujuran, bertanggung jawab, motivasi 

berprestasi, sikap lapang dada, dan taat pada aturan. Berdasarkan hasil observasi, 

pencapaian nilai moral selama bermain congklak berada pada kategori sangat 

baik.  

Kebersamaan merupakan nilai moral yang bertujuan agar siswa dapat 

saling bekerjasama dengan pasangan bermain. Hal ini telah dilakukan peserta 

didik saat mereka memainkan congklak, yaitu saat menyiapkan dan 

mengembalikan congklak setelah bermain. Sikap kebersamaan ini muncul dengan 

penuh tanggung jawab dari diri peserta didik. 

Kejujuran pada permainan congklak tampak pada pembagian biji satu 

persatu ke setiap lubang yang dilewatinya, pemain tidak dapat memindahkan biji 

menuju satu lubang saja, meskipun tidak tampak, akan tetapi peserta didik mampu 

melakukan dengan baik. Tidak hanya kejujuran, saat peserta didik berlaku jujur, 

secara langsung peserta didik mengikuti aturan dengan taat. 

Permainan congklak membawa perubahan yang cukup baik, bagi suasana 

kelas. Sebelum bermain congklak, antar peserta didik kurang terjalin rasa 

kepedulian, sikap penolakan terhadap suatu perintah sangat terasa, akan tetapi, 

setelah melakukan permainan congklak dengan teman kelasnya, peserta didik 

lebih bersikap lebih bertanggungjawab dan lebih peduli dengan sekitarnya. 

Perubahan yang tampak dalam diri peserta didik ini sesuai dengan pendapat 

Ariani (dalam Munawaroh, 2011:3) yang menyampaikan bahwa permainan anak 
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bermanfaat untuk memberikan pendidikan pada anak dalam berbagai segi seperti 

sifat sosial, sikap disiplin, etika, kejujuran, kemandirian dan percaya diri. Selain 

itu, permainan tradisional memliki manfaat dalam menanamkan nilai-nilai positif 

bagi pembentukkan karakter anak seperti nilai kejujuran, sportivitas, keuletan, 

kesabaran, kreativitas dan kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain 

(Sujarno dalam Mulyani, 2013:2). 

Selain nilai moral, permainan tradisional dapat digunakan sebagai sarana 

menumbuhkan kemampuan sosialisasi pada peserta didik. Bermain 

memungkinkan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya yang dapat 

mengajarkan anak untuk mengenal dan menghargai orang lain (Rindiana, 2017). 

Hal sangat tampak saat awal permainan congklak, peneliti membagi pasangan 

secara acak, sehingga banyak pasangan bermain yang bukan teman sebangku, 

awalnya terdapat penolakan, akan tetapi setelah permainan berlangsung peserta 

didik tampak enjoy dengan permainannya. 

 Bermain congklak juga dapat mengajari peserta didik mengurangi egois, 

sikap berusaha bersaing dengan jujur dan sportif (Aisyah, 2014). Secara tidak 

langsung, nilai kejujuran, sikap lapang dada muncul pada saat bermain. 

Berdasarkan hasil observasi, diawal permainan, peserta didik kurang mampu 

menerima kekalahan, akan tetapi sikap pasangan bermain yang memberi motivasi 

membuat teman lainnya semangat untuk melanjutkan permainan.  

 

Kesimpulan 

Nilai moral yang terbentuk dengan menggunakan permainan Congklak 

(dakon) antara lain adalah kebersamaan, kejujuran, bertanggung jawab, motivasi 

berprestasi, sikap lapang dada, dan taat pada aturan.  

Permainan congklak dapat membantu memunculkan nilai moral pada diri 

peserta didik, hal ini menunjukkan bahwa permainan congklak seyogyanya dapat 

digunakan untuk memunculkan karakteristik konsep pada pelajaran lain, seperti 

konsep penjumlahan dan pengurangan pada pelajaran matematika. 
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ABSTRAK 

Pemilihan model dan media pembelajaran yang tepat dapat mempengaruhi pola pikir dan 

tingkat pemahaman peserta didik terhadap suatu materi yang sedang dipelajari sehingga 

berdampak pada hasil belajar kognitif peserta didik khususnya pada pembelajaran matematika 

yang bersifat abstrak. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana aktivitas pendidik 

dan peserta didik pada penerapan model pembelajaran course review horay berbasis problem 

based learning berbantu media patungan dan pengaruhnya terhadap hasil belajar kognitif peserta 

didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan model pembelajaran tersebut dan 

pengaruhnya terhadap hasil belajar kognitif peserta didik.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data yaitu 30 peserta didik 

kelas III SDN Kebondalem. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan tes 

sehingga diperoleh data observasi pendidik dan peserta didik serta tes hasil belajar peserta didik.  

Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Aktivitas pendidik pada penerapan model 

pembelajaran course review horay berbasis problem based learning berbantu media patungan 

termasuk dalam kategori “sangat baik”. (2) Aktivitas pendidik termasuk dalam kategori “baik” 

(3) Ada pengaruh model pembelajaran course review horay berbasis problem based learning 

terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas III pada pembelajaran operasi hitung perkalian 

dalam soal cerita SDN Kebondalem tahun pelajaran 2017/2018. 

Kata Kunci: CRH, PBL, media, hasil belajar kognitif 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan proses yang dilakukan oleh setiap individu menuju ke 

arah yang lebih baik sesuai dengan potensi kemanusiaan. Pendidikan merupakan 

sarana untuk menciptakan manusia yang berkualitas dan berkarakter. Pendidikan 

merupakan salah satu unsur vital dalam kehidupan. Socrates (dalam Hie, 2014:24) 

menyatakan pentingnya pendidikan dengan gambaran bahwa pendidikan adalah 

bekal yang tidak hilang karena nasib buruk, tidak dapat dihancurkan oleh orang 

jahat, tidak dapat disembunyikan oleh musuh, tidak dapat diperbudak oleh 

penindasan. Pendidikan sangat penting sehingga orang yang tidak terdidik sama 

dengan tubuh mati, tidak ada harapan, dan tidak ada kehidupan. 

Pada tingkat pendidikan sekolah dasar di Indonesia khususnya pembelajaran 

matematika banyak ditemui masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik. 

Jihad (2008:154) mengungkapkan kendala yang menyebabkan peserta didik 

mengalami kesulitan antara lain berkisar pada karakteristik matematika yang 

abstrak, masalah media, masalah siswa atau masalah guru. Matematika memiliki 

karakteristik yang abstrak dan membutuhkan penalaran agar dapat memahaminya, 
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sedangkan peserta didik sekolah dasar berada dalam tahap operasional konkret 

yang dirasa masih belum mampu dan tidak mahir jika diminta memahami konsep 

yang abstrak. 

Perkalian merupakan salah satu materi yang terdapat dalam pembelajaran 

matematika. Perkalian yang diajarkan pada jenjang sekolah dasar di kelas rendah 

adalah perkalian dengan hasil 1 sampai 50. Namun banyak peserta didik yang 

tidak mampu memahami konsep yang diajarkan tersebut dan peserta didik 

cenderung merasa bosan dengan materi yang disajikan karena hanya disajikan 

secara verbal, monoton dan menuntut peserta didik untuk berfikir abstrak. 

Pendidik juga sangat jarang menggunakan alat bantu untuk menyajikan materi 

tersebut atau untuk mempermudah peserta didik dalam menghitung perkalian. 

Pembelajaran matematika harus disajikan dalam suasana yang menyenangkan 

dengan menggunakan sebuah model pembelajaran yang harapannya adalah 

mempermudah kegiatan proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai dan dalam proses pembelajaran peserta didik tidak mengalami kesulitan-

kesulitan yang dapat menghambat pemahamannya sehingga hasil belajar peserta 

didik juga menunjukkan hasil yang memuaskan. Dalam pemilihan model 

pembelajaran harus tetap memperhatikan dan menyesuaikan dengan kurikulum 

yang sedang berlaku di Indonesia. Soekamto (dalam Shoimin, 2014:23) 

menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman 

belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan pedoman  dalam 

merencanakan sebuah aktivitas belajar mengajar. 

Model pembelajaran course review horay dikemas dalam bentuk permainan 

sehingga diharapkan peserta didik tidak cepat bosan saat proses pembelajaran dan 

bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Model pembelajaran course review 

horay merupakan model pembelajaran yang menggunakan kotak jawaban pada 

selembar kertas yang harus diberikan nomor secara acak sesuai dengan soal yang 

dijawab. Peserta didik dalam suatu kelompok yang terlebih dahulu mendapatkan 

tanda benar langsung berteriak horay atau yel-yel lainnya. Melalui pembelajaran 

course review horay diharapkan dapat melatih peserta didik untuk menyelesaikan 

pertanyaan-pertanyaan dengan pembentukan kelompok kecil. Menurut Huda 

(2013:230) penerapan model ini dapat membantu siswa untuk memudahkan 

mengingat konsep-konsep yang telah dipelajarinya. 

Model pembelajaran course review horay dipadukan dengan problem based 

learning. Menurut Fanani, Bahauddin, dan Dian (2015:96) pembelajaran berbasis 

masalah (Problem Based Learning) adalah proses pembelajaran dengan cara 

menyajikan masalah kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat 

mempelajari masalah tersebut sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang 

dimilikinya dan dengan terpecahkannya masalah tersebut akan membawa dampak 

bertambahnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. 

Model pembelajaran tersebut dapat dikombinasikan dengan sebuah media 

pembelajaran agar konsep matematika yang bersifat abstrak dapat dipahami oleh 

peserta didik. Media pembelajaran (dalam Fanani, Bahauddin, dan Dian, 

2015:200) adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan 

pesan dan dapat merangsang pikiran, dapat membangkitkan semangat, perhatian, 

dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

pembelajaran pada peserta didik. Media PATUNGAN (Papan Hitung Perkalian) 
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adalah suatu alat/benda konkrit yang sengaja dibuat untuk mempermudah proses 

pembelajaran tentang perkalian. Media patungan tersusun dari papan penampang 

dan stik bilangan terkali dan pengali. Stik bilangan terkali dan pengali disusun 

pada papan kemudian peserta didik dapat mengetahui hasil perkaliannya dari titik 

berpotongan yang dihasilkan oleh kedua stik tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana aktivitas pendidik 

pada penerapan model pembelajaran course review horay berbasis problem based 

learning berbantu media patungan pada kelas III pembelajaran operasi hitung 

perkalian dalam soal cerita SDN Kebondalem tahun pelajaran 2017/2018? (2) 

Bagaimana aktivitas peserta didik pada penerapan model pembelajaran course 

review horay berbasis problem based learning berbantu media patungan pada 

kelas III pembelajaran operasi hitung perkalian dalam soal cerita SDN 

Kebondalem tahun pelajaran 2017/2018? (3) Adakah pengaruh model 

pembelajaran course review horay berbasis problem based learning berbantu 

media patungan terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas III pada 

pembelajaran operasi hitung perkalian dalam soal cerita SDN Kebondalem tahun 

pelajaran 2017/2018?. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif karena memandang bahwa 

sebuah realitas itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur 

dan adanya hubungan sebab akibat antar variabel (Sugiyono, 2016:14). Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan bentuk One-Group 

Pretest-Posttest Design yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 1 Rancangan One-Group Pretest-Posttest Design 
(Arikunto, 2010:124) 

Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas III SDN 

Kebondalem. Dengan sampel yaitu peserta didik kelas III SDN Kebondalem yang 

dipilih dengan teknik sampling jenuh.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan tes. 

Observasi digunakan untuk memperoleh data aktivitas pendidik dan peserta didik 

pada penerapan model pembelajaran course review horay berbasis problem based 

learning berbantu media patungan. Tes digunakan untuk mengumpulkan data 

hasil belajar kognitif peserta didik berupa penguasaan materi operasi hitung 

perkalian dalam soal cerita. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan 2 teknik 

yaitu persentase dan uji statistik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Hasil penelitian ini meliputi (1) hasil observasi aktivitas pendidik (2) hasil 

observasi aktivitas peserta didik (3) tes hasil belajar peserta didik. 

Hasil observasi aktivitas pendidik dan peserta didik diuraikan sebagai berikut: 

1. Hasil Observasi Aktivitas Pendidik 

Hasil observasi aktivitas pendidik disajikan pada tabel 1 berikut ini. 

O1     X   O2 
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Tabel 1 Skor Rata-rata Hasil Observasi Pendidik Pada Setiap Aspek 

Kegiatan 

No Aktivitas pendidik 
 

1 Melakukan orientasi masalah melalui 

penyampaian kompetensi/ tujuan yang ingin 

dicapai. 

8 

2 Menyajikan materi dan mengorganisasikan 

peserta didik untuk belajar dengan media 

patungan 

19 

3 Melakukan uji pemahaman 20,5 

4 Memecahkan masalah dengan bantuan media 

patungan 
3,5 

5 Membuat laporan 7,5 

6 Membahas dan mengevaluasi 7 

7 Penutup/ Pembagian reward 14,5 

Jumlah 80 

Skor keseluruhan 88 

Berdasarkan data pada tabel 1 diperoleh skor sebesar 80. Data tersebut 

kemudian dikelola kembali dengan rumus persentase yang diuraikan sebagai 

berikut. 

Skor yang diperoleh (F) = 80 

Skor keseluruhan (N) = 88 

P =  x 100% 

P =  x 100% 

P = 91%   

      Hasil perhitungan diatas menujukkan bahwa hasil observasi aktivitas pendidik 

termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. 

 

2. Data Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik 

Hasil observasi aktivitas peserta didik disajikan pada tabel 2 berikut ini. 

Tabel 1 Skor Rata-rata Hasil Observasi Pendidik Pada Setiap Aspek 

Kegiatan 

No Aspek yang diamati  
1 Melakukan orientasi masalah melalui 

penyampaian kompetensi/ tujuan yang ingin 

dicapai. 

8 

2 Menyajikan materi dan mengorganisasikan 

peserta didik untuk belajar dengan media 

patungan 

15,5 

3 Melakukan uji pemahaman 17,5 

4 Memecahkan masalah dengan bantuan media 

patungan 
3 

5 Membuat laporan 7 

6 Membahas dan mengevaluasi 6,5 

7 Penutup/ Pembagian reward 15 
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Jumlah 72,5 

Skor keseluruhan 88 

Berdasarkan data pada tabel 2 diperoleh skor sebesar 72,5. Data tersebut 

kemudian dikelola kembali dengan rumus persentase yang diuraikan sebagai 

berikut.  

Observasi aktivitas peserta didik secara keseluruhan diperoleh hasil sebagai 

berikut. 

Skor yang diperoleh (F) = 80 

Skor keseluruhan (N) = 88 

P =  x 100% 

P =  x 100% 

P = 82%   

Hasil perhitungan diatas menujukkan bahwa hasil observasi aktivitas peserta 

didik termasuk dalam kategori “Baik”. 

 

3. Tes 

Hasil tes hasil belajar peserta didik disajikan pada tabel 3 berikut ini. 

 

 

Tabel 3 Hasil Belajar Peserta didik Kelas III 

No Nama Pretest Posttest 

1 Alfredoal Afga Silva 47 75 

2 Brahmantyo Alexander H 55 79 

3 Daffa Raissa Zulfadhli 69 86 

4 Dimas Prasetya Wahyudi 75 88 

5 Fahrezi Dinata 58 71 

6 Farid Ilham Rasendriya 81 91 

7 Hafiz Riswan Affandi 60 74 

8 Jesica Dwi Aprilia 64 81 

9 Kaylla Killy Suci 58 80 

10 Khabita Krisna Serenine 67 71 

11 Melda Dwi Agustina K 69 89 

12 Mohammad Azril F 72 81 

13 Mohammad Alfian Rafi R 67 89 

14 Mohammad Ismail 78 98 

15 Mohammad Danar S. A 71 83 

16 Mohammad Hafidz R 57 79 

17 Mohammad Rifqi. M 60 79 

18 Mohammad Rio. F 74 93 

19 Nasya Nur Aini 68 86 

20 Nawang Wulan 73 89 

21 Novita Dwi Putri A. E 70 88 

22 Robi’atul Adawiyah 67 84 

23 Sayyidah An’ni’matus S 62 89 

24 Syarif Purbo Laksono 65 80 

25 Thalita Nainava Ardiyanti 71 83 
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No Nama Pretest Posttest 

26 Yasmine Regita Pramesti 69 80 

27 Wahyu Evan Firdaus 61 72 

28 M. Bayu Hisyam S 53 88 

29 Bima Hamdha Robbani 68 74 

30 Ratna Aulia 74 81 

Jumlah 1983 2481 

Rata-rata 66 83 

Persentase 66% 83% 

Data yang telah disajikan dalam tabel akan dianalisis. Kegiatan analisis yang 

dilakukan antara lain yakni analisis uji normalitas, analisis uji homogenitas, 

analisis uji t, dan analisis uji hipotesis. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan bertujuan untuk mengetahui tingkat kenormalan 

distribusi dari data yang telah tersaji. Kaidah pengujian adalah jika x
2

hitung ≥ x
2

tabel, 

maka distribusi data tidak normal. Sedangkan x
2

hitung  ≤  x
2

tabel, maka distribusi data 

normal. Adapun hasil perhitungan uji normalitas dapat disajikan pada tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data Hasil Pretest dan Posttest 

Data x
2

hitung x
2

tabel Keterangan 

Pretest 1,7341 7,815 Normal 

Posttest 4,701 7,815 Normal 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan pengujian data hasil penelitian untuk 

mengetahui apakah data tersebut memiliki varian yang homogen atau tidak. Suatu 

data dinyatakan homogen jika Fhitung ≤ Ftabel. Sedangkan data tidak homogen jika 

Fhitung ≥ Ftabel. Adapun hasil perhitungan uji homogenitas dapat disajikan pada 

tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Pretest dan Posttest 

Data Varian Fhitung Ftabel Keterangan 

Pretest 58,81 
1,218 1,860 Homogen 

Posttest 48,27 

 

c. Uji T 

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model 

pembelajaran course review horay berbasis problem based learning berbantu 

media patungan terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas III pada 

pembelajaran operasi hitung perkalian dalam soal cerita SDN Kebondalem tahun 

pelajaran 2017/2018. Adapun hasil perhitungan uji t dapat disajikan pada tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Uji T 

 Pretest Posttest d Xd X²d 
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Jumlah 

() 1.983 2.481 
498 0 1.363,2 

Md 
 =  = 16,6 

 

 

 

 

 

 
t  = 13,38 

 

d. Uji Hipotesis 

Kaidah uji hipotesis adalah apabila -ttabel < thitung < ttabel, maka H0 diterima 

dan H1 ditolak (tidak berpengaruh). Sedangkan apabila thitung > ttabel atau thitung < -

ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima (berpengaruh).  

Berdasarkan kaidah uji hipotesis tersebut dengan menggunakan hasil 

perhitungan uji t diperoleh nilai thitung sebesar 13,38 dan diperoleh nilai ttabel 

dengan taraf signifikan 5% atau 0,05, db = 29 sebesar 2,045. Berdasarkan 

perhitungan tersebut nilai thitung lebih dari nilai ttabel (13,38  2,045) dapat 

disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya ada pengaruh model 

pembelajaran course review horay berbasis problem based learning berbantu 

media patungan terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas III pada 

pembelajaran operasi hitung perkalian dalam soal cerita SDN Kebondalem tahun 

pelajaran 2017/2018. Adapun daerah penolakan H0 terhadap H1 dapat 

digambarkan dengan kurva sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Penentuan Kurva daerah Penolakan 

Daerah penolakan H0 

Daerah 

penerimaan H0 

-13,38 2,045 2,045 13,38 

Daerah penolakan 

 H0 
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Pembahasan 

Aktivitas pendidik pada penerapan model pembelajaran course review horay 

berbasis problem based learning berbantu media patungan pada kelas III 

pembelajaran operasi hitung perkalian dalam soal cerita SDN Kebondalem tahun 

pelajaran 2017/2018 dilakukan oleh dua observer diperoleh persentase rata-rata 

sebesar 91%  dengan kategori sangat baik. Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan pendapat Chauhan (dalam Suyanto dan Jihad, 2013:137) yang 

menyebutkan fungsi model pembelajaran secara khusus adalah (1) Sebagai 

pedoman yang dapat menjelaskan apa yang harus dilakukan guru dan peserta 

didik dalam sebuah pembelajaran, (2) Sebagai wujud pengembangan kurikulum 

untuk satuan kelas yang berbeda dalam pendidikan, (3) Untuk menetapkan 

berbagai bentuk bahan pembelajaran yang dapat membantu terwujudnya 

perubahan kepribadian siswa menjadi lebih baik, (4) Membantu proses 

pembelajaran dan meningkatkan keefektifan pembelajaran. 

Aktivitas peserta didik pada penerapan model pembelajaran course review 

horay berbasis problem based learning berbantu media patungan pada kelas III 

pembelajaran operasi hitung perkalian dalam soal cerita SDN Kebondalem tahun 

pelajaran 2017/2018 dilakukan oleh dua observer diperoleh persentase rata-rata 

sebesar 82% dengan kategori baik.  Hasil penelitian tersebut sejalan dengan 

pendapat Hamid (2012:223) yang menyatakan bahwa model pembelajaran course 

review horay adalah salah satu model pembelajaran yang menyenangkan karena 

mengajak siswa bermain sambil belajar untuk menjawab berbagai pertanyaan 

yang disampaikan oleh guru dengan cara yang menarik. Dapat dikatakan bahwa 

model pembelajaran ini dapat membuat peserta didik menjadi lebih aktif, baik 

aktif dalam menjawab soal-soal yang tersedia maupun aktif dalam bekerjasama 

dengan anggota kelompoknya. 

Model pembelajaran course review horay berbasis problem based learning 

berbantu media patungan memberikan pengaruh terhadap hasil belajar kognitif 

peserta didik kelas III pada pembelajaran operasi hitung perkalian dalam soal 

cerita SDN Kebondalem tahun pelajaran 2017/2018. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat dikatakan bahwa dengan diterapkannya sebuah model pembelajaran akan 

membawa pengaruh yang baik. Hal tersebut sejalan dengan teori pengertian model 

pembelajaran menurut Joyce dan Weil (dalam Rusman, 2014:133) yang 

menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan suatu rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 

panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, serta membimbing pembelajaran 

di kelas atau lain. Dan Setiap model pembelajaran akan mengarahkan dan 

membantu peserta  didik sedemikian rupa hingga mencapai tujuan pembelajaran. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh model 

pembelajaran course review horay berbasis problem based learning berbantu 

media patungan terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas III pada 

pembelajaran operasi hitung perkalian dalam soal cerita SDN Kebondalem tahun 

pelajaran 2017/2018, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas pendidik pada 

penerapan model pembelajaran course review horay berbasis problem based 
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learning berbantu media patungan pada kelas III pembelajaran operasi hitung 

perkalian dalam soal cerita SDN Kebondalem tahun pelajaran 2017/2018 

memperoleh kategori sangat baik. Sedangkan aktivitas peserta didik memperoleh 

kategori baik. Dan terdapat pengaruh model pembelajaran course review horay 

berbasis problem based learning berbantu media patungan terhadap hasil belajar 

kognitif peserta didik kelas III pada pembelajaran operasi hitung perkalian dalam 

soal cerita SDN Kebondalem tahun pelajaran 2017/2018. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini berlatar belakang oleh sikap rendah toleransi siswa karena dengan kemajuan 

teknologi dan informasi. Siswa tidak mendengarkan teman yang sedang berbicara, mengintimidasi 

teman yang sedang berbicara, kekurangan siswa dan keragaman di kelas menjadi materi semu 

oleh siswa. Peran guru diperlukan dalam mengembangkan sikap toleransi pada siswa usia 

sekolah dasar karena guru berhubungan langsung dengan berbagai siswa dan berbagai sikap dari 

latar belakang pendidikan orang tua, keluarga, ekonomi dan agama. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana peran guru SDN Wonokusumo dalam mengembangkan sikap 

toleransi dalam era globalisasi?. Tujuannya adalah untuk mengetahui peran guru SDN 

Wonokusumo dalam mengembangkan sikap toleransi dalam era globalisasi. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kuantitatif. Data diperoleh 

menggunakan bentuk pertanyaan. Analisis data menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa peran guru SDN Wonokusumo dalam mengembangkan sikap 

toleransi dalam era globalisasi. 

 

Kata kunci: peran guru, mengembangkan, sikap toleransi. 

 

PENDAHULUAN 

Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang 

bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses 

manusia global itu. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan 

terutama pada aspek pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam 

pembentukan baik atau buruknya  pribadi manusia. Menyadari akan hal tersebut, 

diperlukan penanganan yang serius dibidang pendidikan karena dengan sistem 

pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi bangsa yang berkualitas dan 

mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Pendidikan hendaknya tidak hanya mengedepankan intelektual saja, tetapi juga 

harus mengembangkan aspek sikap dan keterampilan. Pengembangan ketiga 

aspek tersebut akan menjadi bekal bagi siswa dalam hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. 

Guru sebagai salah satu tenaga kependidikan dan sumber daya pendidikan 

yang memegang peran yang sangat penting terutama dalam proses belajar 

mengajar di kelas secara efektif dan efisien serta fungsional yang menunjang 

tujuan pendidikan. Program pembelajaran yang diberikan kepada siswa harus dapat 

membina dan mengembangkan pendidikan karakter siswa. Dalam proses 

pembelajaran, guru diharapkan tidak hanya memberikan penjelasan materi dengan 

ceramah tetapi membangun dan menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dalam 

konteks kehidupan sehari-hari sehingga kemudian diharapkan anak-anak didiknya 

menjadi anak yang berkarakter. 

Usman (2007:7) menjelaskan bahwa guru mempunyai peran yang sangat 

penting di dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan sumber daya 

mailto:rizkarina16@gmail.com
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manusia. Para guru harus melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat menjamin 

terciptanya dan terbinanya kesiapan dan keahlian seseorang sebagai manusia 

pembangunan. Kemajuan dan kecanggihan teknologi yang terjadi di era 

globalisasi membuat berkembangnya individualisme, kepentingan kelompok yang 

dominan, kepentingan daerah, kepentingan suku, agama, dan berbagai 

kepentingan yang lain. Hal tersebut dibuktikan dari beberapa penyimpangan yang 

dilakukan oleh siswa di lingkungan sekolah, seperti yang dilansir oleh Sutcipto 

dalam (http://wartakota.com/2017/10/31.) siswa sekolah dasar yang bernama Josep 

Sebastian Zebua mengalami bullying dan kekerasan yang sangat keji dari temannya 

karena menjadi satu-satunya siswa yang beragama kristen katolik dikelasnya. 

Permasalahan lain yang terjadi saat di sekolah diantaranya siswa kurang 

menghargai teman yang sedang berbicara, mengintimidasi teman yang sedang 

berbicara, dan tidak bisa menerima keberagaman siswa yang ada di dalam kelas. 

Jika hal tersebut terjadi terus menerus maka dikhawatirkan dapat mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa. 

Tilaar (2000:180) mengemukakan bahwa Indonesia yang Bhineka menuntut 

sikap toleransi yang tinggi dari setiap anggota masyarakat. Toleransi adalah sikap 

memberikan kebebasan kepada setiap orang yang berbeda baik dalam pendapat, 

sudut pandang, agama, dan keyakinan tanpa ada rasa benci dan permusuhan atau 

pertentangan. Hal ini hendaknya diterapkan juga pada siswa sekolah dasar agar 

menjadi pribadi yang berperilaku positif dan lebih siap menghadapi tantangan 

global dalam kedamaian dan kesatuan karena kemajemukan bangsa. 

Sekolah dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang berperan besar 

dalam pengembangan sikap toleransi sejak dini. SDN Wonokusumo merupakan 

sekolah dasar yang memiliki siswa dengan latar belakang agama, suku, ras, 

budaya, dan gender yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, maka di SDN 

Wonokusumo memerlukan pengembangan sikap toleransi. Hal ini dibutuhkan 

peran guru untuk mengembangkan sikap toleransi siswa karena guru berhadapan 

langsung dengan siswa yang bermacam dan ragam.  

Dalam artikel ini, konsep peran guru dan sikap toleransi dipilih sebagai dasar 

kajian karena kedua konsep tersebut sesuai dengan peran guru dalam 

mengembangkan sikap toleransi di era globalisasi. Menurut Soekanto dalam 

Fahrizal (2011:10), peran merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu peran. Berbeda dengan hal tersebut, peran diartikan 

sebagai tingkah atau sikap yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan 

dimasyarakat (Wiyani, 2012:81). Kemudian pada UU Guru dan Dosen Nomor 14 

Tahun 2005 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan pendapat diatas 

dapat disimpulkan bahwa peran guru merupakan tingkah atau sikap yang dimiliki 

seseorang dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi siswa di sekolah. 

Menurut Zen (2010:69-70) tugas guru sebagai informator, sebagai organisator, 

sebagai motivator, sebagai pengarah atau direktor, sebagai inisiator, sebagai 

transmiter, sebagai fasilitator, sebagai mediator, dan sebagai evaluator. 

Berdasarkan PP R.I, nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

http://wartakota.com/2017.
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BAB VI, pasal 10 agar seorang guru dapat menjalankan tugas dan perannya dikelas 

maka harus menguasai empat kompetensi guru yaitu kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. 

Dasar kajian lain dalam penelitian ini adalah sikap toleransi. Menurut 

Berkowitz dalam (Azwar 2007:5) menemukan adanya lebih dari tiga puluh definisi 

sikap. Puluhan definisi itu umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu 

diantara tiga kerangka pemikiran. Pertama adalah kerangka pemikiran yang 

diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thurstone, Lensis Likert, dan 

Charles Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi 

perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau 

memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek 

tersebut. Kemudian Thurstone sendiri mengatakan sikap sebagai derajat efek 

positif atau efek negatif terhadap objek psikologis. 

La Pierre mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau 

kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau 

secara sederhana sikap adalah respon terhadap stimuli sosial yang teah 

dikondisikan. Kelompok pemikiran yang ketiga adalah kelompok yang berorientasi 

kepada skema triadic (triadic scheme). Menurut kelompok ini suatu sikap 

merupakan konstelansi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang 

saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu 

obyek. Secord & Backman mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu 

dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) 

seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya (Azwar, 2007:5). Dari 

beberapa definisi yang telah dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap 

adalah suatu bentuk reaksi perasaan atau respons atas stimulus sosial yang telah 

terkondisikan dan berhubungan langsung dengan komponen kognitif, afektif, dan 

konatif. 

Kemendiknas (2010:25) menyatakan bahwa toleransi adalah menurut sikap 

dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan 

tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Borba (2008:232) mengemukakan 

bahwa toleransi ialah sikap saling menghargai tanpa membedakan suku, gender, 

penampilan, budaya, keyakinan, kemampuan, atau orientasi seksual. Orang yang 

toleran bisa menghargai orang lain meskipun berbeda pandangan dan keyakinan. 

Menurut Ibung (2009:180), toleransi didefinisikan sebagai kemampuan seorang 

anak untuk menerima atau juga beradaptasi dengan kondisi atau dengan individu 

lain yang berbeda-beda, tanpa mempersoalkan perbedaan yang ada. 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah 

sikap memberikan kebebasan kepada setiap orang yang berbeda baik dalam 

pendapat, sudut pandang, agama, dan keyakinan tanpa ada rasa benci dan 

permusuhan atau pertentangan. 

Yusuf (2002:86-87) menyatakan bahwa beberapa toleransi yang harus 

ditegakkan diantaranya adalah toleransi agama dan toleransi sosial. Toleransi harus 

ditegakkan karena toleransi memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Berlapang dada dalam segala perbedaan. 

2. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesama. 

3. Menghindarkan dari tindakan kekerasan dan kekacauan. 

4. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan tenggang rasa terhadap 

sesama manusia. 
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5. Mempererat persatuan dan kesatuan serta persaudaraan di antara manusia. 

6. Menjaga dan menghormati kewajiban dan hak orang lain. 

7. Menjaga norma-norma agama, sosial, dan adat istiadat. 

Upaya-upaya yang dilakukan guru dalam mengembangkan sikap toleransi 

menurut Adisusilo (2014:82-83) sebagai berikut:  

1) Guru harus mengubah paradigma dari pengajar menjadi pendidik. 

2) Dalam setiap pembelajaran atau tatap muka, minimal ada satu nilai kehidupan 

yang baik bagi siswa untuk diketahui, dipikirkan, direnungkan dan diyakini 

sebagai hal yang baik dan benar sehingga mendorongnya untuk melaksanakan 

dalam kehidupannya. 

3) Guru menawarkan mulai dengan nilai-nilai yang elementer, relevan, dan 

konstektual dalam kehidupan sehari-hari. 

4) Guru mengingatkan kepada siswa dan memberi contoh konkret 

5) Pelaksanaan atas nilai-nilai di atas menjadi bagian dalam penilaian hasil 

belajar (masuk jenis portofolio). 

Borba (2008:234-257) menyatakan bahwa terdapat tiga langkah dalam 

mengembangkan sikap toleransi kepada siswa, yaitu: 

1) Mencontohkan dan menumbuhkan toleransi 

2) Menumbuhkan apresiasi terhadap perbedaan 

3) Menentang stereotip dan tidak berprasangka. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Populasi penelitian ini seluruh guru SDN Wonokusumo sejumlah 27 

guru dan sampel penelitian ini guru kelas yang berjumlah 17 guru. Variabel 

penelitian ini peran guru SDN Wonokusumo dalam mengembangkan sikap 

toleransi di era globalisasi. Definisi operasional variabel penelitian ini peran guru 

dalam mengembangkan sikap toleransi yaitu tingkah atau sikap yang dimiliki 

seseorang dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi siswa di sekolah yang dikaitkan dalam 

mengembangkan sikap toleransi. Indikator peran guru dalam mengembangkan 

sikap toleransi di era globalisasi meliputi  aspek agama dan aspek sosial. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini lembar angket dan lembar pedoman 

dokumentasi. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan membuat tabulasi 

jawaban angket, menentukan skor jawaban dengan ketentuan skor yang telah 

ditentukan, menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden, 

memasukkan skor tersebut ke dalam rumus sebagai berikut: 

P = 
N

F
x 100% 

Keterangan: 

P= persentase (%) 

F= skor perolehan 

N= skor maksimal 

Sumber: Riduwan (2013:15) 

Selanjutnya skor yang diperoleh (dalam %) dapat dikategorikan menggunakan 

kategori sebagai berikut: 
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Presentase Kriteria 

81%-100% Sangat Baik 

61%-80% Baik 

41%-60% Cukup Baik 

21%-40% Kurang Baik 

0%-20% Tidak Baik 

Sumber: Riduwan (2013:15) 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil yang diperoleh dari rekapitulasi angket peran guru SDN Wonokusumo 

dalam mengembangkan sikap toleransi di era globalisasi adalah 

1. Selalu   =246x4= 1216 

2. Sering   =84x 3= 129 

3. Kadang-kadang =10x2= 10 

4. Tidak Pernah =0x1= 0    

 F = 1256 

 

Sedangkan N = (246+84+10+0)x4 

           = 340x4 

           = 1360 

Setelah F dan N diketahui maka dicari angka persentase dengan rumus: 

P = 
N

F
x 100% 

P = 
1360

1256
x 100% 

 =  92% 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh persentase dari rekapitulasi 

angket sebesar 92% dan berada pada kategori sangat baik berdasarkan teori 

Riduwan (2013:15).  

 

PEMBAHASAN 

Peran guru SDN Wonokusumo dalam mengembangkan sikap toleransi di era 

globalisasi sangat baik dengan memperoleh persentase 92%. Hasil penelitian 

tersebut memiliki kesamaan dengan teori menurut Soerjono Soekanto 

(2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia 

menjalankan suatu peran. Guru sudah mampu mengembangkan sikap toleransi 

dengan sangat baik. Toleransi adalah sikap memberikan kebebasan kepada setiap 

orang yang berbeda baik dalam pendapat, sudut pandang, agama, dan keyakinan 

tanpa ada rasa benci dan permusuhan atau pertentangan. Borba (2008:234-257) 

menyatakan bahwa terdapat tiga langkah dalam mengembangkan sikap toleransi 

kepada siswa, yaitu (1) Mencontohkan dan menumbuhkan toleransi, (2) 

Menumbuhkan apresiasi terhadap perbedaan, (3) Menentang stereotip dan tidak 

berprasangka. 

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaka Sisworo, 

2017 dengan judul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk 

Sikap Toleransi Keberagaman Siswa Kelas VIII Melalui Pengembangan Sifat 

Inklusif di SMPN 1 Kalasan”. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembentukan 
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sikap toleransi dilakukan oleh guru dengan cara pembiasaan untuk menyesuaikan 

diri dalam kegiatan keagamaan, mempraktikkan sikap saling menghargai dan 

menghormati, dan menghubungkan pembelajaran dengan sikap toleransi. Selain 

itu penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Drs. I Made 

Kartika,M.Si, 2016 dengan judul “Peranan guru PPKn dalam mengembangkan 

sikap nasionalisme siswa SMA Dwijendra Denpasar”. Dalam penelitian tersebut 

menyatakan bahwa: (1) Guru tidak hanya memberikan pengertian-pengertian 

secara teori dan hafalan saja tetapi juga memberikan penekanan terhadap 

pengembangan sikap nasionalisme dan tingkah laku siswa. Seorang guru harus 

memenuhi kriteria baik secara kualifikasi akademik, kompetensi pedagogis, 

kompetensi keperibadian dalam kompetensi sosial, waktu, perhatian, dan 

keteladanan guru terhadap siswa baik dalam proses pembelajaran di dalam kelas 

maupun di luar kelas dilakukan secara terus menerus akan sangat menentukan 

keberhasilan dalam mengembangkan sikap nasionalisme siswa. (2) 

Metode-metode yang digunakan dalam mengembangkan sikap nasionalisme siswa 

diantaranya metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan pemberian tugas. Dengan 

menggunakan berbagai macam metode tersebut di atas, diharapkan bermanfaat 

bagi siswa khususnya, untuk bersikap jujur, adil, bertanggung jawab, sopan satun 

dan taat akan aturan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, lingkungan 

masyarakat, dan menanamkan aspek moral yang sesuai dengan nilai Pancasila. (3) 

Dalam membentuk sikap nasionalisme siswa, tugas guru sangatlah penting, 

dimana seorang guru akan mampu melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya 

apabila guru tersebut telah terlebih dahulu menguasai dan mampu menerapkan 

perilaku yang positif pada dirinya sendiri sehingga bisa menjadi panutan bagi 

anak didiknya. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa peran guru SDN 

Wonokusumo dalam mengembangkan sikap toleransi sangat baik sehingga sudah 

layak dijadikan teladan bagi siswa untuk mengembangkan sikap toleransi saat 

kegiatan pembelajaran. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran guru SDN 

Wonokusumo dalam mengembangkan sikap toleransi di era globalisasi sangat baik. 

Sehingga dapat diartikan bahwa guru SDN Wonokusumo sudah layak dijadikan 

teladan bagi siswa untuk mengembangkan sikap toleransi saat kegiatan 

pembelajaran. 

 

SARAN 

Saran yang ingin penulis berikan berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian 

peran guru SDN Wonokusumo dalam mengembangkan sikap toleransi 

1. Untuk Penulis 

Dapat menjadikan skripsi ini sebagai pedoman atau acuan yang bermanfaat 

nantinya ketika menjadi seorang guru maupun tenaga kependidikan lainnya. 

2. Untuk Siswa 

a. Hendaknya senantiasa meningkatkan dan membudayakan sikap toleransi 

dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. 

b. Saling mengingatkan antar siswa apabila dalam kehidupan sehari-hari 

menemukan kejadian yang intoleran. 

3. Untuk Guru 
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a. Selalu berusaha mempertahankan dan meningkatkan keteladanan sikap 

toleransi kepada para siswa. 

b. Selalu membudayakan siswa untuk bersikap toleransi dalam kehidupan 

sehari-hari di sekolah. 

4. Untuk sekolah 

Meningkatkan pembinaan terhadap guru-guru yang ada di SDN Wonokusumo 

agar dapat mempertahankan dan meningkatkan keteladanan sikap toleransi dalam 

kehidupan sehari-hari di sekolah. 
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ABSTRAK 

 
Kegiatan 4R adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk mengelola dan mengurangi sampah. 

Sampah memang begitu dekat dengan aktivitas manusia, sebab setiap kegiatan yang dilakukan  pastinya 

akan menghasilkan sampah. Rumusan masalah dalam masalah ini yaitu bagaimana pelaksanaan 

pendidikan lingkungan hidup melalui kegiatan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) untuk 

mengembangkan sikap peduli lingkungan peserta didik.  

 Tujuan penelitian ini untuk mengatahui pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup melalui 

kegiatan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) untuk mengembangkan sikap  peduli lingkungan  

peserta didik. Pada penelitian ini metode penelitian yang dipakai kualitatif deskriptif Subjek 

penelitian adalah kepala sekolah , guru, dan siswa. Pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, display data, dan penarikan 

kesimpulan. Teknik keabsahan data dengan triangulasi teknik dan sumber. 

Hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti kegiatan4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) 

berhasil diterapkan pada anak pendidikan sekolah  dasar dengan adanya kegitan ini siswa menjadi 

lebih peduli dengan lingkungan sekitar dengan mendaurulang sampah seperti samapah daun di 

olah menjadi pupuk kompos dan memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang 

yang mempunyai nilai guna. 

 

Kata kunci : kegiatan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) untuk mengembangkan sikap peduli lingkungan 

pesertadidik.

PENDAHULUAN 

 Lingkungan adalah gabungan semua hal disekitar kita yang mempengaruhi 

hidup kita. Suhu udara yang panas dan lembab membuat kita gerah, sebaliknya 

suhu udara yang amat dingin membuat kita mengiggil. Bukan hanya suhu kualitas 

udara yang lain, misalnya kandungan gas dan pratikel juga mempengaruhi hidup 

kita. Udara yang berbau busuk dan berdebu menggangu kenyamanan hidup kita. 

Jadi udara salah satu unsur lingkungan bagi kita. Air juga merupakan komponen 

lingkungan kita karena kualitas dan kuantitas air mempengaruhi hidup kita. Air 

yang bersih dapat mrenjadi minuman yang menyehatkan, sebaliknya air yang 

kotor dapat mendatangkan penyakit. 

 Pendidikan lingkungan hidup memiliki tujuan sebagai pelengkap individu 

dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk meningkatkan perhatian 

terhadap lingkungan dan sebagai solusi terhadap masalah lingkungan. Jadi dengan 

pembekalan melalui pendidikan lingkungan hidup pada peserta didik diharapkan 

dapat membentuk pribadi yang lengkap dengan karakter peduli dan berwawasan 

lingkungan. (Binedikta, 2014:784).  

mailto:Imronnadif96@gmail.com
mailto:galihandreas93@gmail.com
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 Salah satu peran penting dalam penyelamatan lingkungan adalah melalui 

pendidikan, yang dikenal dengan gerakan ecopadagogy. Gerakan ecopadagogy 

dan green curriculum berkembang dari pemikiran pedagogi kritis oleh filsuf Paulo 

Freire dan secara global merupakan kesadaran bersama untuk mewujudkan 

masyarakan yang mempunyai keperdulian dengan keseimbangan dan pelestarian 

lingkungan. Pendidikan yang menaruh perhatian terhadap lingkungan hidup hadir 

sebagai bentuk dari eksploitasi manusia moderen yang memanfaatkan lingkungan 

hidup secara berlebihan yang pada akhirnya merusak lingkungan hidup itu sendiri. 

Timbullah pemikiran manusia, untuk mengkritisi berbagai permasalahan tersebut, 

dengan melahirkan konsep pendidikan yang mewujudkan masyarakat memiliki 

kepekaan dan keperdulian terhadap pelestarian lingkungan hidup (Suryanto, 

2007:10) 

 Dan penanaman sikap  peduli lingkungan  dapat dilakukan dengan kegiatan 

belajar bermakna. Menurut ausubel (1963) (dalam Suryanto 2007:5) belajar 

bermakna terjadi pada menghubungkan fenomena atau informasi baru kedalam 

struktur pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang dalam belajar. Dalam 

pembelajaran berbasis masalah peserta didik mengkolaborasikan pengetahuan 

yang dimiliki dengan fenomena atau informasi baru yang diperoleh yang 

mengakibatkan pertumbuhan dan perubahan setruktur konsep yang dimiliki 

seseorang.  

 Kegiatan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) untuk mengurangi sampah, 

sampah sangat melekat dengan kehidupan manusia, karena setiap aktivitas yang 

kita lakukan selalu menghasilkan sampah dari material pendukung yang sudah 

tidak terpakai. Misalnya, kita minum air mineral menggunakan botol plastik yang 

botolnya akan menjadi sampah setelah tak terpakai. Akivitas kita sehari-hari tentu 

sangat banyak. Sehingga sampah yang dihasilkan pun banyak. Apalagi sampah 

rumah tangga seperti sisa-sisa sayuran, kemasan makanan, dan sebagainya. Itu 

baru rumah, bagaimana dengan restoran, perkantoran, mall, tempat wisata, 

sekolah , rumah sakit, dan pabrik-pabrik? Sangat banyak pastinya. 

 Sampah yang menumpuk setiap harinya menimbulkan berbagai masalah. Di 

samping masalah kesehatan, juga ada masalah lingkungan. Sampah dapat 

menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah. Sampah di sungai dapat 

menyumbat aliran air dan mengganggu ekosistem perairan. Sampah yang 

menumpuk juga menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu kegiatan 

masyarakat dan merusak kesuburan tanah. Oleh karena itu peneliti melakukan 

penelitian dengan judul : “Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup Melalui 

Kegiatan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) Untuk Meningkatkan Sikap  

peduli lingkungan  Peserta Didik Di Sekolah   

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan November semester gasal tahun 

ajaran 2017-2018 Sekolah. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang disajikan berupa kata-kata. 

Selanjutnya, apabila dilihat dari permasalahan yang diteliti maka  penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian 

pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian atau hipotesis yang 

berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang, melaporkan keadaan objek atau 

subjek yang teliti sesuai dengan apa adanya (Sugiyono, 2010: 157).Penelitian 

http://mulanovich.blogspot.com/2013/10/4r-reduce-reuse-recycle-replace-mengurangi-sampah.html
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deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek, apakah orang atau segala 

sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang dijelaskan baik dengan angka-

angka maupun kata-kata.Penelitian ini untuk mendeskripsikan  suatu  keadaan, 

melukiskan  dan menggambarkan implementasi pendidikan karakter di sekolah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif. 

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif sehingga 

dapat mencapai tujuan penelitian. 

Penentuan subjek atau sumber data dilakukan dengan menggunakan teknik 

porposive-sampling yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih fokus 

dan terarah dari setiap subjek yang relevan. Penggunaan teknik tersebut dalam 

menentukan subjek penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi seseorang yang 

memiliki kriteria sebagai key-informan (narasumber utama), dalam penelitian ini 

yaitu kepala sekolah . Selain itu juga ditentukan informan utama dari pihak guru, 

dalam hal ini yaitu guru yang biasa bekecipung dipendidikan lingkungan hidup, 

guru yang aktif dan guru kelas 6. Penentuan subjek tersebut didasarkan pada 

kebutuhan data melalui kelas tinggi kelas VI. Subjek penelitian yang menjadi 

informan pendukung yaitu siswa, karyawan sekolah , orang tua, dan warga di 

lingkungan sekitar sekolah . Informasi pendukung yaitu dari pihak karyawan 

sekolah , dalam hal ini yaitu petugas perpustakaan, pembina pramuka, petugas 

TU. Untuk orang tua siswa dipilih salah satu dari paguyuban sekolah  tersebut, 

informan pendukung yang lain yaitu penjual makanan di kantin sekolah . 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan 

data kualitatif. Teknik-teknik yang digunkan yaitu teknik wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi. 

a) Teknik Wawancara Mendalam 

Teknik wawancara mendalam dilakukan secara langsung dari 

narasumber tentang implementasi pendidikan karakter pada kultur sekolah. 

Dalam pelaksanaan teknik wawancara ini diperlukan instrumen wawancara 

sebagai pedoman pengumpulan data. 

b) Teknik Observasi 

Teknik observasi pada penelitian ini dilakukan pada setting penerapan 

pendidikan karakter pada kultur sekolah. Teknik tersebut dilakukan setelah 

melalui proses perekaman data awal yaitu data hasil wawancara dengan key-

informan beserta rekomendasi objek-objek observasi. Observasi dilakukan 

untuk memperoleh data mengenai fasilitas dan dokumen pendukung 

pendidikan karakter pada kultur sekolah  serta proses pelaksanaan 

pembiasaan nilai-nilai karakter di sekolah . Pada penggunaan teknik observasi 

ini menggunakan instrumen berupalembar observasi yang dikembangkan dari 

kisi-kisi instrumen oleh peneliti. 

c) Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini berupa perekaman data berupa objek gambar 

atau peristiwa, maupun dokumen arsip. Untuk data berupa gambar dapat 

diperoleh dengan mengambil objek gambar pada berbagai situasi yang sesuai 

dengan data yang dikumpulkan. Demikian halnya dengan perekaman data 

berupa dokumen-dokumen sekolah  untuk melengkapi dan memperkuat data 

yang telah didapatkan dari teknik wawancara mendalam dan teknik observasi. 
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Menurut Sugiono (2014:60) kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif 

merupakan prencanaan, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir data, dan 

akhirnya menjadi hasil pelapor penelitian. Oleh karena itu yang menjadi 

instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri (Human Instrument). 

Data dari penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi. Untuk teknik wawancara mendalam digunakan 

instrumen berupa pedoman wawancara, teknik observasi menggunakan lembar 

observasi, dan teknik dokumentasi menggunakan alat perekam data yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Instrumen wawancara menyangkut tentang proses perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi pendidikan karakter. 

2. Lembar observasi terkait tentang perencanaan pendidikan karakter yang dilihat 

dari sarana dan prasarana yang mendukung serta pelaksanaan pendidikan 

karakter yang dilihat dari proses pelaksanaan dan monitoring. 

3. Dokumentasi yaitu berupa foto, video, maupun rekaman suara dalam 

mendukung penelitian. 

Analisis data dimaksudkan agar data yang dilaporkan merupakan data-data 

yang benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Bogdan (Moleong, 

2007:248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. 

Analisis data yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini menggunanakan 

teknik analisi data Matthew (Sugiyono, 2010: 337) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. 

Sugiyono (2010:121) mengemukakan bahwa uji keabsahan data pada 

penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability, 

dan uji confirmability. Dan ujikeabsahan data peneliti menggunakan uji 

kredibilitas. Dalam menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan 

triangulasi.Proses triangulasi yang terdapat pada gambar di atas terdiri dari 

beberapa triangulasi, diantaranya yaitu triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan 

triangulasi waktu. 

 

HASIL PENELITIAN 

 Dalam strategi pelaksanaan pendidikan karakter dalam seting sekolah  

merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis 

sekolah  yang terpelaksanan dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi 

kurikulum oleh setiap sekolah . Pendidikan  peduli lingkungan  juga merupakan 

kesatuan dari kurikulum sekolah . Pelaksanaan pendidikan  peduli lingkungan  

dalam upaya penanaman karakter pada peserta didik dapat dilakasanan dengan 

melalui sikap-sikap yang dikembangkan. Kementerian Pendidikan Nasional 

(2010:15) mengungkapkan bahwa dalam perencaan dan pelaksanaan pendidikan 

budaya dan karakter bangsa dilakukan oleh kepala sekolah , guru, tenaga pendidik 

secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidik dan diterapkan ke dalam 
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kurikulum sekolah .Untuk berjalannya pelaksanaa pendidikan lingkungan hidup 

sekolah  perlu mendukung lebih agar dapat tercapainya tujuan pendidikan  peduli 

lingkungan . Sekolah  memberikan sarana prasarana pengolahan sampah di 

lingkungan kelas maupun di luar kelas atau lingkungan sekolah . 

 Pengumpulan, pemrosesan, atau daur ulang guna mengurangi dampak 

penumpukan sampah . Kegiatan pengelolahan sampah dapat dilakukan melalui 

kegiatan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace). 

1) Kegiatan Mengurangi (Reduce) Sampah di Sekolah  

Supaya tak menghasilkan banyak sampah, maka kita pun bisa 

meminimalisir pemakaian benda-benda yang bisa menghasilkan sampah 

seperti benda yang sekali pakai. Di samping untuk menghindari banyaknya 

sampah juga supaya terhindar dari aneka macam penyakit sebab jajanan 

bisa berpotensi untuk mengganggu kesehatan. Masih ada banyak lagi 

contoh prinsip reduce atau mengurangi sampah di lingkungan kita. 

2) Kegiatan Menggunakan kembali (Reuse) Sampah di Sekolah  

 Reuse merupakan sebuah aktivitas mengelola sampah dengan 

menggunakannya kembali. Jika kita memanfaatkan benda-benda yang tak 

terpakai kembali, maka sampah pun berkurang. 

3) Kegiatan Mendaur Ulang (Recycle) Sampah di  

 Recycle sendiri merupakan upaya pengurangan sampah dengan cara 

mendaur ulang. Dalam hal ini kita harus bisa membedakan antara sampah 

anorganik dan sampah organik. 

4) Sekolah Kegiatan Mengganti (Replace) di Sekolah  

 Replace sendiri artinya mengganti, adapun maksudnya yaitu dengan 

cara mengganti barang yang ramah lingkungan 

 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kegiatan rutin sekolah  dalam 

melaksanakan pendidikan lingkungan hidup adalah dengan kegiatan rutin piket 

dan kegiatan kebersihan. Kegiatan piket yang dilaksanakan baik piket guru dan 

piket siswa. Kebersihan pagi melibatkan hampir seluruh siswa dan guru. Di dalam 

kegiatan kebersihan pagi, guru bersama siswa melakukan pemeliharaan dan 

pelestarian lingkungan sekolah  yang meliputi membersihkan halaman dan 

lingkungan sekolah , merawat dan menyiram tanaman. Berdasarkan hasil diatas 

menunjukkan bawa sekolah  mengembangkan atau melaksanakan kegiatan rutin 

dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan 

Kementerian Pendidikan Nasional (2010:15) bawah kegiatan rutin sekolah  

merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus-menerus dan 

konsisten setiap saat. Kegiatan piket dilaksanakan secara konsisten setiap hari dan 

terus menurus di SDN Kebondalem. 

 Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kegiatan spontan yang ada di Sekolah 

dalam melaksanakan pendidikan lingkungan hidup. Kegiatan spontan jika ada 

prilaku siswa yang kurang baik terhadapa fasilitas sekolah  khususnya terhadap 

fasilitas untuk mendukung pendidikan lingkungan hidup guru akan memberi 

wawasan dan menegurnya dengan baik-baik. Berdasarkan hasil diatas menurut 

Sundarai (dalam whiryono, 2013:21) mengatakan bahwa hak atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat di lihat dari sudut pandang bentuk dan isinya, di 

imbangi keharusan bagi pemerintah untuk mengarsikan kebijaksanaan dan 
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melakukan tindakan yang mendorong di tingkatkannya upaya melestarikan 

lingkunagan menunjukkan bahwa sekolah , mengambangkan atau memberi 

kebijakan kepada siswa yang berprilaku kurang baik terhadap fasilitas lingkungan 

hidup dalam pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup. 

 Berdasarkan hasil penelitian, pengkondisian yang dilakukan Kepala Sekolah  

yaitu memenuhi segala kebutuhan siswa yang berkaitan dengan kebutuhan 

lingkungan hidup khususnya pengelolahan sampah. Hal ini sesuai dengan 

Kementerian Pendidikan Nasional (2010:18) yang menyebutkan bahwa Kepala 

Sekolah  sebagai Pembina di sekolah  maka dari itu Kepala Sekolah  wajib 

mengupayakan fasilitas alat kebersihan sebanyak dan selengkap mungkin. 

Sekolah  menempatkan alat kebersihan di masing masing kelas, dan terdapat bak 

sampah di tempat yang strategis dengan berbagi macam jenisnya, sampah daun, 

sampah plastik, sampah sampah daun, dan b3. Sekolah  juga mempunyai tempat 

dan alat sendiri untuk mengolah dan mendaur ulang sampah 

1. Kegiatan mengurangi (Reduce) Sampah di Sekolah  

 Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pelaksanakan pendidikan lingkungan 

hidup di Sekolah melalui kegiatan mengurangi sampah / Reduce. Sekolah  

menghimbau supaya pihak kantin sekolah  tidak menjual makanan yang 

berkemasan plastik, agar sampah plastik di sekolah  dapat berkurang, di kantin 

sekolah  menjual makanan yang sehat-sehat pihak kantin selalu menyediakan 

piring dan gelas untuk siswa yang beli dan makan dari kantin. Sekolah  

melaksanakan kegiatan tersebut sudah sesuai SOP yang ada. Kegiatan tersebut 

diterapkan sejak lama sehingga siswa sudah terbiasa dengan makanan-makanan 

yang ada di kantin. Kegiatan Reduce mampu menyadarkan warga sekolah  bahwa 

kita harus meminimalisir adanya sampah yang ada di lingkungan sekolah . 

Kegiatan tersebut dilakukan hingga sekarang dan seterusnya. Hal ini membuat 

siswa dapat mencintai dan memperhatiakan lingkungan. Hal ini sesuai dengan 

Menurut Prescott (dalam Sukmadinata, 2004:14) objek cinta tidak selalu manusia, 

bisa juga benda, Negara, bangsa, tanah air, Tuhan , dan sebagainya. Lebih lanjut 

Prescott menjelaskan bahwa cinta memiliki beberapa ciri : pertama, cinta 

melibatkan rasa empati. Seseorang yang mencintai berusaha memasuki perasaan 

dari benda yang dicintainya. Kedua, orang yang mencintai sangat memperhatikan 

kebahagiaan, kesejahteraan dan perkembangan dari apa yang dicintainya 

2. Kegiatan Menggunakan kembali (Reuse) Sampah di Sekolah  

 Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pelaksanaan pendidikan lingkungan 

hidup di Sekolah melakukan berbagai macam kegiatan salah satunya kegiatan 

Reuse / menggunakan kembali sampah yang ada di sekolah . Sekolah  

menggunakan kembali sampah yang tidak mudah membusuk guna untuk 

meminimalisir sampah yang ada di sekolah . Sekolah  membuat kerajinan yang 

terbuat dari bahan dasar sampah plastik, siswa diajak guru menyalurkan 

keterampilannya untuk membuat barang dari bahan bekas. Ada banyak barang 

yang dibuat siswa misalnya: tas dari sedotan plastik, baju dari plastik, pot bunga 

gantung dari botol air mineral. Selainnya siswa melaksanakan pendidikan 

lingkungan hidup siswa juga dapat belajar berketarampilan membuat barang dari 

bahan bekas. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari sabtu dalam jam 

ekstrakulikuler. Hal ini menimbulkan rasa empati siswa hal ini sesuai pendapat 

dari Prescott (dalam Sukmadinata, 2004:14) bahwa cinta memiliki beberapa ciri: 

pertama, cinta melibatkan rasa empati. 



 
 

PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0” | 661  
 

3. Kegiatan Mendaur Ulang (Recycle) Sampah di Sekolah .  

 Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pelaksanaan pendidikan lingkungan 

hidup di Sekolah guna meningkatkan sikap  peduli lingkungan  sekolah  

melaksanakan kegiatan daur ulang sampah. Sekolah  memenuhi sarana dan 

prasarana pengolahan sampah organik dengan mengubahnya menjadi pupuk 

kompos. Sekolah  mengumpulkan sampah daun di tempat pembuangan sementara 

lalu dibiarkan hingga kering, selanjutnya daun kering tersebut digiling hingga dua 

kali sehingga menjadi halus, dan langkah selanjutnya dikemas rapi dalam plastik 

ukuran 5 kg yang berlabel pupuk kompos prodiksi Sekolah untuk dipasarkan ke 

warga setempat maupun dipergunakan sendiri untuk menanam tanaman disekolah 

. Sekolah  dalam melaksanakan kegiatan ini melibatkan siswa secara langsung 

sehingga siswa dapat belajar bagaimana cara membuat pupuk kompos dan lebih 

mencintai lingkungan hidup. Kegiatan ini dilaksaakan setiap hari sabtu siang saat 

jam ekstrakulikuler dan dapat berjalanan hingga sekarang. Hal ini dapat 

menumbuhkan rasa cinta siswa terhadap lingkungan hal ini sesuai pendapat dari 

Prescott (dalam Sukmadinata, 2004:14) orang yang mencintai sangat 

memperhatikan kebahagiaan, kesejahteraan dan perkembangan dari apa yang 

dicintainya. 

4. Kegiatan Mengganti (Replace) di Sekolah  

 Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pelaksanaan pendidikan lingkungan 

hidup di Sekolah guna meningkatkan sikap  peduli lingkungan  sekolah  

melaksanakan kegiatan mengganti barang yang kita gunakan. Dengan mendukung 

berjalannya pendidikan lingkungan hidup di sekolah . Sekolah  menghimbau 

siswanya selalu memakai wadah yang bisa digunakan berkali-kali, menurut 

pengamatan saya siswa Sekolah 60% membawa bekal makanan sendiri. Maka 

dari itu siswa diwajibkan memakai kemasan makanan yang bisa digunakan 

berkali-kali seperti taperware. Kegiatan Repalce ini diharapkan bisa mengurangi 

sampah yang ada disekolah , kegiatan ini berhasil diterapkan di Sekolah untuk 

mendukung pendidikan lingkungan hidup. Hal ini dapat meningkatkan rasa  

peduli lingkungan  terhadap siswa sesuai pendapat Prescott (dalam Sukmadinata, 

2004:14) orang yang mencintai berusaha melakukan berbagai upaya untuk 

membuat apa yang dicintai menjadi maju dan menjadi lebih baik. 

  Dapat dikaitkan hasil penelitian dengan teori penelitian terdahulu yaitu 

pada penelitian 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) berhasil diterapkan pada 

anak pendidikan sekolah  dasar dengan adanya kegitan ini siswa menjadi lebih 

cinta dengan dengan lingkungan hal ini sesuai pendapat Prescott (dalam 

Sukmadinata, 2004:14) cinta memiliki beberapa ciri: pertama, cinta melibatkan 

rasa empati. Seseorang yang mencintai berusaha memasuki perasaan dari apa 

yang dicintainya. Kedua, orang yang mencintai sangat memperhatikan 

kebahagiaan, kesejahteraan dan perkembangan dari apa yang dicintainya. Ketiga, 

orang yang mencintai menemukan perasaan senang, dan hal ini menjadi sumber 

bagi peningkatan kebahagiaan, kesejahteraan, dan perkembangan dirinya. 

Keempat, orang yang mencintai berusaha melakukan berbagai upaya dan turut 

membantu apa yang dicintai untuk mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan dan 

kemajuan 
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SIMPULAN DAN SARAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini 

dapat disimpulkan pendidikan lingkungan hidup melalui kegiatan 4R (Reduce, 

Reuse, Recycle, Replace) untuk meningkatkan sikap  peduli lingkungan  peserta 

didik di Sekolah. 

1. Pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di Sekolah yang dilakukan sangatlah 

bagus dalam menanamkan rasa  peduli lingkungan  dalam diri siswa untuk 

mencintai lingkungannya. Aksi nyata ini dapat menjadi suatu kegiatan yang 

membudaya bagi siswa. Siswa akan lebih mencintai alam dan membuang 

sampah pada tempatnya. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk 

pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup bagi siswa. Sarana dan prasarana 

yang lengkap sangat mendukung dalam mendidik dan mengajarkan siswa 

untuk peduli lingkungan. 

2. Kegiiatan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) berhasil diterapkan pada 

siswa sekolah  dasar dengan adanya kegitan ini siswa menjadi lebih peduli 

dengan lingkungan sekitar dengan mendaur ulang sampah seperti samapah 

daun di olah menjadi pupuk kompos dan memanfaatkan barang yang sudah 

tidak terpakai menjadi barang yang mempunyai nilai guna. Kegiatan 4R dapat 

mengurangi sampah di Sekolah .. 

  

 Berdasarkan kesimpulan dan dengan memperhatikan keterbatasan penelitian 

ini, maka saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:  

1. Sekolah  perlu membuat sanksi dan reward yang tegas bagi semua warga 

sekolah  terkait pelaksanaan pendidikan  peduli lingkungan .  

2. Kepala sekolah  dan guru harus senantiasa melakukan pengawasan dan kontrol 

terhadap siswa terutama pada saat jam istirahat, sehingga siswa tidak 

melakukan hal-hal yang dapat  merusak fasilitas maupun lingkungan sekolah .  

3. Untuk sekolah  agar lebih ditingkatkan lagi kegiatan pelaksanaan 4R (Reduce, 

Reuse, Recycle, Replace). Karena kegiatan ini dapat meningkatkan rasa  peduli 

lingkungan  siswa. 

4. Bagi yang tertarik dengan penelitian ini,  diharapkan hasil dari penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai informasi ilmia untuk memperluas informasi peneliti 

yang dilakukan. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini membahas Pengaruh Penggunaan Media Magic Square Media Dalam 

Mempelajari Tugas-Tugas Saya Di Sekolah Dengan Model Pembelajaran Problem Based (PBL) 

pada Keterampilan Menghitung Siswa Kelas II SDN Wonokusumo Mojosari Tahun Ajaran 

2017/2018. Masalah dalam penelitian ini adalah perbedaan keterampilan berhitung peserta didik 

menggunakan model Problem Based Learning dan media permainan square magic. Penggunaan 

model Problem Based Learning dan media magic square diharapkan dapat memfasilitasi peserta 

didik dalam memahami materi pelajaran terutama dalam memahami penghitungan penjumlahan. 

Model Problem Based Learning dan media permainan square magis juga menuntut siswa untuk 

aktif dalam prosesnya, karena dalam pelaksanaannya peserta didik harus terampil dalam 

melakukan hitungan aritmatika. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan 

tes. Sampel yang digunakan adalah kelas II-A dan II-B dengan total 70 siswa. Dalam pencapaian 

tes keterampilan aritmatika, jumlah kelas IIA diperoleh rata-rata 72,14 sementara kelas IIB 

memperoleh rata-rata 84,71. Hal ini menunjukkan bahwa kelas IIB sebagai kelas eksperimen 

menggunakan model Problem Based Learning dan media permainan magic square memiliki nilai 

rata-rata lebih tinggi dari kelas IIA. Dengan demikian penggunaan model Problem Based 

Learning dan media permainan square magis lebih meningkatkan kemampuan berhitung siswa, 

memudahkan peserta didik melakukan penjumlahan dan peserta didik lebih aktif dalam belajar 

dan menjadikan pembelajaran lebih berarti. 

 

Kata kunci:  model pembelajaran berbasis basalah, media magic medium square, total summon 

counting skills 

 

PENDAHULUAN 

Keterampilan hitung merupakan keterampilan dasar yang penting dalam  

pembelajaran matematika. Keterampilan hitung penjumlahan harus dikuasai siswa 

sampai tahap terampil, apabila keterampilan ini belum dikuasai siswa dengan 

baik, maka untuk mempelajari materi selanjutnya siswa juga akan mengalami 

kesulitan dalam pembelajaran khususnya terampil dalam hitung penjumlahan. 

Keterampilan hitung penjumlahan memiliki manfaat yang cukup besar dalam 

kehidupan sehari-hari. Penerapan keterampilan hitung penjumlahan dalam 

kehidupan sehari-hari tampak pada kegiatan jual beli, pengukuran pembuatan 

bangunan rumah, pembuatan ukuran pakaian, dan lain sebagainya. Melihat 

besarnya manfaat keterampilan hitung penjumlahan maka matematika perlu untuk 

dipelajari dengan baik. Seseorang   yang   memiliki   keterampilan   hitung   

rendah   akan   mengalami kesulitan  menyelesaikan  tugas  atau  pekerjaan  yang  

berhubungan  dengan  operasi hitung penjumlahan, dengan demikian perlu 

diadakan observasi. 
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Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 5 Juli Tahun 2017 pada kelas II 

menunjukkan bahwa 65% dari jumlah siswa mendapatkan rata- rata nilai 

ulangan harian yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan masih di 

bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) kelas. KKM untuk mata pelajaran  

matematika  yang  diterapkan  di  SD  kelas  II  yaitu  7,00. Jumlah seluruh siswa 

kelas II sebanyak 7 siswa. Dengan melihat hasil rata-rata nilai ulangan harian 

siswa terkait operasi hitung penjumlahan tersebut dapat dikatakan bahwa 

keterampilan hitung penjumlahan siswa kelas II masih tergolong rendah.  

Rendahnya keterampilan hitung siswa salah satunya disebabkan karena 

guru dalam mengajar cenderung berada di depan kelas dengan metode 

pembelajaran  yang  monoton  yaitu  ceramah.  Siswa  jarang  ditanya  seputar 

materi yang sedang diajarkan. Hal tersebut manjadikan keterlibatan siswa di 

dalam proses pembelajaran matematika menjadi kurang, sehingga siswa lebih 

sering diam ketika proses pembelajaran. Tidak terlibatnya siswa dalam proses 

pembelajaran menjadikan siswa tidak aktif untuk mengembangkan kemampuan 

berpikirnya dan siswa sulit untuk berpendapat/berkomunikasi dengan guru.  

Model problem based learning merupakan inovasi dalam pembelajaran 

karena dalam model problem based learning kemampuan berfikir siswa betul-

betul dioptimalkan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, 

sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, manguji, dan mengembangkan 

kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Menurut Rusman. (2012:123) 

model problem based learning adalah seperangkat model mengajar yang 

menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan 

memecahkan masalah, materi dan pengaturan diri. 

Komunikasi guru dengan siswa dalam kegiatan pembelajaran seperti tanya 

jawab tentang materi pelajaran semakin jarang, menjadikan siswa  Seseorang   

yang   memiliki   keterampilan   hitung   rendah   akan   mengalami hanya  duduk  

diam  mendengarkan  apa  yang disampaikan  oleh  guru.  Siswa hanya menulis 

atau menjawab pertanyaan jika ditanya atau disuruh oleh gurunya.   Hal   tersebut   

menjadikan   sikap   siswa   cenderung   pasif   dalam menerima materi pelajaran. 

Sikap pasif siswa terlihat dari beberapa siswa yang menyandarkan kepalanya di 

tangan, memperhatikan penjelasan guru dengan merebahkan kepalanya di meja, 

beberapa siswa yang berjalan-jalan di dalam kelas, seringnya siswa berbicara 

sendiri, dan bermain-main sendiri atau dengan temannya ketika kegiatan belajar 

mengajar sedang berlangsung.  

Kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung penulis melakukan 

wawancara dengan siswa, kebanyakan siswa mengatakan mudah bosan dalam 

kegiatan pembelajaran matematika. Mereka kurang tertarik dengan cara guru 

mengajar, karena guru mendominasi proses pembelajaran dengan ceramah. 

Kurangnya variasi kegiatan seperti penggunaan model problem based learning 

dengan berbantuan media sebagai  alat  bantu mengajar  dalam  proses  

pembelajaran  menjadikan siswa tidak mampu menyerap materi pelajaran dengan 

baik, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai sepenuhnya karena siswa kelas 

II adalah masa anak-anak.  

Santrock  (2007:  216)  mengemukakan bahwa permainan adalah aktivitas 

menyenangkan yang dilakukan untuk bersenang-senang. Fungsi permainan 

menurut Freud dan Erikson (dalam Santrock 2007: 216), bermain membantu anak 

menguasai kecemasan dan konflik. Karena ketegangan mengendur dalam 
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permainan, anak tersebut dapat menghadapi masalah kehidupan. Permainan 

memungkinkan anak menyalurkan kelebihan   energi   fisik   dan   melepaskan   

emosi   yang   tertahan, yang meningkatkan kemampuan si anak untuk 

menghadapi masalah. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan 

bermain anak akan merasa senang dan  melalui  bermain  anak  juga senang untuk  

belajar, apabila hal  tersebut diterapkan pada pembelajaran matematika maka 

siswa dapat belajar sambil bermain, sehingga anggapan matematika sulit akan 

hilang dengan sendirinya dan siswa akan merasa senang belajar matematika.  

Seseorang yang belajar akan merasa senang jika dirinya mampu memahami 

apa yang sedang dipelajari. Hal tersebut akan lebih baik jika diterapkan pada 

pembelajaran matematika. Siswa akan merasa senang belajar matematika jika 

mereka memahami materi apa yang sedang dipelajari. Oleh karena itu, dibutuhkan 

adanya upaya dari guru dalam mengajar matematika agar siswa dapat menerima 

pelajaran dengan baik, aktif dalam kegiatan pembelajaran,  dan  memahami  

materi  matematika  yang  sedang  dipelajari. Pokok pembelajaran matematika 

merupakan suatu konsep yang berbentuk abstrak, oleh karena itu agar 

memudahkan siswa dalam mempelajari dan memahami konsep matematika 

dibutuhkan adanya perantara atau media dalam kegiatan pembelajaran. Media 

pembelajaran  yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas II sesuai dengan tahap 

perkembangannya adalah dengan penggunaan model problem based learning 

dengan berbantuan media permainan.  

Model problem based learning merupakan inovasi dalam pembelajaran 

karena dalam model problem based learning kemampuan berfikir siswa betul-

betul dioptimalkan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, 

sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, manguji, dan mengembangkan 

kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan. Menurut Scott dan Laura 

(dalam Rusman, 2012), model problem based learning adalah seperangkat model 

mengajar yang menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan 

keterampilan memecahkan masalah, materi dan pengaturan diri. 

Permainan Bujur Sangkar Ajaib atau disebut dengan BSA merupakan salah 

satu bentuk   permainan   dalam   matematika.   Permainan   BSA   bertujuan   

untuk meningkatkan keterampilan hitung siswa. Permainan BSA tampak seperti 

permainan bilangan yang tersusun dalam bentuk bujur sangkar, dimana siswa 

yang akan mengisikan bilangan-bilangannya pada petak-petak kecil bujur sangkar 

sesuai aturan permainan BSA. Permainan BSA mengutamakan keaktifan siswa 

dan menciptakan rasa senang pada siswa, sehingga siswa yang pasif diharapkan 

akan menjadi aktif dan memiliki keterampilan dalam melakukan operasi hitung 

khususnya penjumlahan (Pitadjeng, 2006: 1) mengatakan bahwa belajar akan 

efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Belajar matematika 

akan efektif jika dilakukan dalam suasana yang menyenangkan 

Dampak positif dari permainan Bujur Sangkar Ajaib adalah dapat   

meningkatkan   keterampilan   operasi   hitung   siswa   khususnya penjumlahan,  

karena  permainan  BSA  melatih  siswa  belajar  berhitung secara berkali-kali 

sehingga siswa mahir melakukan operasi hitung dan dampak negatifnya adalah 

pengisian  bilangan-bilangan  pada  petak  BSA  tidak  dapat  diselesaikan apabila 

komponen yang diketahui kurang dalam permainan BSA.  
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Adapun jenis penelitian merupakan jenis penelitian Eksperimen. Menurut 

sugiyono (2015:107) metode eksperimen diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam 

kondisi yang terkendalikan. Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan 

berdasarkan tujuan, dan tingkat kealamiahan (natural setting) obyek yang diteliti. 

Jenis penelitian Eksperimen yang digunakan adalah Pre-Experimental 

Designs yang masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap 

terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel 

dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan 

semata-semata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini terjadi karena tidak 

adanya variabel control dan sampel tidak dipilih secara rondom. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas II SDN Wonokusumo 

Mojosari Tahun ajaran 2017-2018 Sampel dalam penelitian ini adalah peserta 

didik kelas II SDN Wonokusumo Mojosari, yang terbagi menjadi dua kelas yaitu 

meliputi kelas II-A dan kelas II-B sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan tes.  

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah sata 

seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis dalam 

penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Teknik analisis data dalam peneltian 

ini adalah uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

1) HASIL 

A. Uji Normalitas 

1. Kelas ksperimen 

Membandingkan  dengan  

 = 7,665 sedangkan  = 11,1 pada =5% dengan dk= 6-1=5. Dengan 

demikian  ≤  yaitu 7,665 ≤ 11,1. Hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa skor tes keteramapilan hitung penjumlahan kelas eksperimen berdistribusi 

normal. 

2. Kelas Kontrol 

Membandingkan  dengan  

 = 8,872 sedangkan  = 11,1 pada =5% dengan dk= 6-1=5. Dengan 

demikian  ≤  yaitu 8,872 ≤ 11,1. Hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa skor tes keteramapilan hitung penjumlahan kelas kontrol berdistribusi 

normal. 

a. Uji Homogenitas 

 
      

      

      = 65,41 
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a. Mencari nilai  

 
               

               

b. Membandingkan nilai  dengan  

 = k-1 

          = 6-1 

          = 5 

   = n-k 

          = 70-5 

          = 65 

Taraf signifikan ( ) = 5% 

Maka  = 2,36 

Dari penghitungan diatas, telah diperoleh  = 1,92 dan = 2,36 pada 

(a) = 5%. Dengan demikian  <  yaitu 1,92 < 2,36. Maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa  diterima dan  ditolak dan disimpulkan bahwa 

kedua kelompok data postest kelas IIA dan IIVB tersebut memiliki varian yang 

sama yaitu homogen. 

 

b. Uji Hipotesis / Uji t 

Taraf signifikan  = 0,05 

dk = n1 + n2 – 2 

      = 35 + 35 – 2 

       = 68 

a) Menentukan kriteria pengujian  

Jika : -   ≤  ≤ +  

Maka  =  

           =  

Sehingga, didapatkan kriteria pengujian sebagai berikut: 

 diterima jika -1,996 <  < 1,996 

 diterima jika  > 1,996 atau  < 1,996 

Karena  >  atau 7,477 > 1,996, maka  ditolak dan  diterima. 

 

2) PEMBAHASAN 

 “Pengaruh Penggunaan Media Permainan Bujur Sangkar Ajaib Dalam 

Pembelajaran Tugasku Sehari-Hari Di Sekolah Dengan Model Problem Based 

Learning (PBL) Terhadap Keterampilan Hitung Penjumlahan Siswa Kelas II SDN 

Wonokusumo Mojosari Tahun Ajaran 2017/2018” karya Zahroil Lailiyah dapat 

dilihat dari berbagai permasalahan siswa untuk mengerjakan tugas matematika, 

diantaranya adalah (1) bagaimana penggunaan media permainan bujur sangkar 

ajaib dalam pembelajaran tugasku sehari-hari di sekolah dengan model problem 

based learning siswa kelas II SDN Wonokusumo Mojosari pada keterampilan 
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hitung penjumlahan? (2) Bagaimana keterampilan hitung penjumlahan siswa kelas 

II SDN Wonokusumo Mojosari penggunaan media permainan bujur sangkar ajaib 

dalam pembelajaran tugasku sehari-hari di sekolah dengan model problem based 

learning? (3) adakah pengaruh media permainan bujur sangkar ajaib dalam 

pembelajaran tugasku sehari-hari di sekolah dengan model problem based 

learning terhadap keterampilan hitung penjumlahan siswa kelas II SDN 

Wonokusumo Mojosari?  

1. Penggunaan media permainan bujur sangkar ajaib dalam pembelajaran 

tugasku sehari-hari di sekolah dengan model problem based learning siswa 

kelas II SDN Wonokusumo Mojosari pada keterampilan hitung 

penjumlahan.  

Berdasarkan penelitian Penggunaan media permainan bujur sangkar ajaib 

dengan model problem based learning dengan menggunakan  obesrvasi pendidik 

kelas eksperimen yang telah di observasi oleh 2 observer yaitu 98 dan 99 

sedangkan pada observasi pendidik kelas kontrol yang teah di observasi oleh 2 

observer mendapatkan nilai 97 dan 98 dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen 

lebih baik dari pada kelas kontrol. 

Penelitian ini didukung dari teori menurut Azhar Arsyad (2009: 4), media 

adalah komponen   sumber   belajar   atau   wahana   fisik   yang   mengandung   

materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar (wahana fisik merupakan alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi  materi  pelajaran  seperti  buku,  tape  recorder,  kaset,  video  

camera,  video recorder,  film,  slide,  foto,  gambar,  grafik,  televisi,  dan  

komputer).   

Dapat dikaitkan dengan teori penelitian terdahulu yang berjudul 

Meningkatkan Keterampilan Hitung Penjumlahan Pada Pelajaran Matematika 

Melalui Permainan Bujur Sangkar Ajaib kelas II Sd 1 Pedes Kecamatan Sedayu 

Kabupaten Bantul 10108244098 (Muhamad Arifin) bahwa Pada pratindakan nilai 

rata- rata siswa sebesar 59,05. Pada siklus I nilai rata-rata siswa meningkat 

menjadi 63,63. Pada siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 81,34. Pada 

penelitian ini bahwa perminan bujur sangkar ajaib berhasil meningkatkan hitung 

penjumlahan. 

Pada penelitan penggunaan media permainan bujur sangkar ajaib dengan 

model problem based learning pada keterampilan hitung penjumlahan, teori dan 

penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penggunaan media permaianan 

bujur sangkar ajaib dikatakan berhasil karena peserta didik lebih aktif dan dapat 

melakukan keterampilan hitung penjumlahan dengan mudah menggunakan media 

bujur sangkar ajaib. 

2. Keterampilan hitung penjumlahan siswa kelas II SDN Wonokusumo 

Mojosari dengan penggunaan media permainan bujur sangkar ajaib 

dalam pembelajaran tugasku sehari-hari di sekolah dengan model 

problem based learning  

Berdasarkan penelitian keterampilan hitung penjumlahan mengguankan 

media permaianan bujur sangkar ajaib dengan model problem based learning 

dengan menggunakan instrumen tes keterampilan hitung penjumlahan yang 

dianalisis menggunakan uji normalitas X hitung lebih kecil dari pada X tabel 

 ≤  yaitu 8,872 ≤ 11,1. dan uji homogenitas F hitung lebih kecil dari 
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pada F tabel  <  yaitu 1,92 < 2,36 dapat disimpulkan bahwa uji 

normalitas hasilnya normal dan uji homogenitas hasilnya homogen.  

Penelitian ini didukung dari teori menurut Bell (2010: 108) 

mengemukakan bahwa: Keterampilan adalah operasi atau prosedur yang 

diharapkan dapat dikuasai siswa secara cepat dan tepat. Siswa dikatakan 

menguasai keterampilan apabila ia dapat menunjukkan keterampilan tersebut 

secara tepat, dapat menyelesaikan  berbagai  jenis  masalah  yang  memerlukan  

keterampilan tersebut, dan menerapkan keterampilan tersebut ke dalam berbagai 

situasi, untuk mengetahui berhasil atau tidaknya keterampilan hitung penjumlahan 

maka perlu dilakukan serangkaian pengujian dan analisis terhadap instrumen.  

Dapat dikaitkan dengan teori terdahulu yang berjudul Meningkatkan 

Kemampuan Operasi Hitung Penjumlahan Dengan Pembelajaran Matematika, 

Volume 1   Nomor 2 Mei  2012 (Jhoni Hendra) bahwa kemampuan penjumlahan  

pada anak dengan Pembelajaran Matematika realistik dapat ditingkatkan melalui 

media Realistik. Kriteria hipotesis dari penelitian ini yaitu hipotesis diterima 

apabila hasil analisa data dalam kondisi dan antar kondisi memiliki estimasi 

kecenderungan arah, kecenderungan stabilitas, jejak data, dan perubahan level 

yang meningkat secara positif dan overlap data pada analisis antar kondisi 

semakin kecil.  

Pada Keterampilan hitung penjumlahan siswa kelas II SDN Wonokusumo 

Mojosari penggunaan media permainan bujur sangkar ajaib dengan model 

problem based learning, teori dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan hitung penjum-lahan dikatakan berhasil karena bernilai normal dan 

homogen. 

3. Pengaruh media permainan bujur sangkar ajaib dalam pembela-jaran 

tugasku sehari-hari di sekolah dengan model problem based learning 

terhadap keterampilan hitung penjum-lahan siswa kelas II SDN 

Wonokusumo Mojosari. 

Berdasarkan penelitian pengaruh media permainan bujur sangkar ajaib 

dengan model problem based learning terhadap keterampilan hitung penjumlahan 

bahwa ada pengaruh dari kelas kontrol (IIA) ke kelas eksperimen (IIB) dibuktikan 

 diterima jika  > 1,996 atau  < 1,645 Karena  >  atau 7,477 

> 1,996, maka  ditolak dan  diterima.  

Penelitian ini didukung dari teori menurut Sugiono (2013: 228) Bila data 

tidak normal, maka teknik statistik parametris tidak dapat digunakan untuk 

analisis, sehingga digunakan uji normalitas. Jadi sebelum penulis melakukan uji 

hipotesis maka harus terpenuhi persyaratan analsis yaitu uji normalitas dan uji 

homogenitas, Penulis memakai hipotesis asosiatif. 

Dapat dikaitkan dengan teori terdahulu yang berjudul  Meningkatkan 

Kemampuan Siswa Dalam Penjumlahan Dan Pengurangan Pada Mata Pelajaran 

Matematika Dengan Bantuan Benda-Benda Konkret Pada Siswa Kelas I SDN 2 

Gatak, 2012 (Ana Nurharyanti) bahwa mata pelajaran matematika khususnya 

tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Hal ini ditunjukkan dari 

peningkatan rata-rata hasil belajar siswa dan persentase ketuntasan belajar pada 

tiap siklus, yakni siklus I nilai rata-rata 64,61, dengan persentase ketuntasan 

belajar 55,56%. Pada tahapan siklus II, nilai rata-rata menjadi 74,56, dengan 

persentase ketuntasan belajar 88,89%. Penggunaan media pembelajaran yang 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 671  

 
 

nyata dapat menarik perhatian siswa dapat meningkatkan kemapuan belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika pada kompetensi dasar “melakukan penjumlahan 

dan pengurangan bilangan sampai 20. 

Pada pengaruh media permainan bujur sangkar ajaib dengan model 

problem based learning siswa terhadap keterampilan hitung penjumlahan, teori 

dan penelitian terdahulu akan teruji jika ada yang diperlukan telah terkumpul. 

Pengolahan data merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang penulis 

untuk dapat menjawab hipotesis. Dapat disimpulkan bahwa penelitian apabila 

dikatakan berhasil maka ada pengaruh sebelum menggunakan media dan sesudah 

menggunakan media. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:  

1. Penggunaan media permainan bujur sangkar ajaib dalam pembelajaran tugasku 

sehari-hari di sekolah dengan model problem based learning siswa kelas II 

SDN Wonokusumo Mojosari pada keterampilan hitung penjumlahan hasilnya 

baik. Hal ini dapat dilihat hasil observasi peserta didik yang meningkat pada 

kelas eksperimen yang memperoleh nilai 98 sedangkan kelas kontrol 

memperoleh nilai 96. 

2. Keterampilan hitung penjumlahan siswa kelas II SDN Wonokusumo Mojosari 

penggunaan media permainan bujur sangkar ajaib dalam pembelajaran tugasku 

sehari-hari di sekolah dengan model problem based learning hasilnya baik. Hal 

ini dapat dilihat rata-rata hasil keterampilan peserta didik yang meningkat pada 

kelas eksperimen yang memperoleh nilai rata-rata 84,71 sedangkan kelas 

kontrol memperoleh nilai rata-rata 72,14. 

3. Ada pengaruh media permainan bujur sangkar ajaib dalam pembelajaran 

tugasku sehari-hari di sekolah dengan model problem based learningsiswa 

kelas II SDN Wonokusumo Mojosari terhadap keterampilan hitung 

penjumlahan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis. Berdasarkan hasil 

uji hiptesis (uji t). Uji t memperoleh nilai signifikan 7,477 maka terdapat 

perbedaan hasil keterampilan hitung penjumlahan pada kelas eksperimen dan 

peserta didik pada kelas kontrol. Maka disimpulkan bahwa ha diterima dan ho 

ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran 

menggunakan model Problem Based Learning dan media permainan bujur 

sangkar ajaib terhadap keterampilan hitung penjumlahan. 
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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan proses penerapan model pembelajaran 

Problem Based Learning dibantu media Puzzle Switch Spark Plug (2) untuk mendeskripsikan hasil 

belajar setelah model pembelajaran berbasis masalah telah diterapkan dengan media saklar busi 

(bentuk luarnya). tanaman dan fungsinya) pada Bahan Tanaman Tema 3 Subtema 1 Pembelajaran 

3 Kelas IV SDN Belahantengah Mojosari Mojokerto Tahun Pendidikan 2017/2018. Metode 

penelitian ini menggunakan metode campuran dengan model sequential exploratory (urutan 

penemuan). Sumber data penelitian ini adalah siswa SDN Mojosari kelas VI, sejumlah 30 siswa. 

Teknik pengumpulan data adalah observasi dan tes. Teknik analisis data pertama menggunakan 

deskriptif kualitatif untuk menjelaskan proses dan kedua menggunakan deskriptif kuantitatif untuk 

menunjukkan hasil belajar peserta didik. Hasil penelitian adalah (1) Proses penerapan model 

pembelajaran problem based assisted media switch busi dapat diketahui bahwa aktivitas pendidik 

dan pembelajar telah dilakukan dengan sangat baik (2) hasil penerapan pembelajaran hasil 

pelajaran sains diperoleh 90% ketuntasan klasikal lengkap dan 10% tidak lengkap. 

 

Kata kunci: model pembelajaran berbasis masalah, media puzzle switch busi (bentuk luar 

tanaman dan fungsinya), proses pembelajaran, hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita masalah lemahnya 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas 

diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi; otak anak 

dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk 

memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan 

kehidupan sehari-hari. 

Kenyataan ini berlaku untuk mata pelajaran IPA. Pada mata pelajaran IPA 

tidak dapat mengembangkan kemampuan anak untuk berpikir kritis dan 

sistematis, karena strategi pembelajaran berpikir tidak digunakan secara baik 

dalam setiap proses pembelajaran di dalam kelas. Gejala-gejala semacam ini 

merupakan gejala umum dari hasil proses pendidikan kita. Pendidikan di sekolah 

terlalu mengisi otak anak dengan berbagai bahan ajar yang harus di hafal; 

pendidikan kita tidak diarahkan untuk membangun dan mengembangkan karkter  

serta potensi yang dimiliki; dengan kata lain, proses pendidikan kita tidak pernah 

diarahkan membentuk manusia yang cerdas, memiliki kemampuan memecahkan 

masalah hidup, serta tidak diarahkan untuk membentuk manusia yang kreatif dan 

inovatif. 

mailto:maghfiroh_31@yahoo.com
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Mulyasa (2014:61) pada kurikulum sebelumnya terdapat beberapa 

kelemahan, salah satu diantaranya yaitu kompetensi lulusan yang dikembangkan 

lebih didominasi oleh aspek pengetahuan, belum sepenuhnya mengambarkan 

secara holistik dari aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, 

kurikulum 2013 disusun salah satunya didasarkan pada kelemahan di atas. 

Dengan demikian, dalam mencapai standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 

meliputi nilai sikap (afektif), pengetahuan (kognitif) dan keterampilan 

(psikomotor) secara terpadu. 

Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan, dan 

tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap 

dalam menghadapi masa depan. Melalui pendekatan ini diharapkan peserta didik 

lebih kreatif, inovatif dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses 

dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki 

masa depan yang lebih baik.  

Berdasarkan jurnal cendekia hasil observasi yang dilakukan Yenni Fitra 

Surya di kelas IV SDN 016 Langgini Kabupaten Kampar tahun ajaran 2016/2017 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah 

diterapkan model pembelajaran Problem Based Learning pada mata pelajaran 

matematika  pada materi menyelesaikan masalah yang melibatkan uang. Hasil 

belajar siswa sebelum tindakan yang mencapai KKM hanya 13 siswa. Kemudian 

pada siklus I, siswa yang mencapai KKM hanya 19 siswa. Siklus II, siswa yang 

mencapai KKM 25 siswa. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas IV SDN 

016 Langgini. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka guru hendaknya memberikan 

motivasi di dalam pembelajaran, sehingga menciptakan pembelajaran yang 

berpusat pada siswa. Salah satu model pembelajaran yang dapat dikembangkan 

dan digunakan untuk menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran adalah 

model Problem Based Learning.  Menurut Arends (dalam Trianto 2007:68) 

menyatakan bahwa model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu 

pendekatan pembelajaran dimana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik 

dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan 

inkuiri dan keterampilan berpikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan 

kemandirian dan percaya diri. Lebih lanjut, Wina (2011:91) mengemukakan 

bahwa model Problem Based Learning merupakan strategi pembelajaran dengan 

menghadapkan peserta didik pada permasalahan-permasalahan praktis sebagai 

pijakan dalam belajar atau dengan kata lain peserta didik belajar melalui 

permasalahan-permasalahan. 

Sedangkan menurut Ibrahim dan Nur dalam Trianto (2007:71) menyatakan 

5 langkah dalam model Problem Based Learning beserta tingkah laku guru yang 

harus dilakukan. Kelima langkah tersebut yaitu: 

 

Tabel  

Langkah-Langkah Problem Based Learning 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap 1 

Orientasi siswa pada 

masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan holistik yang dibutuhkan, 

mengajukan fenomena atau demonstrasi atau 
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Tahap Tingkah Laku Guru 

cerita untuk memunculkan masalah, 

memotivasi siswa untuk terlibat dalam 

pemecahan masalah yang dipilihnya. 

Tahap 2 

Mengorganisasikan 

siswa untuk belajar 

Guru membantu siswa untuk mendefinisikan 

dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut. 

Tahap 3 

Membimbing 

penyelidikan individual 

maupun kelompok 

Guru mendorong siswa utnuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan 

eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan 

dan pemecahan masalah. 

Tahap 4 

Mengembangkan dan 

menyajikan masalah 

Guru membantu siswa dalam merencanakan 

dan menyiapkan karya yang sesuai seperti 

laporan, video, dan model serta membantu 

mereka untuk berbagi tugas dengan 

temannya. 

Tahap 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau eveluasi terhadap penyelidikan 

mereka dan proses-proses yang mereka 

gunakan. 

 

Model pembelajaran Problem Based Learning akan tercapai dengan 

optimal, jika dalam penelitian ini dipadukan dengan media pembelajaran. 

Melalui penggunaan media tersebut diharapkan peserta didik akan lebih mudah 

dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Salah satu media yang 

paling tepat digunakan dengan model pembelajaran Problem Based Learning 

yaitu menggunakan media Puzzle. Media puzzle merupakan permainan yang 

mengasah otak peserta didik dan membutuhkan ketelitian dalam 

menggunakannya. 

Menurut Gerlac dan Ely (dalam Arsyad, 2014:3) mengatakan bahwa, media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang 

membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan atau sikap. Sedangkan Gagne dan Briggs (dalam Arsyad, 2014:4) 

secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara 

fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari 

antara lain buku, tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide 

(gambar bingkai), foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer. Dengan kata lain, 

media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung 

materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk 

belajar. 

Media Puzzle terkandung tiga aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan dan 

keterampilan. Peran media pada ranah sikap, yaitu dapat menjadikan peserta 

didik lebih aktif selama pembelajaran berlangsung dan dapat melatih konsentrasi 

kesabaran, dan kerjasama antar anggota kelompok dalam memecahkan masalah. 

Peran media dalam ranah keterampilan ialah dapat melatih koordinasi mata dan 

tangan, dan pada ranah pengetahuan, media Puzzle dapat melatih logika, 

mengenalkan anak pada konsep hubungan, memperkuat daya ingat, dan melatih 

berfikir peserta didik. Media Puzzle Tukar Busi memungkinkan mereka bisa 

berpikir secara kritis dan bisa bekerja sama dalam kelompok untuk menyusun 
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potongan-potongan puzzle gambar bentuk luar tumbuhan yang semula acak 

menjadi utuh kembali. 

Menurut Suciaty (2010:78) ada 5 manfaat dari permainan puzzle 

diantaranya: (1) Mengasah otak, puzzle adalah cara yang bagus untuk mengasah 

otak anak, melatih sel-sel saraf, dan memecahkan masalah. Permainan ini akan 

membantu anak berpikir dari berbagai sudut pandang untuk menyelesaikan 

potongan-potongan puzzle hingga membentuk gambar. (2) Melatih koordinasi 

mata dan tangan, puzzle dapat melatih koordinasi tangan dan mata anak. Mereka 

harus mencocokkan keeping-keping puzzle dan menyusunnya menjadi satu 

gambar. (3) Melatih nalar, puzzle dalam bentuk manusia akan melatih nalar 

mereka. Mereka akan menyimpulkan dimana letak kepala, tangan, kaki dan lain-

lain sesuai dengan logika. (4) Melatih kesabaran, puzzle juga dapat melatih 

kesabaran anak dalam menyelesaikan suatu tantangan. Anak akan dituntut untuk 

menggabungkan potongan puzzle sehingga harus sabar dalam menyusun gambar 

yang ada di kotak yang sudah disediakan. (5) Pengetahuan, dari puzzle anak 

akan belajar. Misalnya, puzzle tentang warna dan bentuk maka anak dapat 

belajar tentang warna-warna dan bentuk yang ada. Pengetahuan yang diperoleh 

dari cara ini biasanya lebih mengesankan bagi anak dibanding dengan 

pengetahuan yang dihafalkan.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa permainan Puzzle 

selain menyenangkan bagi anak, ternyata memiliki banyak manfaat yang baik 

bagi pertumbuhan anak. 

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka dicantumkan beberapa 

rumusan masalah yaitu bagaimana proses dan hasil belajar pada penerapan 

model pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media Puzzle Tukar 

Busi (Bentuk Luar Tumbuhan dan Fungsinya) pada materi tumbuhan tema 3 

subtema 1 pembelajaran 3 kelas IV SDN Belahantengah Mojosari Mojokerto 

tahun ajaran 2017/2018. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

memberikan pemahaman mengenai penelitian yang meliputi model 

pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media Puzzle Tukar Busi 

(Bentuk Luar Tumbuhan dan Fungsinya) dan menjadi acuan bagi peneliti dalam 

melakukan penelitian pada masa yang akan datang. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan model sequential 

exploratory (urutan penemuan). Menurut Sugiyono (2016:473) menjelaskan 

bahwa metode kombinasi model atau desain sequential exploratory (urutan 

penemuan) adalah metode peneltian kombinasi yang menggabungkan metode 

penelitian kualitatif dengan kauatitatif secara berurutan dimana pada tahap 

pertama menggunakan kualitatif dan selanjutnya menggunakan metode 

kuantitatif.  

Pendekatan kombinasi model sequential exploratory (urutan penemuan) 

tersebut dilakukan untuk memperoleh data mengenai penerapan model 

pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media Puzzle Tukar Busi 

(Bentuk Luar Tumbuhan dan Fungsinya) pada materi tumbuhan tema 3 “Peduli 

terhadap Lingkungan Hidup” subtema 1 “Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan 

Rumahku” pembelajaran 3  kelas IV SD. Dalam analisis data, pendekatan 

kualitatif membantu untuk mengetahui proses penerapan model pembelajaran 
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Problem Based Learning berbantuan media Puzzle Tukar Busi (Bentuk Luar 

Tumbuhan dan Fungsinya). Sedangkan pendekatan kuantitaif membantu 

menunjukkan data hasil belajar peserta didik setelah diterapkan model 

pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media Puzzle Tukar Busi 

(Bentuk Luar Tumbuhan dan Fungsinya). 

Penelitian ini mendapatkan data dengan terjun langsung di lapangan secara 

langsung. Penggunaan teknik observasi dengan mengamati aktivitas pendidik 

dan peserta didik dan penggunaan tes setelah dilakukan penerapan. Sumber data 

penelitian ini adalah peserta didik kelas IV yang berjumlah 30 peserta didik di 

SDN Belahantengah , Mojosari. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Proses Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Berbantuan Media Puzzle Tukar Busi (Bentuk Luar Tumbuhan dan 

Fungsinya) 

a. Aktvitas Pendidik 

Data aktivitas pendidik pada kegiatan pembelajaran 3 terdapat 30 indikator 

aktivitas pendidik yang dilaksanakan mulai dari pembukaan, inti dan penutup. 

Dengan rumus persentase,  aktivitas pendidik dalam penerapan model 

pembelajaran Problem Based  Learning berbantuan media Puzzle Tukar Busi 

(Bentuk Luar Tumbuhan dan Fungsinya) pada materi tumbuhan tema 3 subtema 

1 pembelajaran 3 adalah sebagai berikut. 

 

Persentase  = 
               

              
 x 100% 

 

Persentase aktivitas pendidik yang  terlaksana: 

P  = 
  

  
 x 100% 

P = 1 x 100% 

P = 100% 

Persentase aktivitas pendidik yang tidak terlaksana: 

P  = 
 

  
 x 100% 

P = 0 x 100% 

P = 0% 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh observer terhadap pendidik 

(peneliti) dan telah dianalisis dengan rumus yang telah ditentukan didapatkan 

nilai presentase aktivitas pendidik adalah 100%. Berdasarkan kriteria penilaian 

persentase observasi aktivitas pendidik (Purwanto, 2009:103), menunjukkan 

bahwa aktivitas kemampuan pendidik dalam menerapkan model pembelajaran 

Problem Based  Learning berbantuan media Puzzle Tukar Busi (Bentuk Luar 

Tumbuhan dan Fungsinya) pada materi tumbuhan tema 3 subtema 1 

pembelajaran 3 tergolong baik sekali karena pendidik telah membuktikan 

dengan melaksanakan proses pembelajaran pendidik menggunakan seluruh 

indikator dan tidak ada indikator yang tidak terlaksana. 

 

b. Aktvivtas Peserta Didik 

Data aktivitas peserta didik pada kegiatan pembelajaran 3 terdapat 22 

indikator aktivitas peserta didik. Dengan rumus persentase,  aktivitas peserta 
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didik dalam penerapan model pembelajaran Problem Based  Learning 

berbantuan media Puzzle Tukar Busi (Bentuk Luar Tumbuhan dan Fungsinya) 

pada materi tumbuhan tema 3 subtema 1 pembelajaran 3 adalah sebagai berikut. 

 

Persentase  = 
               

              
 x 100% 

 

Persentase aktivitas peserta didik yang terlaksana: 

P  = 
   

     
 x 100% 

P  = 
   

   
 x 100% 

P = 0,96 x 100% 

P = 96% 

Peresentase aktivitas pendidik yang tidak terlaksana: 

P  = 
  

     
 x 100% 

P  = 
  

   
 x 100% 

P = 0,04 x 100% 

P = 4% 

Berdasarkan kriteria penilaian persentase observasi aktivitas peserta didik 

(Purwanto, 2009:103), dengan menggunakan rumus yang dijabarkan tersebut, 

maka hasil data aktivitas peserta didik dengan model pembelajaran  Problem 

Based  Learning berbantuan media Puzzle Tukar Busi (Bentuk Luar Tumbuhan 

dan Fungsinya) pada materi tumbuhan tema 3 subtema 1 pembelajaran 3 peserta 

didik kelas IV SDN Belahantengah Mojosari mendapatkan nilai tergolong baik 

sekali dengan nilai 96%. Sedangkan aktivitas peserta didik yang tidak terlaksana 

sebanyak 4%. 

 

2. Hasil Belajar dari Penerapan Model Pembelajaran Problem Based  

Learning Berbantuan Media Puzzle Tukar Busi (Bentuk Luar 

Tumbuhan dan Fungsinya) 

Tingkat keberhasilan peserta didik dapat dilihat dari perolehan nilai yang 

dicapai peserta didik melalui KKM yaitu apabila  mendapatkan nilai lebih dari 75 

dinyatakan tuntas dan apabila  kurang dari 75 dinyatakan tidak tuntas. Sehingga 

ketuntasan belajar peserta didik secara klasikal adalah sebagai berikut: 

Ketuntasan Klasikal 

= 
                                   

                    
 x 100% 

=  
  

   
 x 100% 

= 90% (Persentase peserta didik yang tuntas) 

 

Ketuntasan Klasikal 

= 
                                   

                    
 x 100% 

=  
 

   
 x 100% 

= 10% (Persentase peserta didik yang tidak tuntas) 

Dari data perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa persentase ketuntasan 

klasikal peserta didik pada muatan pelajaran IPA materi tumbuhan sebesar 90%  

yang dinyatakan tuntas dan yang tidak sebesar 10%. Dapat dinyatakan bahwa 
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ketuntasan belajar siswa secara klasikal pada muatan pelajaran IPA telah tercapai 

dan masuk kategori sangat baik. Hal ini menandakan bahwa penerapan model 

pembelajaran Problem Based  Learning berbantuan media Puzzle Tukar Busi 

(Bentuk Luar Tumbuhan dan Fungsinya) pada materi tumbuhan tema 3 subtema 

1 pembelajaran 3 dinyatakan berhasil. 

Sedangkan perrsentase dari kategori hasil belajar peserta didik pada muatan 

pelajaran IPA dapat dihitung dengan rumus. 

 

Ketercapaian kategori “sangat baik” 

= 
                                  

                    
 x 100% 

= 
  

  
 x 100% 

= 77% 

 

Ketercapaian kategori “baik” 

=
                            

                    
 x 100% 

= 
 

  
 x 100% 

= 23% 

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui persentase peserta didik 

yang mendapat kategori sangat baik sebesar 77%  dan  kategori baik sebesar 

23%. Dapat disimpulkan bahwa dari jumlah keseluruhan 30 peserta  didik, yang 

memperoleh kategori sangat baik sejumlah 23 orang dan baik sejumlah 7 orang.  

 

PEMBAHASAN 

1. Proses Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

Berbantuan Media Puzzle Tukar Busi (Bentuk Luar Tumbuhan dan 

Fungsinya) 

Pada hasil observasi aktivitas pendidik dalam melakukan penerapan model 

pembelajaran Problem Based  Learning berbantuan media Puzzle Tukar Busi 

(Bentuk Luar Tumbuhan dan Fungsinya) pada materi tumbuhan tema 3 subtema 

1 pembelajaran 3 ini diperoleh hasil persentase 100%. Berdasarkan hasil 

persentase yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa proses penerapan 

model pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dapat dikategorikan dalam 

kriteria “baik sekali”. Sedangkan untuk hasil observasi aktivitas peserta didik 

diperoleh 96%. Dari hasil yang diperoleh tersebut, aktivitas peserta didik dapat 

dikategorikan dalam kriteria “baik sekali”. Berdasarkan data hasil observasi 

aktivitas pendidik dan observasi peserta didik yang diperoleh tersebut 

menunjukkan bahwa hampir seluruh langkah-langkah kegiatan diterapkan dengan 

baik oleh pendidik dan peserta didik.  

Secara teoretis, hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Ibrahim dan Nur (dalam Trianto, 2007:71) menyatakan ada 5 

tahap dalam model pembelajaran problem based learning diantaranya: (1) 

orientasi siswa pada masalah (2) mengorganisasikan siswa untuk belajar (3) 

membimbing penyelidikan individual maupun kelompok (4) mengembangkan 

dan menyajikan masalah (5) menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan 

masalah. Berdasarkan data hasil observasi aktivitas pendidik dan observasi 
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peserta didik menunjukkan bahwa hampir seluruh langkah-langkah kegiatan 

diterapkan dengan baik oleh pendidik dan peserta didik. 

Secara empiris, hasi penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang telah 

dilakukan Linda Yuliana, Ani Nur Aeni, dan Atep Sujana dalam jurnalnya yang 

berjudul “Penerapan Model Problem Based Learning pada Materi Energi 

Alternatif untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV-B SDN Conggeang 

1 Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang” memaparkan bahwa Problem 

Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa Kelas IV-B SDN 

Conggeang 1 Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang. Hal ini ditunjukkan 

hasil penelitian dapat dilihat dari perencanaan yang dilakukan guru pada siklus I 

70,37%, siklus II 85,18%, dan mencapai 100% pada siklus III. Kinerja guru 

siklus I 60,78%, siklus II 86,27% dan 100% pada siklus III. Aktivitas siswa 

siklus I, siswa yang memperoleh kriteria baik 59%, siklus II 82% dan siklus III 

mencapai 86%. Selanjutnya hasil belajar, siklus I 45,45%, siklus II 72,72% dan 

siklus III mencapai 90,90%. 

 

2. Hasil Belajar dari Penerapan Model Pembelajaran Problem Based  

Learning Berbantuan Media Puzzle Tukar Busi (Bentuk Luar 

Tumbuhan dan Fungsinya) 

Pada penilaian pengetahuan diperoleh melalui tes hasil belajar yang 

diberikan oleh pendidik pada akhir pembelajaran. Tes hasil belajar ranah 

pengetahuan diberikan oleh pendidik kepada peserta didik dalam bentuk soal 

pilihan ganda berjumlah 10 butir, isian berjumlah 5 butir, dan uraian berjumlah 5 

butir dengan nilai KKM yaitu 75. Berdasarkan hasil penilaian pengetahuan nilai 

rata-rata keseluruhan siswa adalah 83 termasuk kategori sangat baik. Adapun 

jumlah peserta didik yang tuntas dalam pembelajaran sebanyak 27 orang dengan 

persentase 90% dan jumlah siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran 

sebanyak 3 orang dengan persentase 10%. Dilihat dari persentase ketuntasan 

siswa yang telah dianalisis dapat disimpulkan dalam kategori sangat baik. 

Sedangkan untuk ranah keterampilan siswa diberikan lembar kegiatan peserta 

didik (LKPD) dimana dalam penilaian lembar kegiatan tersebut membutuhkan 

sebuah rubrik penilaian. Pada ranah keterampilan siswa diminta untuk 

identifikasi bagian-bagian tumbuhan berdasarkan ciri-ciri yang meliputi bentuk, 

warna dan fungsi setiap bagian tumbuhan yang ada pada Puzzle Tukar Busi 

(Bentuk Luar Tumbuhan dan Fungsinya). Berdasarkan hasil penilaian 

keterampilan nilai rata-rata keseluruhan siswa adalah adalah 87 termasuk kategori 

sangat baik. Adapun jumlah siswa yang tuntas yaitu sebanyak 30 orang dengan 

persentase 100% dan tidak ada siswa yang tidak tuntas. Dilihat dari persentase 

ketuntasan siswa yang telah dianalisis dapat dikatakan termasuk dalam kategori 

sangat baik. 

Secara teoretis, hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Sanjaya (2011:220) menyatakan bahwa kelebihan yang dimiliki model 

pembelajaran Problem Based Learning diantaranya (1) teknik yang cukup bagus 

untuk lebih memahami isi pelajaran (2) menantang kemampuan siswa serta 

memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa (3) 

Meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa (4) membantu siswa bagimana 

mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan 

nyata (5) mengembangkan pengetahuan baru siswa dan bertanggung jawab dalam 
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pembelajaran yang mereka lakukan (6) memperlihatkan kepada siswa bahwa 

setiap mata pelajaran, pada dasarnya merupakan cara berpikir, dan sesuatu yang 

harus dimengerti oleh siswa, bukan sekedar belajar dari guru atau dari buku-buku 

saja (7) dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa (8) dapat 

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan 

kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru (9) 

memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang 

mereka miliki dalam dunia nyata (10) mengembangkan minat siswa untuk secara 

terus menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. 

Secara empiris, hasi penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang telah 

dilakukan Chamidah dalam jurnal yang berjudul “Penerapan Media Puzzle untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran IPA Kelas 1 di SDN 

Sidotopo III/50 Surabaya” memaparkan bahwa hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan. Data hasil test siswa pada siklus I , ketuntasan klasikal mencapai 56 

% menjadi 92 % pada siklus II, dimana telah terjadi peningkatan ketuntasan 

klasikal sebesar 36 %. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Proses penerapan model pembelajaran problem based  learning berbantuan 

media puzzle tukar busi (bentuk luar tumbuhan dan fungsinya) pada materi 

tumbuhan tema 3 subtema 1 pembelajaran 3 kelas IV SDN Belahantengah 

Mojosari Mojokerto tahun ajaran 2017/2018 dikategorikan “baik sekali”. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil persentase observasi aktivitas pendidik yang terlaksana 

mencapai 100% dan persentase aktivitas pendidik yang tidak terlaksana 0%. 

Sedangkan persentase hasil observasi aktivitas peserta didik yang terlaksana 

mencapai 96% dan persentase aktivitas peserta didik yang tidak terlaksana 

mencapai 4%. Sesuai dengan hasil persentase observasi aktivitas pendidik dan 

observasi peserta didik yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa hampir 

seluruh langkah-langkah model pembelajaran problem based  learning yang 

terdiri dari orientasi masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing 

penyelidikan individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan 

masalah, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah sudah 

diterapkan dengan baik oleh pendidik dan peserta didik di SDN Belahantengah 

Mojosari. 

Sedangkan hasil penerapan model pembelajaran problem based  learning 

berbantuan media puzzle tukar busi (bentuk luar tumbuhan dan fungsinya) pada 

materi tumbuhan tema 3 subtema 1 pembelajaran 3 kelas IV SDN Belahantengah 

Mojosari Mojokerto tahun ajaran 2017/2018  dapat dilihat dari hasil belajar 

setelah siswa mengikuti pembelajaran dengan penerapan model pembelajaran 

problem based  learning berbantuan media puzzle tukar busi (bentuk luar 

tumbuhan dan fungsinya) dikatakan sudah berhasil. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

rata-rata hasil belajar siswa yang menunjukkan perolehan nilai diatas KKM. 

Ketuntasan klasikal hasil belajar  siswa yang tuntas sebesar 90% dan yang tidak 

tuntas sebesar 10% . 

Berdasarkan simpulan yang sudah diuraikan tersebut dapat disampaikan 

beberapa saran sebagai berikut.  (1) pendidik, peneliti menyarankan kepada guru 

sekolah dasar bahwa guru hendaknya dapat memilih model dan media 

pembelajaran yang tepat digunakan dalam proses belajar mengajar. Dengan 
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pemilihan model dan media yang tepat siswa akan lebih aktif dan semangat 

dalam proses pembelajaran dan materi yang disampaikan oleh guru juga dapat 

mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa sehingga terciptalah pembelajaran 

yang menyenangkan. Selain itu, guru juga harus melibatkan siswa langsung 

dalam proses belajar mengajar supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan (2) orang tua, orang tua perlu memberikan dukungan dan 

memfasilitasi dalam belajar, seperti menceritakan kejadian atau masalah-masalah 

yang ada dilingkungan sekitar seperti masalah alam yang terjadi disekitar 

lingkungan anak, agar anak dapat belajar untuk berfikir kritis dalam memecahkan 

suatu masalah yang terjadi disekitarnya.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-azizy, Suciaty. 2010. Ragam Latihan Khusus Asah Ketajaman Otak Anak Plus 

Melejitkan Daya Ingatnya!. Jogjakarta: Diva Press. 

 

Arsyad, Azhar. 2014. Media Pembelajaran. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

 

Chamidah. 2014. “Penerapan Media Puzzle untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa pada Pembelajaran IPA Kelas 1 di SDN Sidotopo III/50 Surabaya”. 

Jurnal Penelitian Pendidikan  Guru Sekolah Dasar, Online, Volume 02, 

Nomor 01,  http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-

pgsd/article/view/10667, diunduh tanggal 10 Agustus 2017 pukul 16.00. 

 

Mulyasa. 2013. Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

 

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

 

Sanjaya, Wina. 2011. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan. Jakarta: Kencana. 

 

Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: 

Alfabeta. 

 

Trianto. 2007.  Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi 

Konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. 

 

Yenny Fitra Surya. 2017.  “Penerapan Model Pembelajaran Problem Based 

Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV 

SDN 016 Langgini Kabupaten Kampar”.  Journal Cendekia: Jurnal 

Pendidikan Matematika, Online, ISSN 2579-9258, Volume 01, Nomor 1 , 

http://journal.stkiptam.ac.id/index.php/cendekia/article/download/97/72/,  

diunduh tanggal 10 Agustus 2017 pukul 18.30. 

 

Yuliana, Linda dkk. 2016. “Penerapan Model Problem Based Learning pada 

Materi Energi Alternatif untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV-

B SDN Conggeang 1 Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang”. Jurnal 

http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/10667
http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-penelitian-pgsd/article/view/10667
http://journal.stkiptam.ac.id/index.php/cendekia/article/download/97/72/


PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 683  

 
 

Pena Ilmiah, Online, Vol. 1, No. 1, http://repository.upi.edu/id/eprint/20693, 

diunduh tanggal 15 Agustus 2017 pukul 19.00. 

 

 



 

PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 684  
 

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA PUZZLE MIND 

MAPPING DALAM PEMBELAJARAN PERUBAHAN MUSIM 

DENGAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING TERHADAP 

SIKAP TOLERANSI SISWA KELAS III 

SDN BELAHAN TENGAH MOJOSARI  

TAHUN AJARAN 2017-2018 
 

Maulidia Kusuma Putri1, Nur Qolbiyah2 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI 

AdibuanaSurabaya 

maulidiakusuma7@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 
 Pemetaan pikiran teka-teki adalah media instruksi, yang digunakan untuk membantu siswa 

memahami konsep materi pembelajaran dalam pergantian musim dengan model problem based 

learning toleransi attitude terhadap siswa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana media menggunakan mind mapping dalam pembelajaran puzzle perubahan musiman 

dengan model problem based learning terhadap sikap toleransi kelas III SDN Belahantengah 

Mojosari, akan mempengaruhi penggunaan media puzzle mind mapping dalam mempelajari 

perubahan musim dengan model pembelajaran berbasis masalah terhadap sikap toleransi kelas 

III SDN Belahantengah Mojosari, apakah ada hubungan antara media menggunakan mind 

mapping dalam pembelajaran perubahan puzzle musim dengan model pembelajaran berbasis 

masalah terhadap sikap toleransi terhadap proses pembelajaran siswa kelas III Mojosari SDN 

Belahantengah. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan pertanyaan berupa pretest dan 

posttest. Analisis teknikal data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil observasi, 

data sekarang, hasil pengujian, uji normalitas, uji-t. Kesimpulan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan media mind mapping sangat bagus, tidak ada hubungan antara 

pengaruh media puzzle mind mapping dalam pembelajaran perubahan musim dengan model sikap 

terhadap masalah toleransi belajar siswa. 

 

Kata kunci: Pemetaan pikiran puzzle, model pembelajaran berbasis masalah, toleransi. 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan karakter yang dicanangkan Kementrian Pendidikan Nasional 

(Kemendiknas) akan diterapkan pada semua jenjang pendidikan, namun porsinya 

akan lebih besar diberikan pada Sekolah Dasar (SD). Menteri Pendidikan 

Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengatakan, pendidikan karakter harus 

dimulai sejak dini yakni dari jenjang pendidikan SD (Sofan Amri, 2011: 50). 

Pendidikan karakter memiliki beragam istilah dan pemahaman antara lain 

pendidikan akhlak, budi pekerti, nilai, moral, etika, dan lain sebagainya. Namun, 

istilah karakter sendiri lebih kuat karena berkaitan dengan sesuatu yang melekat 

di dalam diri setiap individu. Pendidikan karakter tidak bisa berdiri sendiri, tetapi 

harus dibangun dengan melibatkan semua komponen yang ada. Dalam 

pendidikan formal, keterlibatan kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa sangat 

besar dalam menentukan keberhasilannya. Unsur kurikulum yang meliputi tujuan, 

isi (materi), metode/strategi, dan evaluasi perlu disusun dengan baik dengan tetap 

memerhatikan prinsip student centered (berpusat pada siswa). Selain unsur 

tersebut, upaya pengelolahan kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakulikuler, 

penciptaan suasana belajar mengajar, kegiatan ekstrakulikuler, penciptaan 

suasana belajar dan lingkungan sekolah yang berkarakter (syarat nilai dan etik), 

mailto:maulidiakusuma7@gmail.com
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pembiasaan, dan pembudayaan nilai dan etika yang baik dapat mendukung 

keberhasilan program pendidikan karakter di sekolah (Zaenul Agus, 2012: 19).  

Menurut Kurniawan Syamsul (2016: 127) pendidikan karakter di 

lingkungan sekolah bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaran dan 

hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan 

karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, 

sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan 

peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji, dan menginternalisasi serta mem-personalisasi nilai-

nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.  

Menurut Udin S. Winataputra (2008: 11.46) toleransi adalah sikap lapang 

dada terhadap prinsip atau pendirian orang, tanpa mengorbankan prinsip dan 

pendirian. Wujud toleransi berupa perilaku menghargai perbedaan suku, agama, 

ras, bahasa, antar golongan agama, gender, bahkan pendapat yang berbeda. Di 

sekolah dasar, karakter toleransi menjadi salah satu karakter yang penting untuk 

ditanamkan. Karakter toleransi mampu menciptakan kesadaran dan penerimaan 

terhadap keberagaman dalam kehidupan sehingga terwujud kerukunan antar 

sesama di tengah perbedaan. Pada usia siswa sekolah dasar, siswa mulai 

menyadari akan penampilan dan perbedaan pada diri mereka sendiri dan orang 

lain. Kesadaran tersebut akan menumbuhkan pertanyaan pada siswa ketika 

mengetahui sesuatu yang berbeda dari seseorang sehingga perlu diajarkan bahwa 

setiap orang memiliki perbedaan dan menanamkan cara menghargai perbedaan 

tersebut. 

Dampak positif sikap dan perilaku toleransi yaitu memperlakukan orang 

lain dengan cara yang sama tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan 

golongan, menghargai perbedaan yang ada tanpa melecehkan kelompok lain, 

terciptanya hidup bersama yang harmonis, tanpa itu hidup bersama rawan dengan 

konflik, adanya penurunan drastik pada perilaku negatif siswa yang dapat 

menghambat keberhasilan akademik. 

Sikap toleran di dalam diri siswa masih dikategorikan rendah. Hal tersebut 

terlihat ketika masih ada siswa yang tidak mendengarkan teman yang sedang 

berbicara, mengintimidasi temannya yang sedang berbicara, dan yang paling di 

sayangkan adalah ketika kekurangan yang dimiliki siswa dan keberagaman di 

dalam kelas menjadi bahan olok-olokan oleh para siswa. Dalam hal ini siswa 

kurang menghargai satu sama lain, baik dalam hal mengemukakan pendapat, 

menghargai pendapat teman, men-dengarkan pendapat teman, atau pun 

perbedaan-perbedaan lainnya sebagai masyarakat Indonesia yang multikultural.  

  

Fenomena yang ada di lapangan ada hal yang menyebabkan siswa 

melakukan perbuatan yang menyimpang sehingga merugikan siswa dan juga 

sekolah. Ada siswa yang melanggar tata tertib di sekolah, proses komunikasi 

antarpribadi yang kurang efektif, sikap siswa pada pergaulan teman sebaya yang 

terkadang beranggapan bahwa apapun yang dilakukan bersama teman sebayanya 

adalah yang paling baik dan benar, yang pada akhirnya menghambat proses 

penyesuaian diri siswa. Kondisi inilah yang kemudian melunturkan sikap 

toleransi dan semangat kebangsaan pada generasi muda. Rendahnya sikap 

toleransi akibat dari melemahnya rasa kekeluargaan dan kegotong royongan 

diantara anggota masyarakat  
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Sikap dan perilaku toleransi dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari 

di manapun kita berada baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, 

lingkungan masyarakat bahkan berbangsa dan bernegara. Pengintegrasian nilai-

nilai toleransi di dalam pembelajaran juga harus sejalan dengan peningkatan 

prestasi belajar siswa. Dengan demikian pembelajaran hendaknya memfasilitasi 

siswa untuk memperoleh prestasi belajar yang tinggi dan sikap toleransi yang 

baik pula. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi untuk mewujudkan tujuan 

tersebut, salah satunya yaitu melalui penerapan model dan media pembelajaran 

yang melatih siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, serta 

menuntut mereka untuk melakukan interaksi secara aktif dengan sesama siswa 

dalam rangka membangun pengetahuan mereka. Salah satu media pembelajaran 

yang diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dalam 

pembelajaran adalah media puzzle mind mapping. 

Media puzzle mind mapping akan membuat siswa yang belajar akan merasa 

senang jika dirinya mampu memahami apa yang sedang dipelajari. Pemahaman 

konsep-konsep materi pelajaran diperlukan metode pembelajaran yang berguna 

untuk merangsang siswa belajar dan mengingat konsep-konsep atau poin-poin 

penting materi pelajaran. Puzzle mind mapping adalah cara mudah namun sangat 

membantu siswa dalam memahami konsep-konsep materi. Pola gambar puzzle 

mind mapping juga sesuai kriteria anak-anak, sehingga menambah ketertarikan 

anak-anak. Dan keuntungan puzzle mind mapping yang lainnya yaitu untuk 

melihat gambaran secara keseluruhan materi pelajaran yang dicatat siswa, serta 

catatan yang dibuat tersebut dapat mudah diingat karena pencatatan hanya poin-

poin penting materi pelajaran saja.  

Menyadari hal ini, penulis ingin meningkatkan sikap toleransi siswa, salah 

satunya yaitu dengan memilih model yang sesuai dengan karakteristik peserta 

didik. Dalam hal ini penulis mengangkat model problem based learning sebagai 

model yang akan menunjang penyelenggaraan proses pembelajaran. Problem 

based learning merupakan kurikulum salah satu bentuk peralihan dari paradigma 

pengajaran menuju paradigma pembelajaran (Huda Miftahul, 2013: 271). Oleh 

karena itu, penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dan 

menuangkannya dalam penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media 

Puzzle Mind Mapping dalam Pembelajaran Perubahan Musim dengan Model 

Problem Based Learning Terhadap Sikap Toleransi Siswa Kelas III SDN 

Belahantengah Mojosari Tahun Ajaran 2017-2018”. 

Penulis mencoba mengangkat permasalahan untuk membantu siswa dalam 

memahami konsep-konsep materi. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah penggunaan media puzzle mind mapping dalam pembelajaran 

perubahan musim dengan model problem based learning terhadap sikap 

toleransi siswa kelas III SDN Belahantengah Mojosari? 

2. Adakah pengaruh penggunaan media puzzle mind mapping dalam 

pembelajaran perubahan musim dengan model problem based learning 

terhadap sikap toleransi siswa kelas III SDN Belahantengah Mojosari? 

 Dalam penelitian ini tujuan penelitian sebagai berikut:  

1. Tujuan Umum  
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a. Tujuan umum penelitian ini adalah menciptakan proses pembelajaran yang 

baik sehingga dapat membentuk sikap toleransi siswa dengan baik sebagai 

hasil belajar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui adanya penggunaan media puzzle mind mapping dalam 

pembelajaran perubahan musim dengan model problem based learning 

terhadap sikap toleransi siswa kelas III SDN Belahantengah Mojosari. 

b. Mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan media puzzle mind mapping 

dalam pembelajaran perubahan musim dengan model problem based learning 

terhadap sikap toleransi siswa kelas III SDN Belahantengah Mojosari. 

METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Media Puzzle Mind 

Mapping dalam Pembelajaran Perubahan Musim dengan Model Problem Based 

Learning Terhadap Sikap Toleransi Siswa Kelas III SDN Belahantengah 

Mojosari Tahun Ajaran 2017-2018” ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

eksperimen. Desain penelitian pada penelitian ini menggunakan desain Pre-

Experimental Design dengan bentuk One-Group Pretest-Postest Design sebagai 

desain penelitian yang dapat membandingkan dengan keadaan sebelum deberi 

perlakuan dan setelah diberi perlakuan.   

Populasi terjangkau dari penelitian ini adalah siswa kelas III SDN 

Belahantengah Mojosari yang terdiri dari 1 kelas yaitu kelas III yang berjumlah 

26 siswa diantaranya 8 laki-laki dan 18 perempuan. Sampel yang digunakan 

adalah seluruh siswa-siswi kelas III SDN Belahantengah Mojosari tahun ajaran 

2017-2018 (sampling jenuh). 

Teknik pengumpulan data  dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

observasi dan angket. 

Instrumen penelitian berupa non tes dengan teknik pengumpulan data 

berupa lembar observasi dan angket (kuesioner). Sebelum menggunakan 

instrumen penelitian penulis harus melakukan validasi perangkat pembelajaran. 

HASIL PENELITIAN 

Data hasil observasi aktivitas guru diperoleh dengan cara melakukan 

pengamatan yang dilakukan dengan bantuan observer untuk mengetahui aktivitas 

guru selama proses pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran disertai 

dengan penggunaan media puzzle mind mapping dalam pemebelajaran perubahan 

musim dengan model problem based learning kelas III SDN Belahantengah 

Mojosari. Observasi aktivitas guru dengan jumlah skor keseluruhan 83 dengan 

persentase 94,32% yang membuktikan bahwa aktivitas guru dalam penggunaan 

media puzzle mind mapping dalam pembelajaran perubahan musim dengan model 

problem based learning dikategorikan sangat baik. 

Data hasil observasi aktivitas Siswa diperoleh dengan cara pengamatan yang 

dilakukan dengan bantuan observer untuk mengetahui aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran yang dilaksanakan 

penggunaan media puzzle mind mapping dalam pembelajaran perubahan musim 

dengan model problem based learning kelas III SDN Belahantengah Mojosari. 

Observasi aktivitas siswa dengan jumlah skor keseluruhan 80 dengan persentase 

90,91% yang membuktikan bahwa aktivitas siswa dalam penggunaan media 
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puzzle mind mapping dalam pembelajaran perubahan musim dengan model 

problem based learning dikategorikan sangat baik. 

Observasi Sikap toleransi siswa bertujuan untuk mengetahui  sikap toleransi 

siswa yang diperoleh melalui pretest pada awal pembelajaran dan posttest pada 

akhir pembelajaran penggunaan media puzzle mind mapping dalam pembelajaran 

perubahan musim dengan model problem based learning kelas III SDN 

Belahantengah Mojosari. Observasi ini tidak lain adalah sebagai tolak ukur 

keberhasilan model dan media pembelajaran yang digunakan. Berdasarkan 

penelitian terdapat 26 siswa yang diteliti. Nilai tertinggi pretest observasi sikap 

toleransi adalah 70 dan nilai terendah adalah 50. Rata-rata hasil angket sikap 

toleransi siswa melalui pengambilan data pretest adalah 56,54.  Berdasarkan 

penelitian terdapat 26 siswa yang diteliti. Nilai tertinggi observasi sikap toleransi 

adalah 100 dan nilai terendah adalah 85. Rata-rata hasil observasi sikap toleransi 

siswa melalui pengambilan data  posttest adalah 95,77. 

Data angket sikap toleransi siswa merupakan hasil angket yang diberikan 

penulis kepada responden yang berjumlah 26 siswa kelas III SDN Belahantengah 

Mojosari. Hasil angket ini digunakan untuk mengetahui sikap toleransi siswa yang 

diperoleh melalui pretest pada awal pembelajaran dan posttest pada akhir pem-

belajaran. Angket sikap toleransi berupa pilihan ganda dengan jumlah 10 butir. 

Terdapat 26 siswa yang diteliti. Nilai tertinggi angket sikap toleransi adalah 48 

dan nilai terendah adalah 38. Rata-rata hasil angket sikap toleransi siswa melalui 

pengambilan data pretest adalah 43. Nilai tertinggi angket sikap toleransi adalah 

100 dan nilai terendah adalah 55. Rata-rata hasil angket sikap toleransi siswa 

melalui pengambilan data posttest adalah 87. 

Data yang diperoleh dari angket sikap toleransi  untuk dianalisis dan 

dibuktikan kebenarannya dengan suatu hipotesis yang telah dirumuskan. Berikut 

langkah-langkah untuk menganalisis suatu data dari penggunaan media puzzle 

mind mapping dalam pembelajaran perubahan musim dengan model problem 

based learning kelas III SDN Belahantengah Mojosari 

Pengujian normalitas digunakan untuk menegetahui apakah kedua data 

berdistribusi normal atau tidak. Sebelum diberikan perlakuan, uji normalitas juga 

perlu dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang kita gunakan penelitian 

berdistribusi normal atau tidak.  

Berdasarkan perhitungan uji normalitas yang dilakukan peneliti dapat 

diketahui dengan tingkat kepercayaan   = 0,05 diperoleh          ≤ 

          Atau –42,3 ≤ 11,070. Jadi data diatas berdistribusi normal.  

Uji t/hipotests digunakan untuk membuktikan ada atau tidak adanya 

pengaruh penggunaan media puzzle mind mapping dalam pembelajaran perubahan 

musim dengan model problem based learning terhadap sikap toleransi siswa kelas 

III SDN Belahantengah Mojosari tahun ajaran 2017-2017. 

Dari perhitungan diperoleh thitung= 74,18 dengan taraf kepercayaan 0,5% 

dengan db 25 maka didapat ttabel= 2,060. Maka diperoleh thitung= 74,18 ttabel= 

2,060 dengan demikian H1 diterima dan H0 ditolak. Dengan ditolaknya H0 berarti 

dalam penelitian ini terbukti bahwa penggunaan media puzzle mind mapping 

dalam pembelajaran perubahan musim dengan model problem based learning 

terhadap sikap toleransi siswa kelas III SDN Belahantengah Mojosari adalah 

sangat signifikan. 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan  

presentase dan uji-t. Pembahasan pada penelitian ini penulis akan menjelaskan 2 

hal yaitu penggunaan media puzzle mind mapping dalam pembelajaran perubahan 

musim dengan model problem based learning terhadap sikap toleransi siswa kelas 

III SDN Belahantengah Mojosari dan pengaruh penggunaan media puzzle mind 

mapping dalam pembelajaran perubahan musim dengan model problem based 

learning terhadap sikap toleransi siswa kelas III SDN Belahantengah Mojosari. 

1. Penggunaan media puzzle mind mapping dalam pembelajaran perubahan 

musim dengan model problem based learning terhadap sikap toleransi siswa 

kelas III SDN Belahantengah Mojosari. 

Observasi aktivitas guru dengan jumlah skor keseluruhan 83 dengan 

persentase 94,32% yang membuktikan bahwa aktivitas guru dalam penggunaan 

media puzzle mind mapping dalam pembelajaran perubahan musim dengan model 

problem based learning dikategorikan sangat baik. Observasi aktivitas siswa 

dengan jumlah skor keseluruhan 80 dengan persentase 90,91% yang membuktikan 

bahwa aktivitas siswa dalam penggunaan media puzzle mind mapping dalam 

pembelajaran perubahan musim dengan model problem based learning terhadap 

sikap toleransi siswa kelas III SDN Belahantengah Mojosari dikategorikan sangat 

baik. Observasi sikap toleransi siswa melalui pengambilan data posttest adalah 

95,77 yang membuktikan penggunaan media puzzle mind mapping dalam 

pembelajaran perubahan musim dengan model problem based learning 

dikategorikan sangat baik. Berdasarkan tabel 4.6 rata-rata hasil angket sikap 

toleransi siswa melalui pengambilan data posttest adalah 87 yang membuktikan 

penggunaan media puzzle mind mapping dalam pembelajaran perubahan musim 

dengan model problem based learning dikategorikan sangat baik. 

Mengenai penggunaan media puzzle mind mapping memperkuat keyakinan 

penulis bahwa mind map adalah sesuatu yang unik bagi seorang anak. Sesuatu 

yang unik sangat disukai oleh otak mereka. Lebih tepatnya lagi, menyenangkan 

bagi otak mereka. Otak pun mempu mencerna setiap informasi dengan baik. 

Belajar jadi cepat, mudah, dan menyenangkan.Informasi yang masuk ke otak 

dengan cara demikian pun akan mudah untuk dipelajari, diingat, dianalisis, dan 

dikeluarkan (recall) kembali dari otak secara cepat dan efisisen (Windura Sutanto, 

2016: 25). 

 Penulis berpendapat puzzle mind mapping adalah cara mudah namun sangat 

membantu siswa dalam memahami konsep-konsep materi. Pola gambar puzzle 

mind mapping juga sesuai kriteria siswa, sehingga menambah ketertarikan siswa. 

Dan keuntungan puzzle mind mapping yang lainnya yaitu untuk melihat gambaran 

secara keseluruhan materi pelajaran yang dicatat siswa, serta catatan yang dibuat 

tersebut dapat mudah diingat karena pencatatan hanya poin-poin penting materi 

pelajaran saja. Dan diperkuat oleh peneliti terdahulu (Ana Maria Kristina Candra, 

2015) mind mapping adalah suatu metode pembelajaran menggunakan satu teknik 

mencatat yang mengembangkan gaya belajar visul. Peta pikiran memadukan dan 

mengembangkan potensi kerja otak yang terdapat di dalam diri seseorang. Dengan 

adanya keterlibatan kedua belahan otak maka akan memudahkan seseorang untuk 

mengatur dan mengingat segala bentuk informasi, baik secara tertulis maupun 

secara verbal. Adanya kombinasi warna, simbol, bentuk dan sebagainya 

memudahkan otak dalam menyerap informasi yang diterima. Maka dapat 
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disimpulkan bahwa penggunaan media puzzle mind mapping dalam pembelajaran 

perubahan musim dengan model problem based learning terhadap sikap toleransi 

siswa kelas III SDN Belahantengah Mojosari dikategorikan sangat baik. 

 

2. Pengaruh penggunaan media puzzle mind mapping dalam pembelajaran 

perubahan musim dengan model problem based learning terhadap sikap 

toleransi siswa kelas III SDN Belahantengah Mojosari. 

Penilaian keputusan hipotesis H1 diterima dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan thitung dengan ttabel menggunakan distribusi tabel t dengan taraf 

signifikasi   = 0,05. Diketahui thitung 74,18 dan ttabel 2,060. Karena thitung ttabelatau 

74,18 2,060. Maka H1 diterima dan H0 ditolak. Mengenai pengaruh penggunaan 

media puzzle mind mapping dalam pembelajaran perubahan musim dengan model 

problem based learning terhadap sikap toleransi siswa kelas III SDN 

Belahantengah Mojosari memperkuat keyakinan penulis bahwa bahan pelajaran 

pendidikan karakter bagi anak tidak semata-mata diambil dari buku pelajaran 

yang diklasifikasikan dalam mata pelajaran yang terpisah, tetapi harus berisi 

kemungkinan-kemungkinan yang dapat mendorong anak untuk giat dan semangat 

dalam berbuat. Bahan pelajaran harus mampu memberikan rangsangan kepada 

anak-anak untuk mencoba dan bereksperimen. Bahan pelajaran tidak diberikan 

dalam disipilin ilmu-ilmu yang ketat, tetapi merupakan kegiatan yang dibutuhkan 

siswa dan berkaitan dengan problem (Zaenul Agus, 2012: 27). 

Penulis berpendapat untuk mewujudkan sikap toleransi siswa perlu adanya 

media pembelajaran yang melatih siswa untuk terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran, serta menuntut mereka untuk melakukan interaksi secara aktif 

dengan sesama siswa dalam rangka membangun pengetahuan mereka yaitu media 

puzzle mind mapping. Dan diperkuat oleh peneliti terdahulu (Ezi Apino, 2016) 

siswa diberikan kesempatan untuk membangun sendiri konsep-konsep yang akan 

dipelajari. Dengan diberikannya kesempatan kepada siswa untuk bereksplorasi 

dalam membangun pengetahuannya akan berdampak pada meningkatnya interaksi 

antar siswa, sehingga juga berpengaruh terhadap sikap toleransi siswa dalam 

proses pembelajaran. Maka dapat disimpulkan ada pengaruh penggunaan media 

puzzle mind mapping dalam pembelajaran perubahan musim dengan model 

problem based learning terhadap sikap toleransi siswa kelas III SDN 

Belahantengah Mojosari. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan dari analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Penggunaan media puzzle mind mapping dalam pembelajaran perubahan 

musim dengan model problem based learning terhadap sikap toleransi siswa 

kelas III SDN Belahantengah Mojosari dikategorikan sangat baik. Hal ini 

ditunjukkan dari data observasi aktivitas guru dengan jumlah skor keseluruhan 

83 dengan persentase 94,32%, observasi aktivitas siswa dengan jumlah skor 

keseluruhan 80 dengan persentase 90,91%, rata-rata hasil observasi sikap 

toleransi siswa melalui pengambilan data posttest adalah 95,77, rata-rata hasil 

angket sikap toleransi siswa melalui pengambilan data posttest adalah 87. 

2. Ada pengaruh penggunaan media puzzle mind mapping dalam pembelajaran 

perubahan musim dengan model problem based learning terhadap sikap 

toleransi siswa kelas III SDN Belahantengah Mojosari. Hal ini ditunjukkan 



 

PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 691  
 

dengan cara membandingkan thitung dengan ttabel menggunakan distribusi tabel t 

dengan taraf signifikasi   = 0,05. Diketahui thitung 74,18 dan ttabel 2,060. Karena 

thitung ttabel atau 74,18   2,060. Maka H1 diterima dan Ho ditolak. 

Dengan selesainya penelitian dan berlandaskan kepada penarikan 

kesimpulan data analisa yang telah dilakukan, maka penulis menyampaikan 

saran-saran demi perbaikan penyelenggaraan pendidikan di SDN Belahantengah 

Mojosari khususnya dan di SDN yang lain pada umumnya. Saran juga 

disampaikan demi perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan peneliti pada waktu 

yang akan datang, bagi para peneliti lain yang berminat meneliti objek yang sama 

dengan yang peneliti teliti. Dengan harapan penelitian pada masa yang akan 

datang akan lebih baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Saran-saran tersebut 

antara lain: 

1. Bagi guru dan calon guru diharapkan dapat melakukan proses pembelajaran 

yang inovatif dan kreatif agar siswa dapat menerima dengan mudah, 

menyenangkan dan meningkatkan pendidikan karakter siswa. 

2. Bagi guru dan calon guru diharapkan dapat menggunakan media puzzle mind 

mapping sebagai salah satu media pembelajaran agar terdapat suasana 

pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan meningkatkan pendidikan 

karakter siswa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat membuat media puzzle mind 

mapping yang lebih menarik untuk siswa guna mendapatkan hasil belajar yang 

diharapkan. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan pola kesadaran multikultur pada peserta 

didik sejak dini sangat penting dalam membangun masyarakat yang berkehidupan sosial yang 

membutuhkan model pendidikan yang tidak hanya relevan tetapi juga sinergis. Rumusan masalah 

penelitian (1) bagaimanakah penerapan model resolusi konflik berbasis inquiry learning dalam 

pembelajaran ayo cintai lingkungan pada peserta didik kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo? (2) 

bagaimanakah  pengaruh pola asuh orang tua terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV SDN 

Sedati Gede II Sidoarjo? (3) adakah pengaruh model resolusi konflik berbasis inquiry learning 

pembelajaran ayo cintai lingkungan terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas IV SDN 

Sedati Gede II Sidoarjo? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui aktivitas pendidik, peserta 

didik, pola asuh orang tua untuk meningkatkan hasil belajar kognitif dalam proses penerapan 

model resolusi konflik berbasis inquiry learning. Metode penelitian menggunakan kuantitatif 

deskriptif. Teknik pengumpulan data pendidik dan peserta didik dengan observasi,  pola asuh 

orang tua dengan angket dan hasil belajar kognitif dengan tes. Subjek penelitian adalah peserta 

didik kelas IV-A dan IV-C SDN Sedati Gede II Sidoarjo. Hasil penelitian observasi pendidik 91%, 

peserta didik 90%, pola asuh orang tua nilai sig. (2-tailed) 0,003 < 0,05 dan hasil belajar kognitif 

dengan  thitung ttabel atau 13,42 -1,99. Sehingga dapat disimpulkan model pembelajaran  yang 

ditentukan dapat mempengaruhi hasil belajar kognitif  peserta didik. 

 

Kata kunci: resolusi konflik, inquiry learning, pola asuh orang tua, hasil belajar kognitif. 
 

PENDAHULUAN  
Keluarga adalah seorang orang tua yang merupakan hal terpenting dalam 

perkembangan dan pendidikan seorang anak. Orang tua yang bertanggung jawab 

untuk mendidik, mengasuh membimbing anak-anak agar dapat mencapai tahapan 

tertentu yang diinginkan sehingga seorang anak akan siap terjun dalam kehidupan 

bermasyarakat tertentu yang diinginkan sehingga seorang anak akan siap terjun 

dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut John Locke dalam teori tabula rasa 

yang menyatakan bahwa seorang anak yang baru lahir bagaikan kertas putih 

bersih yang berarti sewaktu lahir pemikiran seorang manusia atau anak tidak 

berisi apa-apa. Semua ide dan pemikiran yang manusia atau anak peroleh 

terbentuk melalui proses pengelihatan, penginderaan, pendengaran, perabaan dan 

penciuman, sehingga semua ide dan pemikiran tersebut berdasarkan sebuah 

pengalaman seorang anak. Pengalaman yang diperoleh ditanamkan pertama oleh 

orang tua yang mendidik anak menjadi diri mereka sendiri atau menjadi 

sebagaimana yang orang tua inginkan. Menjadi diri mereka sendiri berarti 

memberikan kebebasan dan keleluasaan (dengan arahan orang tua) agar dapat 

memilih hal yang terbaik untuk diri mereka sendiri. Menurut Bisri Mustofa 

mailto:asrinda08@gmail.com
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(2015:2) menjadikan anak seperti keinginan orang tua yang bisa jadi dengan 

memaksakan kehendak meskipun tidak sesuai dengan kondisi serta minat bakat 

yang seorang anak miliki.  

Model pembelajaran resolusi konflik berbasis inquiry learning 

memberikan cara terhadap pendidik untuk menjadikan pembelajaran itu menarik, 

berkualitas dan bermakna bagi peserta didik, seperti bagaimana merancang 

program pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, bagaimana mengelola 

kelas agar proses belajar mengajar  berlangsung secara aktif dan intraktif, 

bagaimana memberikan layanan belajar, dan bagaimana melakukan evaluasi 

proses belajar mengajar  yang komprehensif, sehingga dapat mengoptimalkan  

keberhasilan peserta didik selama berlangsungnya pembelajaran.  Dalam model 

resolusi konflik belajar dan membelajarkannya merupakan dua sisi yang saling 

melengkapi satu sama lainnya. Artinya dalam poses belajar mengajar yang 

menjadi titik tolaknya adalah bagaimana pendidik mampu membelajarkan peserta 

didik, dan peserta didik itu sendiri juga dapat belajar dan sekaligus 

membelajarkan diri dengan peserta didik lainnya.  

 

METODE PENELITIAN  
Penelitian dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Resolusi Konflik 

Berbasis Inquiry Learning Dalam Pembelajaran Ayo Cintai Lingkungan Dan Pola 

Asuh Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik Kelas IV SDN 

Sedati Gede II Sidoarjo” dirancang dengan menggunakan penelitian deskriptif 

kuantitatif. Pengertian penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. 

Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah atau memusatkan 

perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat 

penelitian dilaksanakan  

Penelitian bersifat deskriptif kuantitatif menjelaskan hubungan antara 

variabel dengan analisis numerik (angka) menggunakan metode  eksperimen 

dengan teknik sampling menggunakan rancangan eksperimen posttest  only 

control group design. Data yang dikumpulkan meliputi pendidik dan peserta didik 

dengan observasi, pola asuhorang tua dengan kuesioner dan hasil belajar dengan 

tes untuk aspek kognitif, observasi untuk .aspek afektif dan psikomotor. Desain 

eksperimen jenis True Experimental Design dengan bentuk Posttest-Only Control 

Design Hasil belajar antara peserta didik yang mengikuti model pembelajaran 

resolusi konflik berbasis inquiry learning dengan  peserta didik yang mengikuti 

model pembelajaran konvensional tetap ada perbedaan. Untuk mengetahui 

pengaruh  pola asuh orang tua terhadap hasil belajar para peserta didik, 

dipergunakan anava dua jalur.. 

Penelitian ini terdapat variabel-variabel penelitian antara lain: (1) 

variabel pertama adalah model resolusi konflik berbasis inquiry learning yang 

diposisikan sebagai variabel bebas (2) variabel kedua adalah pola asuh orang tua 

yang diposisikan sebagai variabel moderator (3) variabel ketiga adalah hasil 

belajar kognitif yang diposisikan sebagai variabel terikat. Penerapan model 

resolusi konflik berbasis inquiry learning dan pola asuh orang tua sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Populasi penelitian adalah 

peserta didik kelas IV SDN yang berjumlah 120 peserta didik yang terbagi 

menjadi tiga kelas yang meliputi kelas IV-A, IV-B, IV-C.  Dalam penelitian ini 
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menjadikan dua kelassebagai sampel karena dua kelas ini yang akan dijadikan 

subjek penelitian yaitu kelas IV-A yang berjumlah 80 dan IV-C yang berjumlah 

40 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Berdasarkan metode penelitian yang ada pada bab sebelumnya,hasil data yang 

didapat mendapatkan kesimpulan hipotesis dengan menggunakan statistic uji-t 

dengan perhitungan manual untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh model 

resolusi konflik berbasis inquiry learning dalam pembelajaran ayo cintai 

lingkungan terhadap hasil belajar kognitif peserta didik kelas IV SDN Sedati Gede 

II Sidoarjo. Serta dengan perhitungan IBM SPSS versi 23 untuk mencari hipotesis 

dan linearitas statistik inferensial parametik yang bertujuan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya perbedaan dari penggunaan dua metode pembelajaran dengan 

menggunakan aplikasi SPSS tersebut: 

1. Descriptive Statistik 

2. Uji Normalitas 

3. Uji Homogenitas 

4. Uji Analisis Dua Faktor 

Pemerolehan data tersebut diuraikan sebagai berikut: 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis, daerah penolakan 

H0 dengan menggunakan rumus Uji-t dapat diketahui bahwa thitung  = 13,42 > ttabel 

= 1,99, maka H0 ditolak. Artinya penerapan model resolusi konflik berbasis 

inquiry learning dalam pembelajaran ayo cintai lingkungan terhadap peserta didik 

kelas IV-A SDN Sedati Gede II Sidoarjo mengalami peningkatan terhadap hasil 

belajar kognitif dibandingkan dengan peserta didik kelas IV-C yang tidak 

menerima penerapan model resolusi konflik berbasis inquiry learning. H0  ditolak 

maka membuktikan bahwa “ada pengaruh” penerapan model resolusi konflik 

berbasis inquiry learning dalam pembelajaran ayo cintai lingkungan terhadap 

hasil belajar kognitif peserta didik kelas IV-A yakni kelas eksperimen di SDN 

Sedati Gede II Sidoarjo. Selanjutnya untuk perhitungan IBM SPSS versi 23 dapat 

diuraikan sebagai berikut 

1. Descriptive Statistik 

Tabel Descriptive Statistic 
Dependent Variable:   hasil belajar kognitif   

model 

pembelajaran 

resolusi konflik 

berbasis inquiry 

learning 

KTEGORI POLA 

ASUH ORANG 

TUA 

Mean 
Std. 

Deviation 
N 

eksperimen RENDAH 78,67 6,630 15 

TINGGI 83,28 6,913 25 

Total 81,55 7,093 40 

kontrol RENDAH 60,85 4,920 27 

TINGGI 58,69 9,105 13 

Total 60,15 6,534 40 

Total RENDAH 67,21 10,247 42 

TINGGI 74,87 14,058 38 

Total 70,85 12,722 80 
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Hasil analisis data diatas dengan menggunakan rumus anava dua jalur untuk 

mendapatkan data deskriptif  berupa perbedaan nilai tes hasil belajar pada 

penggunaan dua metode pembelajaran. Kelas eksperimen dengan menggunakan 

model pemebelajaran resolusi konflik berbasis inquiry lerning, sedangkan untuk 

kelas kontrol menggunakan metode pembelajaran konvensional. Dari tabel diatas 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Perbandingan nilai rata-rata total tes hasil belajar kognitif dengan 

menggunakan model pembelajaran resolusi konflik berbasis inquiry learning 

yaitu, 81,55 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rata-rata pada model 

pembelajaran konvensional yaitu, 60,15. sehingga  dapat dikatakan bahwa 

model dengan menggunakan model pembelajaran resolusi konflik berbasis 

inquiry learning lebih baik dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional. 

b. Perbandingan nilai rata-rata tes hasil belajar kognitif dengan menggunakan 

model pembelajaran resolusi konflik berbasis inquiry learning untuk kategori 

gaya tinggi yaitu, 74,87 lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai rata-rata 

pada model pembelajaran konvensional untuk kategori gaya rendah yaitu 

67,21. sehingga dapat dikatakan bahwa model dengan menggunakan model 

pembelajaran resolusi konflik berbasis inquiry learning lebih baik diterapkan 

dalam pembelajaran dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 

2. Uji Homogenitas 

Tabel Levene’s Test of Equality of Error Variances 

Dependent Variable: hasil belajar kognitif 

Dependent Variable:   hasil belajar 

kognitif   

F df1 df2 Sig. 

2,163 3 76 ,099 

Hasil pada diperoleh signifikan 0,20 lebih besar dari nilai minimum signifikan 

yaitu 0,05 yang artinya uji homogenitas pada analisis data ini dapat dilanjutkan 

menggunakan rumus anava dua jalur 

3. Uji Analisis Dua Faktor 

Tabel Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: hasil tes kognitif 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 9399,650
a
 3 3133,217 70,315 ,000 ,735 

Intercept 
359145,363 1 

359145,3

63 
8059,839 ,000 ,991 

model 8149,385 1 8149,385 182,886 ,058 ,706 

KPOLAASUH 27,291 1 27,291 ,612 ,436 ,008 

model * 

KPOLAASUH 
207,916 1 207,916 4,666 ,034 ,058 

Error 3386,550 76 44,560    

Total 414364,000 80     

Hasil analisis data pada tabel diatas dengan menggunakan rumus anava dua 

jalur untuk mendapatkan data deskriptif berupa perbandingan rentang nilai Ho 

maksimal yaitu 0,05. Dari tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:  
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a. Ho = 0,05 > 0,058, maka Ho ditolak sehingga ada perbedaan antara model 

dengan menggunakan alat  dengan metode pembelajaran konvensional. 

b. Jika Ho = 0,05 > 0,436, maka Ho ditolak, sehingga ada perbedaan antara pola 

asuh orang tua pada kelas eksperimen dengan pola asuh orang tua  pada kelas 

kontrol. 

c. Jika Ho = 0,05 < 0,034, maka Ho ditolak sehingga tidak ada perbedaan antara 

interaksi pola asuh orang tua dan penggunaan model pembelajaran resolusi 

konflik berbasi inquiry learning dengan interaksi pola asuh orang tua dan 

model pembelajaran konvensional. 

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah 

peneliti paparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 

Penerapan model pembelajaran  resolusi konflik berbasis inquiry learning 

pembelajaran Ayo Cintai Lingkungan pada peserta didik kelas IV SDN Sedati 

Gede II Sidoarjo dikategorikan  “sangat baik”. Hal ini dibuktikan melalui proses 

dan penerapan. Hasil proses penerapan model  pembelajaran resolusi konflik 

berbasis inquiry learning di kelas IV SDN Sedati  Gede II Sidoarjo yaitu, aktivitas 

pendidik memperoleh nilai persentase 91% 

Pengaruh pola asuh orang tua terhadap hasil belajar kognitif  peserta didik 

kelas IV SDN Sedati Gede II Sidoarjo “sangat berperan penting” ketika peserta 

didik melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan bahwa Ho = 0,05 > 

0,436, maka Ho ditolak, sehingga ada perbedaan antara pola asuh orang tua pada 

kelas eksperimen dengan pola asuh orang tua  pada kelas control 

Ada pengaruh model pembelajaran resolusi konflik berbasis inquiry 

learning dalam pembelajaran ayo cintai lingkungan terhadap hasil belajar kognitif 

peserta didik kelas IV di SDN Sedati Gede II Sidoarjo. Hal ini dapat diketahui 

bahwa thitung  = 13,42 > ttabel = 1,99, maka H0 ditolak. Artinya penerapan model 

resolusi konflik berbasis inquiry learning dalam pembelajaran ayo cintai 

lingkungan terhadap peserta didik kelas IV-A SDN Sedati Gede II Sidoarjo 

mengalami peningkatan terhadap hasil belajar kognitif dibandingkan dengan 

peserta didik kelas IV-C yang tidak menerima penerapan model resolusi konflik 

berbasis inquiry learning.  
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ABSTRAK 

 
Metode pembelajaran Role Playing memainkan peran dalam dramatisasi masalah sosial atau 

pesicological. Dimana metode ini sering digunakan tetapi masih sulit diimplementasikan dan 

mendapatkan hasil yang maksimal. Terutama pada materi bangun datar yang sulit dipahami peserta 

didik. Tetapi ada diorama pembelajaran media di kota tempat media membantu para pelajar semakin 

tertarik untuk bangun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan metode Role Playing 

dengan menggunakan media diorama kota pada materi bangun datar. Metode penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kombinasi atau metode campuran. Subjek penelitian adalah IV-C SDN 

Wonokusumo Mojosari yang terdiri dari 26 siswa. Hasil data dan analisis data yang diperoleh dari 

hasil kegiatan pendidik sangat baik dengan persentase 91,43% dan 100% untuk kegiatan peserta 

didik. Hasil perhitungan bangun datar semua peserta didik lengkap dengan nilai di atas KKM dan 

untuk respon peserta didik mendapat persentase 85,77% dengan kategori baik. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa penerapan metode Role Playing dengan media diorama kota pada subjek bangun datar belajar 

4 subtema 2 tema 4 kelas IV sekolah dasar dapat digunakan dan diterapkan dengan baik. 

 

Kata kunci: role playing, diorama kota, bangun datar. 

 

PENDAHULUAN 

Metode pembelajaran Role Playing adalah memainkan peran dalam dramatisasi 

masalah sosial atau pesikologis. Dimana metode tersebut sering digunakan tetapi 

masih sulit untuk diterapkan dan mendapat hasil yang maksimal. Khususnya pada 

materi bangun datar yang sulit difahami peserta didik. Namun terdapat media 

pembelajaran diorama kota dimana media tersebut membantu agar peserta didik 

semakin tertarik dengan bangun datar. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 

tentang penerapan metode Role Playing dengan menggunakan media diorama kota 

pada materi bangun datar.  

Metode Role Playing adalah langkah penguasaan bahan-bahan pelajaran 

melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan peserta didik. Pengembangan 

imajinasi dan penghayatan dilakukan peserta didik dengan memerankannya sebagai 

tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu 

orang, bergantung dengan yang diperankan Hamdani (2011:87) 

Model bermain peran adalah berperan atau memainkan peran dalam dramatisasi 

masalah sosial atau psikologis. Bermaian peran adalah salah satu bentuk permainan 

pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, tingkah laku dan 

nilai, dengan tujuan untuk menghayati perasaan, sudut pandang dan pola pikir orang 

lain (ainamulyana.blogspot.com) 
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Melalui model bermain peran peserta didik   diajak untuk belajar memecahkan 

masalah pribadi, dengan bantuan kelompok sosial yang anggotanya teman-temannya 

sendiri. Dengan kata lain metode ini berupaya membantu individu melalui proses 

kelompok sosial. 

Diorama Kota adalah sejenis benda miniatur tiga dimensi untuk 

menggambarkan suatu pemandangan atau suatu adegan. Asal usul diorama adalah 

dekorasi teater di Eropa dan Amerika pada abad ke-19. Pecinta miniatur sering 

membuat diorama untuk memamerkan model kendaraan militer, miniatur figur publik 

dan lain-lain. 

Kota merupakan pemukiam yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan 

rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk 

mendukung kehidupan warganya secara mandiri. Kota dibedakan secara kontras dari 

desa ataupun kampung berdasarkan ukurannya, kepadatan penduduk, kepentingan, 

atau status hukum. Desa atau kampung didominasi oleh lahan terbuka bukan 

pemukiman. 

Diorama Kota adalah sejenis benda miniatur tiga dimensi yang menggambarkan 

suasana pemandangan sebuah Kota. Merupakan sebuah pemukiman yang secara fisik 

ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang berbentuk Kota. Dimana Kota 

tersebut berbentuk diorama yang berbentuk bangun ruang. 

Bangun datar merupakan sebutan dari bangun dua dimensi, seperti lingkaran, 

belah ketupat, laying-layang, trapesium, jajar genjang, segitiga, persegi panjang dan 

persegi. Masing-masing dari bangun tersebut mempunyai sifat dan rumus untuk 

menghitung luas dan keliling yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kombinasi atau mixed 

methods. Penelitian ini dengan metode menggunakan desain rancangan Sekuensial 

Eksploratoris. Creswell (2015:1109) maksud exploratory sequential methods design 

(metode campuran sekuensial eksploratoris) (yang disebut rancangan eksploratoris) 

melibatkan prosedur pertama-tama mengumpulkan data kualitatif untuk 

mengeksplorasi suatu fenomena dan setelah itu mengumpulkan data kuantitatif untuk 

menjelaskan hubungan yang ditemukan dalam data kualitatif. 

Data yang peneliti buat adalah data berupa aktivitas peserta didik dan data 

aktivitas pendidik. Selain itu data yang dibutuhkan ada juga yang diperoleh dari hasil 

belajar peserta didik dan respon peserta didik. . Datanya berasal dari aktivitas 

pendidik dan aktivitas peserta didik yang diamati dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran dengan penerapan metode Role Playing dengan media Diorama Kota 

pada materi bangun ruang. Kemudian melihat bagimana hasil yang di peroleh setelah 

penerapan serta melihat bagaimana respon peserta didik. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik Observasi, Tes, dan 

Angket. Observasi digunakan untuk mengobservasi peserta didik dan pendidik. Tes 

digunakan untuk mengukur ketercapaian hasil belajar peserta didik. Angkat 

digunakan untuk mengetahui respon peserta didik. 

Analisis yang dilakukan hasil observasi teknik observasi aktivitas pembelajaran 

dihitung dengan skala Guttman. Data hasil observasi aktivitas pendidik dan aktivitas 
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peserta didik selama pembelajaran berlangsung dianalisis dengan menggunakan 

perhitungan presentase. Analisis data tes hasil belajar peserta didik yaitu berupa hasil 

dari peserta didik menjawab beberapa soal yang telah diberikan oleh pendidik. tiap-

tiap hasil peserta didik ini dinilai oleh pendidik berdasarkan aspek atau kriteria 

penilaian yang telah ditentukan. Dilanjutkan dengan analisis data kuantitatif 

deskriptif. Dengan hasil tes dilihat dari ketuntasan nilai peserta didik, yang kemudian 

banyak peserta didik yang tuntas diprosentasikan. bentuk prosentase selesai, 

dianalisis dan dikategorikan dengan ketuntasan peserta didik yang didapat kemudian 

dideskripsikan. 

Teknik pengisian angket menggunakan teknik analisis data kuantitatif 

deskriptif. Pengambilan data untuk melihat respon peserta didik dengan melalui 

pengisian angket dengan memberikan pernyataan untuk diisi secara langsung. 

Menggunakan skala Guttman dengan memberikan dua pilihan yang diajukan kepada 

peserta didik. Selanjutnya diprosentasekan dan dikategorikan kedalam kriteria respon 

peserta didik. Hasil analisis yang diperoleh dideskripsikan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Setelah didapatkan data dan analisis data tentang observasi pendidik dan 

peserta didik, tes hasil belajar, dan angket respon peserta didik akan dijelaskan 

bagaimana kaitan penelitian ini dengan teori-teori yang ada dan bagaimana kaitan 

skripsi terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan untuk mendiskripsikan aktivitas pendidik dan peserta 

didik sekaligus mendiskripsikan kemampuan berhitung dan respon peserta didik 

dengan menggunakan penerapan metode Role Playing dengan media Diorama Kota 

pada materi bangun datar  pembelajaran 4 subtema 2 tema 4 kelas IV SDN 

Wonokusumo Mojosari. Ssmpel yang diambil pada penelitian ini yakni kelas IV-C 

yang berjumlah 26 peserta didik. 

 

Secara teoritis data dan analisis data yang diperoleh oleh peneliti mendapatkan 

kategori baik dan sangat baik. 

1. Proses Penerapan penerapan metode Role Playing dengan media Diorama 

Kota. 

Aktivitas pendidik dan peserta didik, proses penerapan metode Role Playing 

dengan media Diorama Kota dari segi aktivitas pendidik dan peserta didik, peneliti 

menggunakan observasi sebagai tolak ukur proses pembelajaran sehingga proses 

pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan dalam RPP. Dimana didalam RPP 

tersebut sudah tercantum langkah-langkah dalam menggunakan metode Role Playing, 

seperti yang dikatakan oleh Dr. Hamdani, M.A. (2011:87) secara umum langkah-

langkah bermain peran adalah sebagai berikut; 

1) Menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik 

2) Memilih peran 

3) Menyusun tahap-tahap peran 

4) Menyiapkan pengamat 

5) Pemeranan 

6) Diskusi dan evaluasi 
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7) Pemeranan ulang 

8) Diskusi dan evaluasi tahap dua 

9) Membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil observasi pembelajaran aktivitas pendidik dan 

peserta didik, penerapan metode Role Playing dengan menggunakan media Diorama 

Kota pada materi bangun datar pembelajaran 4 subtema 2 tema 4 kelas IV terlaksana 

dengan sangat baik. Kegiatan pembelajaran dengan langkah-langkah atau sintak dari 

metode Role Playing yang disisipkan media pembelajaran yang menarik dapat 

terlaksana dengan baik. Walaupun mungkin ada langkah yang kurang sempurna 

dalam pelaksanaannya. Sehingga ada catatan yang perlu diperhatikan oleh pendidik 

agar penerapan yang dilakukan menjadi maksimal dan sempurna dan menghasilkan 

prosentase untuk aktivitas pendidik yakni 91,43% dan untuk peserta didik yakni 

100% sehingga bisa disimpulkan hasil observasi pesndidik dan peserta didik 

mendapatkan kategori sangat baik. 

2. Hasil Penerapan metode Role Playing dengan media Diorama Kota. 

Hasil belajar peserta didik diperoleh dari diketahuinya penerapan metode Role 

Playing dengan menggunakan media Diorama Kota pada materi bangun datar 

pembelajaran 4 subtema 2 tema 4 kelas IV dapat diterapkan atau digunakan untuk 

pembelajaran khusus muatan pelajaran matematika dengan ketentuan dalam kategori 

sangat baik. Hasil belajar yang didapatkan oleh seluruh peserta didik dengan 

prosentase 100% dengan kategori sangat baik. Sehingga teori yang dikemukakan oleh 

(Eman Suherman, 2003: 19) sebagai pola berpikir, pola mengorganisasi, pembuktian 

yang logis. Sehingga pembelajaran matematika yang dianggap sebagai pembelajaran 

yang sulit ternyata menyenangkan. Jadi dari hasil belajar peserta didik tersebut 

membenarkan pernyataan dari kajian teori yang menyatakan metode Role Playing 

dengan media Diorama Kota memahamkan peserta didik sekolah dasar. 

Respon peserta didik beserta hasil belajar yang didapatkan peserta didik. Sesuai 

yang dikemukakan oleh (Dr. Hamdani, M.A. 2011:87) tentang metode Role Playing 

dan oleh Dr. Nana Sudjana dan (Drs. Ahmad Rivai 2015:2-3) tentang media 

pmbelajaran sangat sesuai. Respon peserta didik diperoleh dari angket yang 

disediakan oleh pendidik dan telah diisi oleh peserta didik sesuai apa yang mereka 

rasakan saat proses pembelajaran. Hasil analisis respon peserta didik yang mendapat 

prosentase 85,77%, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka termasuk dalam 

kriteria baik. Selain itu juga meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. 

 

Secara empiris, data dan hasil danalisis data yang diperoleh dari aktivitas 

pendidik dan peserta didik serta hasil belajar peserta didik dan respon peserta didik 

dapat dikaitkan dengan penelitian yang relevan sebagai berikut: 

1. Proses Penerapan metode Role Playing dengan media Diorama Kota. 

Aktivitas pendidik dan peserta didik, berdasarkan penelitian terdahulu data 

yang diperoleh dan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Isnaini, 2014) tentang 

penerapan metode Role Playing. Menunjukkan bahwa tanggapan peserta didik 

dengan adanya pembejaran seperti peneliti terapkan cukup baik kecuali pada 

beberapa hal, dimana pembelajaran bermain peran menghabiskan banyak waktu 
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sehingga dalam satu hari hanya satu mata pelajaran saja yang disampaikan oleh 

pendidik. 

2. Hasil Penerapan metode Role Playing dengan media Diorama Kota. 

Hasil belajar peserta didik, terkait dengan penelitian terdahulu oleh (Muhaimin, 

2012) yang menyatakan bahwa hasil tes yang diperoleh peserta didik sangat baik dan 

peserta didik tidak kesulitan untuk mempelajarinya hal yang sama juga dikemukakan 

oleh (Isnaini, 2014). Penyajian data dan analisis data terkait penelitian sekarang 

hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada kesulitan untuk mempraktekkan apa yang 

peserta didik pelajari. Prosentasenya adalah 85,77% berkriteria baik, dan pada tes 

hasil belajar mendapatkan sangat baik dengan rata-rata 89 ketuntasan diatas KKM 75. 

Sehingga diprosentasekan menjadi 100% atau semua peserta didik dikatakan tuntas. 

Hasil respon peserta didik dikatakan baik dengan prosentase 85,77%. Dikaitkan 

dengan penelitian terdahulu dari (Isnaini, 2014) juga mengatakan hasil respon yang 

baik. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat dikatakan sebagai 

penguat dan pelengkap dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 

menggabungkan model dan metode yang dipakai oleh penelitian terdahulu sehingga 

menutupi apa yang menjadi kendala dalam penelitian terdahulu. Namun kekurangan 

dari penelitian yang sekarang terdapat pada suasana kelas yang kurang kondusif 

dikarenakan minat dan keaktifan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran sangat 

antusias. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan analisis dari penelitian penerapan metode Role Playing dengan 

menggunakan media Diorama Kota pada materi bangun datar pembelajaran 4 

subtema 2 tema 4 kelas IV SDN Wonokusumo Mojosari Tahun 2017-2018 diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Proses penerapan metode Role Playing dengan media Diorama Kota. 

Aktivitas yang dilakukan pendidik terlaksana dengan kategori sangat baik. Hal 

tersebut dibuktikan dengan didapatkannya indikator keterlaksanaannya 96 dari 105 

indikator total dengan prosentase 91,43%. Dan terbukti indikator kegiatan 

pembelajaran hampir semua terlaksana. 

Aktivitas peserta didik tidak jauh berbeda dengan keterlaksanaan aktivitas 

pendidik, hanya saja pada aktivitas peserta didik terlaksana secara keseluruhan 

dengan kategori sangat baik dengan prosentase 100%. 

2. hasil penerapan metode Role Playing dengan media Diorama Kota. 

Hasil belajar peserta didik mendapat tingkat ketuntasan kategori sangat baik. 

Dikarenakan semua peserta didik memiliki nilai diatas KKM yakni 75. Hal ini 

terbukti pada tabel 4.9 dan tabel 4.10 analisis hasil tes hitung bangun datar dijelaskan 

nilai dan keterangan ketuntasan dengan jumlah rata-rata nilai 89. Dalam perhitungan 

prosentase ketuntasan peserta didik mendapatkan 100% dengan kategori sangat baik. 

Hasil respon peserta didik mendapatkan respon baik. Hal itu dibuktikan dengan 

peserta didik sangat antusias dan tertarik serta merasa senang dengan pembelajaran 

yang dilakukan oleh pendidik dan hal tersebut juga dibuktikan dengan hasil analisis 
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data angket respon peserta didik yang mendapat prosentase 85,77% untuk jawaban 

“Ya” dan 14,23% untuk jawaban “Tidak”. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diberikan saran untuk 

pendidik sebagai berikut: 

Metode Role Playing dapat digunakan pendidik untuk memancing rasa tertarik 

peserta didik dengan sebuah permainan peran seperti halnya langkah-langkah dalam 

metode tersebut. Metode Role Playing dapat digunakan sebagai pembelajaran secara 

langsung yang menjadikannya pengalaman belajar dimana pembelajaran yang bisa 

lebih diingat dari pembelajaran biasa. Metode Role Playing dapat digunakan sebagai 

pembelajaran dengan permainan yang memungkinkan peserta didik akan aktif dan 

kreatif dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan media 

Diorama Kota menjadi salah satu bantuan media yang menarik untuk di sajikan 

dalam pembelajaran dikarenakan media yang berbentuk Kota yang menjadi sebuah 

miniature yang membuat peserta didik lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. 
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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pemanfaatan media papan stik 

pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Media papan stik digunakan sebagai alat bantu 

dalam penanaman konsep perkalian pada siswa kelas 2 sekolah dasar. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif yang dilaksanakan di salah satu sekolah dasar yang ada di Kecamatan 

Tumpang, Kabupaten Malang dengan menggunakan 20 siswa sebagai subjek penelitian yang 

terdiri atas 11 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Peneliti menggunakan lembar observasi 

dan angket respon siswa sebagai alat untuk mengumpulkan data. Penggunaan papan stick sangat 

membantu siswa dalam menguasai konsep perkalian, karena dengan menggunakan media papan 

stick siswa terbantu mengkonkritkan bagaimana proses mengalikan dan hasil perkalian yang 

diperoleh.   

 

Kata kunci: media pembelajaran, papan stick, pembelajaran matematika 

 

 

PENDAHULUAN 

Hingga saat ini, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

selalu ada di setiap jenjang pendidikan, bahkan mulai dari taman kanak-kanak 

konsep bilangan sudah dikenalkan kepada anak. Sesuai dengan kurikulum yang 

dilaksanakan di Indonesia saat ini, yaitu kurikulum 2013, pelajaran matematika di 

sekolah dasar terintegrasi dengan pelajaran tematik. Sehingga, tidak menutup 

kemungkinan matematika akan menjadi sangat mudah atau sebaliknya. 

Pembelajaran Matematika di sekolah dasar berfungsi sebagai pengembang 

logika berpikir dalam menyelesaikan soal-soal yang berbentuk aljabar, 

aritmatika, geometri, dan analitik. Matematika juga berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan menghitung, membandingkan, mengukur, dan 

menaksir yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan kognitif siswa 

(Susanto, 2013:186).  

Pada pelajaran matematika sekolah dasar, konsep bilangan dan berhitung 

menjadi pijakan utama siswa sebelum mengenal konsep lainnya. Berhitung tentu 

saja berkaitan dengan operasi, yang terdiri dari operasi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian. Menurut (Soesilowati, 2011) siswa 

sekolah dasar merasa kesulitan saat mulai mengenal konsep perkalian. Meskipun 

pada konsep penjumlahan siswa dapat melalui dengan mudah, akan tetapi belum 

tentu siswa mengalami hal yang sama dalam mengenal konsep perkalian. 

Penanaman konsep matematika di sekolah dasar dapat dibantu melalui 

penggunaan media pembelajaran. Hal ini sejalan dengan Desi (2012) yang 

menyatakan bahwa media pembelajaran digunakan sebagai alat untuk 

mempermudah dan membantu guru dalam menyampaikan konsep secara efektif 

dan efisien. Selain itu, media pembelajaran dapat digunakan sebagai perantara 

mailto:yykisk728@gmail.com
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mailto:cicilia@unikama.ac.id
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atau pengantar pesan dari guru kepada siswa  agar siswa mempunyai motivasi 

untuk belajar, dengan harapan siswa dapat menguasai konsep dengan baik 

sehingga diperoleh hasil belajar yang baik pula (Mudlofir, 2015). 

Berdasarkan hasil observasi di salah satu sekolah dasar di kecamatan 

Tumpang, kabupaten Malang, pembelajaran matematika perkalian di kelas dua 

hanya menggunakan metode ceramah, sedangkan penjelasan konsep perkalian 

menggunakan konsep penjumlahan berulang menggunakan media papan tulis. 

Peneliti ingin mengubah kebiasaan lama ini dengan menggunakan media 

pembelajaran sebagai alat bantu untuk menjelaskan konsep perkalian.  

Media pembelajaran yang digunakan adalah papan stick. Papan stick ini 

terbuat dari kayu, sedangkan stick terbuat dari bambu. Pembelajaran matematika 

pada konsep perkalian lebih efektif menggunakan media papan stik (Santu, 

2013:7). sederhana. 

 

METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  pemanfaatan media papan 

stik dalam pembelajaran matematika khususnya pada materi perkalian. Penelitian 

ini dilaksanakan di salah satu sekolah dasar di kecamatan Tumpang, kabupaten 

Malang. Penelitian ini melibatkan 21 siswa kelas 2 yang terdiri atas 10 siswa 

laki-laki dan 11 siswa perempuan. Peneliti menggunakan lembar observasi 

keterlaksanaan pembelajaran dan angket respon siswa untuk memperoleh data 

yang nantinya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

Peneliti menggunakan dua media papan stick, media pertama berukuran 80 

cm x 80 cm yang diletakkan di depan kelas, sedangkan media yang kedua, 

berukuran 40 cm x 40 cm. Media yang berukuran 40 cm x 40 cm digunakan 

siswa secara berkelompok. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga empat kali pertemuan selama dua 

minggu dengan durasi 2x30 menit setiap pertemuan. Kegiatan pendahuluan, 

dilaksanakan seperti biasanya, dimulai dari doa, salam, penyampaian tujuan 

pembelajaran serta motivasi kepada siswa tentang pentingnya konsep perkalian 

dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan pendahuluan diakhiri dengan mengenalkan 

media papan stik dan cara penggunaannya. 

Kegiatan ini dimulai dengan mengingatkan kembali konsep penjumlahan, 

yang dilanjutkan dengan konsep penjumlahan berulang, kemudian konsep 

perkalian menggunakan media. Media papan stick yang digunakan memiliki 

sepuluh baris dan sepuluh kolom. Berdasarkan banyaknya kolom dan baris pada 

papan stick, maka media ini sesuai untuk konsep perkalian sederhana, yaitu 

perkalian yang kurang atau sama dengan 10. Stick dikelompokkan menjadi 2, 

satu kelompok berwarna biru dan satu kelompok berwarna merah. Pemberian 

warna pada stick bertujuan untuk membedakan stick yang akan disusun secara 

vertikal dan stick yang disusun secara horisontal. 

Setelah guru menjelaskan konsep perkalian dengan menggunakan 

penjumlahan berulang, kemudian guru menjelaskan konsep perkalian 

menggunakan media papan stick. Sebagai contoh, perkalian 2 x 3, maka guru 

mengambil 2 stick warna merah dan 3 stick warna biru, kemudian disusun seperti 

gambar 1.  
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Berdasarkan gambar 1, menentukan hasil perkalian dengan cara 

menghitung titik-titik pertemuan stick merah dan biru, banyaknya titik temu dua 

stick adalah 6, sehingga dapat disimpulkan 2 x 3 = 6 

 Siswa tampak antusias memperhatikan penjelasan guru. Setelah guru 

memberikan beberapa contoh mencari perkalian menggunakan papan stick, guru 

meminta siswa mencari hasil perkalian menggunakan media papan stick sesuai 

dengan kelompok yang telah dibentuk. Media papan stick yang digunakan siswa 

adalah media yang berukuran 40 cm x 40 cm. Kegiatan pembelajaran diakhiri 

dengan meminta salah satu kelompok mempresentasikan satu soal perkalian 

menggunakan papan stick. 

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan, media pembelajaran mampu 

memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas (Susilana, 2009: 9), hal ini 

tampak pada saat guru menjelaskan bagaimana cara mencari hasil perkalian 

menggunakan papan stick yang juga disajikan pada gambar 1. Pesan yang 

disampaikan jelas, yakni berapa stick merah dan biru yang diambil untuk 

mewakili setiap bilangan yang dikalikan. 

Selain itu, berdasarkan hasil observasi, siswa tampak lebih tenang dan 

antusias mengikuti pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan media yakni media papan stick lebih menarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar (Sujana dan Rivai dalam Azhar, 

2014:28). 

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, terjadi komunikasi antara 

siswa dengan guru, tak hanya antusias  siswa mengikuti pelajaran tetapi siswa 

mampu memberanikan diri menjelaskan konsep perkalian menggunakan media 

papan stick. Hal ini berarti bahwa apabila dikaitkan dengan kegiatan 

pembelajaran maka media dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang 

digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi dari guru ke 

siswa (Heinich dalam Hamzah, 2011: 121).  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, kegiatan pembelajaran dilakukan 

seperti pembelajaran biasanya, yang terdiri atas kegiatan pendahuluan, inti dan 

penutup. Media pembelajaran papan stick digunakan pada tahap inti, saat 

menjelaskan konsep perkalian, dengan mempraktikkan bagaimana proses 

mengalikan, yakni mengkonkritkan bilangan-bilangan yang dikalikan dengan 

stick yang telah disediakan kemudian disusun pada papan, hasil perkalian dilihat 

dari titik pertemuan antara stick warna merah dan stick warna biru.  

gambar 1 
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ABSTRAK 

 
 Desain penelitian dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 

Posttest-Only Control Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Menanggal 

601 Surabaya dengan kelas eksperimen dan kelas kontrol yang masing-masing kelas terdiri dari 36 

siswa. Sampel dari penelitian ini mengambil dengan menggunakan non-Probability Sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi dan tes. Teknik analisis data menggunakan persentase dan 

uji t dengan program SPSS. 

Pengamatan guru dari 94% dikategorikan sangat baik dan pengamatan siswa 89% 

dikategorikan sangat baik. Hasil kerja sama pengamatan eksperimen kelas 87% dikategorikan sangat 

baik dan kelas kontrol 60% cukup dikategorikan. Hasil uji normalitas kelas eksperimen sebesar 

0,125> 0,05 dan kelas kontrol 0,95> 0,05 maka data berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas 

0,435> 0,05 maka data dinyatakan homogen. Hasil uji-t diperoleh 0,000 <0,05 yang menyatakan Ho 

ditolak dan H1 diterima. 

 

Kata kunci: model pembelajaran berbasis masalah, snowball throwing, kerjasama, hasil belajar 
kognitif. 

 

PENDAHULUAN 

Model pembelajaran Snowball Throwing merupakan salah satu alternatif model 

pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi keterlibatan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran dan membantu siswa dalam meningkatkan aktivitas sehingga 

diperoleh hasil belajar yang baik terutama pada aspek kognitif. 

Karena Snowball Throwing menuntut siswa untuk aktif selama proses 

pembelajaran serta melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang 

lain, dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok. 

Sehingga dalam proses pembelajaran ini perlu diterapkan model Snowball Throwing. 

Dari uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Model 

Problem Based Learning Dengan Teknik snowball throwing dalam pembelajaran 

pentingnya makanan sehat bagi tubuh terhadap hasil belajar kognitif dan kerja sama 

siswa kelas V SDN menanggal 601 surabaya. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam malakukan penelitian, peneliti dapat menggunakan berbagai macam 

strategi untuk keperluan penelitiannya agar penelitian berjalan secara terstruktur 

mulai dari proses awal perencanaan. dan sejalan dengannya rencana penelitian yang 
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digunakan juga dapat bermacam-macam. Untuk menyusun suatu rancangan penelitian 

yang baik perlulah berbagai persoalan di pertimbangkan. Menurut Arikunto 

(2014:14) berpendapat bahwa rancangan penelitian merupakan petunjuk yang disusun 

secara sistematis dan mengikuti konsep ilmiah. Rancangan penelitian ini diartikan 

sebagai strategi mengatur latar penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid 

sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Penelitian ini merupakan 

jenis penelitian kombinasi (mixed methods) karena dalam penelitian ini 

mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif 

untuk di gunakan secara bersama-sama (Sugiyono, 2013:404).Dalam penelitian ini, 

rencana penelitian yang digunakan berbentuk Quasi Experimental Design 

(Sugiyono,2013:114). Dimana desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak 

dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanaan eksperimen (Sugiyono,2013:114).   

Teknikpengumpulan data 

dalampenelitianiniyaitumelaluiobservasiterhadapaktivitaspendidik, 

pesertadidikdankerjasamasiswasertatesterhadaphasilbelajarkognitifsiswadalampengar

uhmodel problem based learning denganteknik snowball throwing 

dalampembelajaranpentingnyamakanansehatbagitubuhterhadapkerjasamadanhasilbela

jarkognitifsiswakelas V SDN Menanggal 601 Surabaya. 

Teknis anailis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah analisis statistic 

deskriptif menggunakan persentase dan uji-t. Rumus persentase yang digunakan 

sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

P = Persentase 

∑ skor = Jumlah skor 

N = Jumlah maksimal skor 

(Khairat:2013) 

KriteriaNilai 

 

 

 

 

 

 

(Purwanto, 2009:103) 

Sugiyono (2012) berpendapat bahwa Statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Sedangkan uji-t 

Menurut Sudjiono (2010:278)  adalah salah satu test statistik yang digunakan untuk 

menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa diantara 

dua buah mean sampel yang diambil dari populasi yang sama, tidak terdapat 

Persentase Keterangan 

86% - 100% Sangat Baik 

76% - 85% Baik 

60% - 75% Cukup 

55% - 59% Kurang 
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perbedaan yang signifikan. Padapenelitianiniuji-t yang digunakan yaitu independent 

sample t-tes dengan menggunakan teknologi program komputer Statistical Package 

for Social Science for Windows Release 21.0 (SPSS 21.0). 

 

HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam 4 sajian. Sajian pertama hasil observasi 

pendidik, sajian kedua hasil observasi peserta didik, sajian ketiga hasil observasi 

aktivitas kerja sama dan sajian keempat uji t meliputi uji normalitas, homogenitas dan 

uji independent sampel t-test. 

Hasil observasi pendidik dalam penerapan model problem based learning dengan 

teknik snowball throwing Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus persentase 

memperoleh nilai keseluruhan rata-rata yaitu 41,5 dengan persentase 94%  yang 

berkategorikan sangat baik. 

Hasil observasi peseta didik dalam penerapan model problem based learning 

dengan teknik snowball throwing Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus 

persentase memperoleh nilai keseluruhan rata-rata yaitu 32 dengan persentse 89%  

yang berkategorikan sangat baik. 

Hasil observasi aktivitas kerja sama dalam penerapan model problem based 

learning dengan teknik snowball throwing kelas eksperimen. Berdasarkan 

penghitungan data observasi dari rumus yang di gunakan bahwasanya aktivitas 

kerjasama siswa dalam penerapan Model Problem Based Learning Dengan Teknik 

Snowball Throwing Kelas Eksperimen (V A) di SDN Menanggal 601 Surabaya di 

peroleh 87 % yang menunjukkan kategori sangat baik. 

Hasil observasi aktivitas kerjasama dalam penerapan model problem based 

learning dengan teknik snowball throwing kelas kontrol. Berdasarkan penghitungan 

data observasi dari rumus yang di gunakan bahwasanya kerjasanma siswa dalam 

pengunaan Model Problem Based Learning kelas kontol (V B) di SDN Menanggal 

601 Surabaya di peroleh 60  % yang menunjukkan kategori cukup. 

 

Uji-t tes hasil belajar kognitif dalam penerapan model problem based learning 

dengan teknik snowball throwing. 

1) Uji Normalitas 

Tabel Tests Of Normality HasilBelajarKognitif 
Tests of Normality 

 Kelas Kolmogorov-Smirnov
a
  

 Statistic df Sig. 

Hasil 

belajarkognitif 

Kelas A ,131 36 ,125  

Kelas B ,135 36 ,095 

Lilliefors Significance Correction 

a) Taraf signifikan uji = 0,05 

b) Nilai signifikan dari uji normalitas 

        Kelas eksperimen = 0,125 

        Kelas kontrol        = 0, 095 
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c) Jika nilai sig. < 0,05, maka data tidak normal 

       Jika niai sig.  > 0,05, maka data normal 

Berdasarkan pada tabel1 maka dapat disimpulkan bahwa uji normalitas 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov pada data penelitian peningkatan terhadap 

kelas experimen diperoleh signifikan 0,125, maka data berdistribusi normal karena 

signifikansi/Pvalue/Sig > 0,05 artinya data normal. Kemudian pada kelas kontrol 

diperoleh nilai signifikan 0,095 karena signifikansi/Pvalue/sig > 0,05artinya data 

berdistribusi normal. 

2) Uji Homogenitas 

TabelTests Of Homogeneity of Variances HasilBelajarKognitif 
Test of Homogeneity of Variances 

Hasilbelajarkognitif 

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

,615 1 70 ,435 

a) taraf signifikan = 0,05 

b) Nilai signifikan dari uji homogenitas sig. 0,435 

c) Jika nilai Signifikansi Sig. > 0,05 maka variansi setiap sampel sama (homogen) 

Jika nilai Signifikansi Sig. < 0,05  maka variansi setiap sampel tidak sama (tidak 

homogen) 

Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai Signifikan (Sig.) lebih besardari 0,05 (0,435 

> 0,05). Yang artinya data hasil belajar adalah homogen. Dengan demikian 

kehomogenan dipenuhi jika hasil uji signifikan untuk suatu taraf signifikasi lebih 

besar dari 0,05. Sebaliknya, jika hasil uji signifikan lebih kecil dari nilai signifikasi 

0,05 maka kehomogenan tidak dipenuhi. Sama seperti untuk uji normalitas. 

Padakolom Sig. terdapat bilangan yang menunjukkan taraf signifikasi yang diperoleh. 

3) Uji Hipotesis 

Tabel 4 Independent Samples TestHasilBelajarKognitif 

 
Langkah penentuan hipotesis: 

Ho = 0 artinya tidak ada Pengaruh model pembelajaran snowball throwing tehadap 

hasil belajar kognitif siswa. 

H1 ≠ 0 artinya ada Pengaruh model pembelajaran snowball throwing tehadap hasil 

belajar kognitif siswa 

Kriteria pengujian untuk dua rata-rata: 

a. Taraf signifikan = 0,05 
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b. Nilai signifikan dari uji T-test = 0,000 

c. Nilai signifikan (2-tailed) = 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak. 

Hasilan alisisUji T-test dengan menggunakan program SPSS 21.0 pada tabel 4 telah 

ditemukan Sig (2-tailed) = 0,000 < 0,05, Jadi H0 di tolakdan H1diterima yang 

menjelaskan bahwa ada pengaruh model Problem Based Learning Dengan Teknik 

snowball throwing dalam pembelajaran pentingnya makanan sehat bagi tubuh 

terhadap hasil belajar kognitif siswa. 

 

PEMBAHSAN 

1. penerapan model Problem Based Learning Dengan Teknik snowball 

throwing pada siswa kelas V SDN Menanggal 601. 
 Berdasarkan deskripsi dan hasil pengamatan pada tiap kriteria penerapan model 

Problem Based Learning dengan Teknik snowball throwing yang disajikan 

sebelumnya, data yang dikelola dari hasil observasi aktivitas pendidik diperoleh skor 

keseluruhan rata-rata 41.5 dengan persentase 94% berkategorikan sangat baik dan 

aktivitas peserta didik memperoleh skor keseluruhan rata-rata 32 dengan persentase 

89% berkategorikan sangat baik. Maka penulis berpen dapat penerapan model 

Problem Based Learning dengan Teknik snowball throwing baik apabila diterapkan 

dalam pembelajaran tematik dan dapat mencapai hasil belajar yang baik pula. Bisa 

disimpulkan juga bahwa dengan penerapan model Problem Based Learning Dengan 

Teknik snowball throwing dapat membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan 

dan dapat di terima dengan baik oleh siswa berdasarkan data persentase yang di 

peroleh dari hasil observasi penerapan model Problem Based Learning Dengan 

Teknik snowball throwing. Hal ini sejalan dengan teori Hamdani (2011:58) 

melaksanakan proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang di dalamnnya  

berlangsung hubungan antarmanusia, dengan tujuan membantu perkembangan dan 

mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran.  

2. Penerapan model problem based learning dengan teknik snowball throwing 

terhadap kerjasama belajar siswa kelas V SDN Menanggal 601.  

Berdasarkan hasil pengamatan pada kriteria aktivitas kerjasama yang disajikan 

sebelumnya, data yang di perolehpada kelas V A adalah 3119 dengan persentase 87% 

berkategorikan sangat baik sedangkan pada hasil data observasi kerjasama kelas V B 

memperoleh skor 2153 dengan persentase 60% berkategorikan Cukup. Hal ini dapat 

di simpulkan dengan di terapkannya model Problem Based Learning Dengan Teknik 

snowball throwing di kelas V A membuat nilai persentase lebih tinggi dari nilai 

persentase kelas V B yang hanya diterapkannya  model Problem Based Learning 

dengan kategori cukup. Hal ini sejalan dengan teori Sani, Ridwan Abdullah 

(2014:188) yang menyatakan bahwa belajar secara kooperatif dapat menguntungkan 

peserta didik karena mereka yang berkemampuan rendah bekerjasama dan di bantu 

peserta didik yang pintar yang dapat menjadi tutor bagi yang berkemampuan rendah.  

3. Penerapan model problem based learning dengan teknik snowball throwing 

dalam pembelajaran pentingnya makanan sehat bagi tubuh berpengaruh 

terhadap hasil belajar kognitif siswa.  

Dari hasil tes dengan diterapkannya model problem based learning dengan 

teknik snowball throwing terhadap hasil belajar dibuktikan dengan nilai signifikan 
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0,000 < 0,05 sehingga ada pengaruh model Problem Based Learning Dengan Teknik 

snowball throwing dalam pembelajaran pentingnya makanan sehat bagi tubuh 

terhadap hasil belajar kognitif siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari data analisis hasil 

belajar peserta didik di kelas eksperimen V-A  memperoleh nilai rata-rata 87,83. 

Sedangkan hasil belajar  peserta didik di kelas kontrol V- B memperoleh nilai rata-

rata 76.11. Dari hasil uji normalitas di atas bahwa dari kelompok eksperimenterdapat 

hasil P Value = 0,184 lebih besar dari = 0,05, maka data terdistribusi normal. Pada 

kelompok kontrol terdapat hasil P Value = 0,095 lebih besar dari = 0,05, maka data 

terdistribusi normal. 

Hasil uji homogenitas pengujian dengan statistik Based on Mean Penerapan model 

Problem Based Learning Dengan Teknik Snowball Throwing diperoleh signifikansi 

0,435 jauh melebihi 0,05 dengan demikian data penelitian di atas homogen. 

Nilai rata-rata dua kelas tersebut menunjukkan bahwa kelas eksperimen V-A 

dengan menggunakan model Problem Based Learning Dengan Teknik snowball 

throwing memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol 

IV-B dengan menggunakan Problem Based Learning. Selain itu perbedaan nilai hasil 

pembelajaran peserta didik dipengaruhi oleh langkah-langkah dari pendekatan 

pembelajaran. Hal ini sejalan dengan teori Hamiyah, Nur dan Jauhar Muhammad 

(2014:251) yang menyatakan pendekatan dalam belajar mengajar dapat di artikan 

sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang 

merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat 

umum, yang di dalamnnya mewadahi, mengispirasi, menguatkan, dan melatari 

metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Hasil belaja rmerupakan hal 

terpenting dan bagian terakhir dari sebuah ketercapaian tujuan dalam kegiatan 

pembelajaran.  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengaruh Model Problem Based 

Learning Dengan Teknik snowball throwing dalam pembelajaran pentingnya 

makanan sehat bagi tubuh terhadap kerjasama kognitif dan hasil belajar siswa kelas V 

SDN menanggal 601 surabaya” yang dilakukan melalui observasi dan pemberian tes 

hasil belajar. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan Model Problem Based Learning Dengan Teknik snowball throwing 

dalam proses pembelajaran peserta didik kelas V SDN Menanggal 601 Surabaya 

dalam kategori sangat baik. 

2. Sikap kerjasama siswa saat mengikuti pembelajaran ketika di terapakan Model 

Problem Based Learning Dengan Teknik snowball throwing dalam pembelajaran 

pentingnya makanan sehat bagi tubuh siswa  kelas V A SDN menanggal 601 

surabaya mempunyai pensentase lebih tinggi dengan kategori sangat baik di 

bandingkan dengan kelas kontrol V B menggunkan model prolem based learning 

yang berkategorikan cukup. 

3. Ada Pengaruh Model Problem Based Learning Dengan Teknik snowball 

throwing dalam pembelajaran pentingnya makanan sehat bagi tubuh terhadap hasil 

belajar kognitif siswa  kelas V SDN menanggal 601 surabaya. 

A. Saran 
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Berdasarkan kesimpulan diatas dari hasil analisis data, maka peneliti perlu untuk 

menyumbangkan pemikiran yang dapat memberikan  manfaat agar proses 

pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Adapun saran-saran yang dipaparkan 

peneliti sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah, penerapan Model Problem Based Learning Dengan Teknik 

snowball throwing di sekolah mampu di terapkan pada bebagai mata pelajran 

termasuk tematik ataupun yang tidak termasuk dalam tematik  

2. Bagi pendidik, penelitian ini di harapkan memberi masukan bagi guru-guru untuk 

menerapkan model Problem Based Learning Dengan Teknik snowball throwing 

sebagai salah satu alternatif model pembelajaran. Karena model pembelajaran ini 

efektif untuk meningkatkan aktivitas kerjasama siswa dan hasil belajar siswa 

3. Bagi peserta didik, siswa di harapkan mampu berperan mampu berperan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran. Dengan terlibat aktif dalam pembelajaran tentu akan 

meningkatkan hasil belajarnya selain pada penilaian kognitif juga pada penilaian 

afektif 
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ABSTRAK 

 
 Kesadaran diri adalah salah satu karakter dalam menciptakan moral yang baik bagi 

bangsa. Dalam mengembangkan kesadaran diri tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah, 

siswa harus mengalami dan memahami tentang pengetahuan moral menjaga kebersihan atau 

pengetahuan moral siswa dalam menjaga kebersihan, perasaan moral untuk menjaga kebersihan 

atau perasaan tentang siswa mental dalam menjaga kebersihan dan tindakan moral dalam 

menjaga kebersihan atau tindakan moral siswa dalam menjaga kebersihan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan kesadaran diri dalam menjaga kebersihan lingkungan di 

sekolah. Manfaat dari penelitian ini berguna untuk siswa, guru dan sekolah. Desain penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner, observasi dan 

dokumentasi. Teknik analisis data mengguanakan persentase. Dalam penelitian ini sampel siswa 

kelas V SDN Ngagel Rejo I Surabaya. Hasil penelitian dapat menunjukkan kategori kesadaran diri 

yang sangat baik dalam menjaga lingkungan sekolah di kelas V SDN Ngagel Rejo I Surabaya. 

 

Kata kunci: kesadaran diri, kebersihan, lingkungan sekolah. 

 

PENDAHULUAN 

        Kebersihan pangkal kesehatan. Kata-kata ini sudah tidak asing lagi bagi kita. 

Di suatu lingkungan sekolah seringkali sebuah sekolah mengalami permasalah 

tentang kebersihan. Hal ini disebabkan oleh para siswa yang membuang sampah 

sembarangan. Motivasi penulis mengangkat tema ini karena sangat kurang sekali 

kesadaran siswa-siswa untuk membuang sampah pada tempat sampah yang telah 

disediakan. Walaupun sudah tiap hari diingatkan atau dinasehati namun sampah 

tetap saja berserakan di halaman maupun di dalam kelas. Bahkan kalau diperiksa 

di dalam laci meja penuh oleh sampah-sampah kertas dan bekas bungkus 

makanan.  

 Permasalahan tersebut menguraikan bahwa pada tingkatan jenjang sekolah 

dasar siswa adalah makhluk yang masih kurang kesadaran dirinya, karena dalam 

kehidupannya lebih dominan untuk memberi kesenangan dirinya dengan bermain 

tanpa kontrol diri. Siswa belum bisa sepenuhnya mengontrol dirinya dengan 

kesadaran pribadinya. Sehingga terlihat banyak siswa yang melakukan 

pelanggaran demi memenuhi kesenangannya sendiri tanpa memperhatikan 

perasaan orang lain dan aturan serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Siswa 

masih membutuhkan pendidikan dari guru dan orang tua untuk memiliki 

kesadaran diri yang baik. 

 Lickona (2012:4) mengungkapkan bahwa dunia yang telah berubah dan 

terus berkembang, salah satu penyebab dari belum berhasilnya pendidikan 

karakter adalah:  

“we live in media-driven culture which promotes relativism and hedonism and 

undermines many of the values that are the foundation of good character. Families 

mailto:rizkhikha00@gmail.com
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are more stressed ang fragmented than ever and often spend less time in the face-

to-face communication necessary for the transmission of values and the formation 

of children’s character.” 

 Berdasarkan kutipan diatas karakter siswa dapat dibentuk sejak dini. 

Kehidupan di era modern ini banyak mengikis nilai yang menjadi dasar karakter 

bangsa yang baik. Dibutuhkan  karakter  yang dapat menjadikan siswa untuk 

memiliki kesadaran diri dalam menjaga kebersihan sekolah. Nilai-nilai karakter 

dan pengembangannya telah menjadi kajian dalam beberapa tahun terakhir. 

Menurut Lickona (2009:110) dalam pendidikan karakter, terdapat tiga komponen 

karakter yang baik (components of good character) yaitu moral knowing atau 

pengetahuan tentang moral siswa, moral feeling atau perasaan dan moral action 

atau perbuatan moral siswa. Ketiga komponen pembentukan karakter tersebut jika 

diterapkan dalam suasana akademik di sekolah akan menimbulkan kesadaran diri 

akan nilai moral. Dengan demikian untuk mengembangkan kesadaran diri tentang 

dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah, siswa harus mengalami dan 

paham tentang  moral knowing menjaga kebersihan atau pengetahuan tentang 

moral siswa dalam menjaga kebersihan, moral feeling menjaga kebersihan atau 

perasaan tentang mental siswa dalam menjaga kebersihan dan moral action dalam 

menjaga kebersihan atau perbuatan moral siswa dalam menjaga kebersihan. 

 Penerapan pendidikan karakter dengan menerapkan nilai-nilai kebersihan 

pada siswa akan mendapatkan hasil yang memuaskan terhadap kesadaran diri 

siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah mereka. Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka peneliti akan meneliti tentang pengembangan kesadaran 

diri mejaga lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter pada siswa kelas V 

SDN Ngagel Rejo I Surabaya. 

 

METODE PENELITIAN  

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka peneliti 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang 

didefinisikan oleh Bodgan dan Taylor (Moleong, 2012:4) yang menyatakan 

bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan 

pendapat ahli tersebut, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dalam melaksanakan penelitian. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

diharapkan dapat menuntuk peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, sehingga 

dapat mencapai tujuan penelitian.  

Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini 

bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistic kontekstual melalui 

pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai 

instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan induktif. Penggunaan   pendekatan   kualitatif   

menurut   peneliti   dapat   menggali penjelasan mengenai tingkat kesadaran diri 

dalam menjaga kebersihan sekolah. Kebebasan  penelitian  kualitatif  juga  dapat  

mendorong peneliti menemukan fakta baru yang belum pernah terungkap dalam 

penelitian sebelumnya. 

        Teknik  pengumpulan  data  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk 

mengumpulkan  data  penelitian.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik 

pengumpulan data berupa: (1) angket, (2) observasi, dan 3) dokumentasi. 
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Analisis data yang menggunakan teknik deskriptif kualitatif memanfaatkan 

presentase hanya sebagai langkah awal dari keseluruhan proses analisis. 

Sedangkan  analisis yang dilakukan pada instrumen lembar kuisioner (angket) 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

N=  (nilai perolehan)/(nilai maksimum)  x 100% 

(Sumber: Sugiyono, 2016: 95) 

Analisis yang digunakan pada instrumen lembar observasi menggunakan grafik 

yang dapat diprosentasekan. 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan diatas dapat 

diungkapkan bahwa peneliti berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan 

kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah di SDN Ngagel 

Rejo I Surabaya. Pada proses pembahasan tersebut akan diuraikan beberapa hal 

yang diperoleh peneliti selama dilapangan, yaitu tentang kesadaran diri siswa 

dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah di SDN Ngagel Rejo I Surabaya 

melalui 3 aspek yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku atau tindakan sesuai 

dengan teori yang dikemukakan oleh Benjamin Bloom (1980). 

 Dari hasil perhitungan menujukkan skala angka yaitu 93,5%. Jika 

dikonversikan maka angka tersebut menunjukkan pada kategori sangat baik 

dengan skala 76% - 100%. Dapat disimpulkan bahwa dari pengumpulan data 

berupa angket sebagian besar siswa-siswi kelas V SDN Ngegel Rejo I Surabaya 

74 dari 77 siwa telah memahami, menyikapi dan melakukan kesadaran diri dalam 

menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan kategori sangat baik. 

 Dengan adanya hasil observasi dengan ketiga aspek yang diamati yaitu 

memisahkan sampah organik dan anorganik, melaksanakan tugas piket kelas dan 

membersihkan sampah sebelum dan sesudah pelajaran dapat disimpulkan bahwa

 pada minggu pertama menunjukkan cukup baik dengan skala 47,3%. Pada 

inggu kedua menunjukkan hasil perubahan kenaikan secara drastis dengan 

kategori sangat baik menunjukkan skala 81%. Kemudian pada minggu terkhir 

yaitu minggu ketiga menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dengan kategori 

sangat baik yaitu skala 91,6%. Hasil angket tersebut diperkuat dengan adanya 

observasi yang menunjukkan adanya grafik 

 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SDN Ngagel Rejo I 

Surabaya yang telah dibahas, maka penelitian ini memiliki hasil yang cukup 

sesuai dengan teori Lickona dalam buku yang ditulis oleh Elmubarok (2009:110) 

menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik (componen of good 

charakter) yaitu moral knowing (pengetahuan tentang moral), moral feeling 

(perasaan tentang moral), moral action (perbuatan moral). Hal tersebut diperlukan 

agar siswa memahami, merasakan, dan melaksanakan sekaligus nilai-nilai yang 

ada dimasyarakat dengan baik.. Hasil yang diperoleh sesuai dengan teori bahwa 

kesadaran diri manusia terutama siswa SD dapat diukur dengan 3 aspek yaitu 

aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Siswa SDN Ngagel Rejo I Surabaya 

memiliki tingkat kesadaran diri yang termasuk dalam skala sangat baik dalam 

menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan rata-rata 93,5% dari ketiga aspek 

tersebut dengan diperkuat dengan adanya grafik peningkatan dari minggu pertama 
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hingga minggu ketiga. Hasil penelitian juga ditinjau oleh penelitian terdahulu 

artikel dalam jurnal puspitasari (2016) bahwa membangun kesadaran diri pada 

siswa tidaklah mudah. Menanamkan pendidikan karakter adalah memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk membangun  keterampilan yang dapat 

meningkatkan kesadaran diri. Selain itu, hal yang sama dikemukakan oleh jurnal 

penelitian Irwandi, Ufatin, dan Sultoni (2016) menumbuh kembangkan perilaku 

hidup sehat dilaksanakan secara terus-menerus dan sistematis agar tujuan yang 

diharapkan berupa perubahan perilaku dan kesadaran diri pada siswa dapat 

tercapai. 

 Data diatas menunjukkan bahwa solusi yang dapat diberikan untuk 

meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah di 

SDN Ngagel Rejo I Surabaya adalah meningkatkan adanya pendidikan 

lingkungan hidup di sekolah. Mengingat masih banyak sekolah yang belum 

menyelenggarakan pendidikan tersebut sebagai mata pelajaran yang pokok dan 

wajib diajarkan kepada siswa. Secara tidak langsung pendidikan lingkungan dapat 

diajarkan pada siswa melalui pelajaran IPA tentang bagaimana cara mencintai, 

merawat dan menjaga lingkungan yang ada di sekitar mereka. Selain itu masih 

banyak mata pelajaran lain yang dapat dijadikan sebagi media untuk 

menyampaikan materi peduli linngkungan terutama dalam hal kebersihan 

lingkungan seperti IPS, Agama, Seni Budaya dan  Prakarya, dan PPKn . 

Mengingat fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah sangat memadai 

bahkan sekolah memiliki tenaga kebersihan yang setiap hari membersihkan 

lingkungan sekolah. Kedisiplinan juga perlu ditingkatkan lagi untuk membentuk 

kesadaran diri siswa dalam menjaga lingkungan sekitar terutama di lingkungan 

sekolah.  

 Kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat terlihat 

dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Perilaku siswa didokumentasikan sebagai 

bukti kesadaran siswa dalam menjaga lingkungan sekolah. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

Hasil penelitian yang di dapat menunjukkan  kategori sangat baik tentang 

kesadaran diri dalam menjaga lingkungan sekolah pada kelas V SDN Ngagel Rejo 

I Surabaya.  

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, terdapat 

beberapa saran yang diajukan:  

1. Bagi guru dapat mengajarkan secara tidak langsung tentang pendidikan 

lingkungan dengan menjadikan beberapa mata pelajaran sebagai media dalam 

penyampaian materi tersebut seperti IPA, Agama, Seni budaya dan prakarya, 

PPKn dan lain sebagainya. 

2. Bagi siswa, diharapkan lebih meningkatkan kesadaran diri dalam menjaga 

kebersihan dan membiasakan hidup sehat supaya menciptakan lingkungan 

yang nyaman. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Pustaka Umum 

Elmubarok, Zaim. 2008, Membumikan Pendidikan Nilai Bandung: Alfabeta. 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 720  
 

 

 

Kemendiknas. 2010. Kamus Besar Bahasa  

 

Lickona, Thomas.2009. Educating For Character. Dalam Elmubarok (Ed). 

Jakarta: Bumi Aksara.  

 

Lickona, Thomas, 2012. Educating for Character: How Our Schools Can Teach 

Respect and Responsibility,Bantam Books, New York. 

 

Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya 

 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&B. Bandung: Alfabeta. 

 

Jurnal  

Ratna Puspitasari, 2016. Penanaman Nilai Karakter Peduli Lingkungan Dalam 

Muatan Environmental Education Pada Pembelajaran IPS di Mi Darul 

Hikam Kota Cirebon.  Jurnal Al Ibtida, Vol. 3 No. 1, Juni 2016. 

 https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ibtida/article/download/54

7/508 diunduh 20 Agustus 2017 pukul 18.04. 

 

Satria Irwandi, Nurul Ufatin, Sultoni. Peran Sekolah Dalam Menumbuhkan 

Perilaku Hidup Sehat Pada Siswa Sekolah Dasar (Studi Multi Situs Di Sd 

Negeri 6 Mataram Dan Sd Negeri 41 Mataram Kota Mataram Nusa 

Tenggara Barat)” (Teori, Penelitian, dan Pengembangan Volume: 1 

Nomor: 3 Bulan Maret Tahun 2016) 

http://satriairwandi.blogspot.co.id/2015/03/tantangan-dunia-pendidikan-

dalam.html diunduh 20 Agustus 2017 pukul 19.24. 

 

Internet 

Bloom, Benjamin S., etc. 1956. Taxonomy of Educational Objectives : The 

 Classification of Educational Goals, Handbook I Cognitive Domain. New 

 York : Longmans, Green and Co. Diakses pertama kali dari laman 

 http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php ada 14 Januari 2018 pukul

 08:10 WIB. 

 

 

https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ibtida/article/download/547/508
https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/ibtida/article/download/547/508
http://satriairwandi.blogspot.co.id/2015/03/tantangan-dunia-pendidikan-dalam.html
http://satriairwandi.blogspot.co.id/2015/03/tantangan-dunia-pendidikan-dalam.html
http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php


 
 

PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 721  
 

PENGEMBANGAN MEDIA MANIPULATIF JADUT (JAM 

SUDUT) PADA MUATAN PELAJARAN MATEMATIKA 

DALAM MATERI SUDUT KELAS IV SD 
 

Wahyuning Tri Agustina1, Dinni Safira Abadiyah2 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

augwahun_huning@yahoo.com 

 

ABSTRAK 

 
 Tujuan pengembangan media ini adalah untuk mendapatkan media maipulatif yang layak 

untuk membantu peserta didik memahami materi tingkat kelas IV dalam pembelajaran. Subyek 

penelitian ini adalah siswa sekolah dasar SDN Ketabang Surabaya. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini diperoleh dari observasi, tes, dan kuesioner resonansi siswa. Metode pengembangan 

media Jadut yang digunakan adalah penelitian yang dimodifikasi dan pengembangan model 

pengembangan 4D, yang terdiri dari define, design, develop, dan dessiminute. Namun 

perkembangan ini hanya sampai tahap perkembangan. Kelayakan Media Berdasarkan ahli yang 

dikategorikan validitas valid, kepraktisan media diperoleh berdasarkan angket respon siswa 

menunjukkan praktis media Jadut, dan hasil uji coba I dan II menunjukkan peningkatan hasil 

belajar peserta didik, sehingga media Jadut dikategorikan efektif. Berdasarkan hasil ini, media 

manipulatif Jadut yang dikembangkan cocok untuk digunakan di kelas empat sekolah dasar. 

 

Kata kunci:  manipulatif media (jadut), model pengembangan  empat D 

 

PENDAHULUAN 

Dalam muatan pembelajaran matematika peserta didik dituntut untuk 

memiliki penguasaan terutama dalam pengukuran matematika termasuk 

pengukuran sudut. Namun pada nyatanya dalam penguasaan tersebut masih 

rendah.  Hal ini bisa dilihat dari rendahnya nilai yang diperoleh dalam 

Programme for Internatonal Student Assessment (PISA) yang dari tahun ketahun 

hasilnya selalu dibawah skor rata-rata internasional, namun pada tahun 2015 

Indonesia memperoleh poin 386 dengan urutan keempat dari 72 negara 

(dalamTohir, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa materi sudut bukanlah 

materi yang mudah dimengerti oleh peserta didik. 

Menurut Gagne’ & Briggs (dalam Arsyad, 2013:6) media merupakan 

komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi 

intruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsansiswa dalam belajar. 

Sedangkan menurut Gerlach& Ely (dalam Arsyad, 2013:3) mengatakan bahwa 

media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Karena yang terpenting, media ini mampu memberikan kesan dalam memudahkan 

peserta didik mengingat dan memahami materi yang disampaikan. 

Berdasarkan perkembangan teknologi saat ini, media dibagi menjadi 2, yaitu 

media dengan teknologi tradisional dan teknologi mutakhir (Arsyad, 2013:35). 

Media tradisional selain mudah didapat juga mudah untuk digunakan oleh peserta 

didik maupun pendidik dalam melakukan pembelajaran. Media dengan teknologi 

mutakhir selain sulit di dapat juga harus membeli dengan biaya yang tidak murah 

atau mahal. Dari beberapa media pembelajaran, tidak semua media dapat 

digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas. Media yang dihasilkan oleh 
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pendidik merupakan salah satu media yang sederhana, mudah didapat dan efektif 

dalam pembiayaannya. 

Sudut merupakan gabungan dari dua sinar yang bertitik pangkal sama 

(Gantert, 2008:16).  Sudut antara jarum jam dan jarum menit yang terbentuk 

diantaranya adalah sudut lancip, siku-siku, dan tumpul. Sudut lancip adalah sudut 

yang terbentuk kurang dari 90
0
, sudut yang terbentuk 90

0 
disebut sudut siku-siku, 

dan sudut yangkurang dari 180
0 

disebut sudut tumpul (De Kelrk, 2007:12). 

Dalam Kurikulum 2013 saat ini, mata pelajaran matematika telah berdiri 

sendiri pada kelas tinggi. Pada penelitian ini dilakukan di SDN Ketabang 

Surabaya. Materi tentang sudut diajarkan pada kelas IV di SDN Ketabang 

Surabaya termuat dalam BAB 8. Dengan KD 3.12menyelesaikan dan menentukan 

ukuranbesar sudut pada jam dalam satuan baku dengan menggnakan busur derajat 

dan KD 4.12 mengukur sudut pada jam dalam satuan baku dengan menggunakan 

busur derajat.Kesukaran peserta didik dalam menguasai dan memahami materi 

sudut, menunjukkan bahwa adanya proses pembelajaran yang kurang maksimal, 

sehingga penggunaan media dapat menjadi alternatif dalam proses pembelajaran. 

Karena materi geometri terutama sudut memerlukan pemahaman yang cukup 

tinggi, sehingga untuk memudahkan peserta didik dalam memahaminya 

dibutuhkan suatu mediator sebagai penghubung yang efektif antara peserta didik 

dengan pendidik, dalam hal ini adalah media pembelajaran. Untuk itu, ditawarkan 

media pembelajaran berupa Jadut (Jam sudut) yang diharapkan mampu 

menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sesuai tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, peserta didik tergolong memiliki 

kemampuan rendah dalam menentukan sudut pada jarum jam. Ada dua hal 

masalahpeseta didik dalam pengukuran sudut yaitumenentukan ukuran sudut dan 

penggunaan busur derajat. Selan itu, kreativitas pendidik juga dituntut dalam 

membantu mensukseskan pelaksaan kurikulum 2013 ini. Bahkan sering kali 

pendidik tidak menggunakan media pembelajaran. Meskipun menggunakan 

media, media tersebut tidak kreatif dan inovatif. Sehingga berdampak pada proses 

pembelajaran yang tidak menyenangkan dan peserta didik tidak memahami materi 

yang disampaikan dengan baik, sehingga hasil belajar pun menjadi menurun. 

Standar kompetensi peserta didik yang harus di capai dalam pembelajaran 

matematika adalah kemampuan berpikir logis, kritis, sistematis, analitis dan 

kreatif serta memiliki kemampuan bekerjasama (Depdiknas, 2007). Untuk 

membantu meningkatkan hasil belajar pada peserta didik maka diperlukan media 

manipulatif. Karena media manipulatif merupakan komponen pembelajaran yang 

berperan penting dalam mengkomunikasikan konsep matematika. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, peneliti mengembangkan media manipulatif yang diberi 

nama Jadut (Jam sudut) pada materi matematika khususnya tentang sudut. Jadut 

adalah media manipulatif yang dikembangkan berdasarkan metode lingkaran 

satuan dan terbuat dari kertas yang didesain dengan bantuan aplikasi coreldraw 

X7 dan geogebra 5.0. Media ini dibuat dengan tiruan jam dan busur. Jadut ini 

dapat dimainkan oleh peserta didik kapan saja, sehingga dalam pembelajaran 

peserta didik dapat belajar dan bermain sekaligus. Bahkan diluar jam 

pembelajaran, pserta didik juga dapat menggunakannya, sehingga akan lebih 

mampu memahami materi yang disampaikan. Oleh karena itu, peneliti melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Manipulatif Jadut (Jam 
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Sudut) pada Muatan Pelajaran Matematika dalam Materi Sudut kelas IV 

SD”. 

 

METODE PENELITIAN 

Model pengembangan yang digunakan peneliti adalah model pengembangan 

4-D dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dorothy S, Semmel, dan Melvyn I. 

Semmel 1974 (dalam Fanani 2015:9). Model ini terdiri dari 4 tahap 

pengembangan yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate. Pada tahap 

dissiminte dilakukan sampai laporan artikel penelitian. 

A. Tahap Define(Pendefinisian) 

1. Analisis Awal 

Berdasarkan hasil observasi oleh penelitidi kelas IV SDN Ketabang 

Surabaya, diperoleh bahwa pada pembelajaran materi sudut pendidik masih 

konvensional menggunakan papan tulis untuk menjelaskan materi sudut. 

Selain itu, pendidik hanya menggunakan media pembelajaran berupa 

penggaris dan busur yang berbahan kayu, sehingga diperlukan 

pengembangan media manipulatif Jadut (Jam sudut). 

2. Analisis Peserta didik 

Analisis pada peserta didik kelas IV SDN Ketabang Surabaya 

dilakukan untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Hasil analisis ini 

adalah karakteristik peserta didik yang beragam, dan yang paling menonjol 

adalah adanya peserta didik yang „autis‟, dan hasil belajar juga beragam 

dan tergolong rendah. Dikarenakan belum ada media yang dapat membantu 

dalam memahami materi sudut. 

3. Analisis Konsep 

Analisis konsep ini dilakukan untuk mengetahui isi materi dari buku 

petunjuk (modul) penggunaan media pembelajaran yang harus dipahami 

oleh peserta didik. Analisis materi ini berdasarkan KI dan KD pada materi 

sudut kelas IV SD. 

4. Analisis Tugas 

Analisis tugas dilakukan untuk mengetahui tugas pokok dalam materi 

sudut yang harus dikerjakan oleh peserta didik berdasrkan KD yang terkait 

dengan materi sudut. 

5. Analisis Tujuan 

Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu 1) setelah mengamati, 

peserta didik mampu mengidentifikasi besar sudut yang dibentuk oleh 

jarum jam dan jarum menit menggunakan busur dengan teliti, 2) setelah 

mengamati, peserta didik mampu menentukan jenis sudut yang dibentuk 

oleh jarum jam dan jarum menit menggunakan busur dengan teliti, (3) 

dengan melihat gambar, peserta didik mampu menentukan besar sudut 

yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit menggunakan busur 

dengan teliti. 

B. Tahap Design (Perancangan) 

Media yang dikembangkan dirancang sesuai dengan kebtuhan dan tujuan 

pembelajaran yaitu memudahkan peserta didik dalam memamhami materi 

sudut. Jadut (jam sudut) dirancang menggunakan bantuan software Geogebra 

5.0 dan CorelDraw X7 dandilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan 

media. 
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Rancangan media Jadut yang dihasilkan peneliti sebagai produk awal 

berupa prototipe jam dan busur serta penataan media manipulative Jadut. 

Sedangkan rancangan awal pada buku petunjuk penggunaan media terdiri dari 

tiga bagian, bagian awal yang terdiri dari cover, kata pengantar, peta konsep, 

dan glosarium, bagian kedua pendahuluan terdiri dari KD, Indikator dan 

pengertian media Jadut dan bagian ketiga pembelajaran yang berisi tujuan 

pembelajaran, motivasi, demonstrasi media, latihan mandiri dan rangkuman 

sebagai penutup. 

 

C. Tahap Develop(Pengembangan) 

Tahap ini bertujuan menghasilkan media Jadut sebagai media 

pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan dari para ahli materi 

dan ahli media. 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah validator dan peserta didik kelas IV 

SD SDN Ketabang Surabaya 

2. Teknik Pegumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, validasi ahli, 

angket respon siswa, dan teshasil belajar. 

3. Prosedur Penelitian 

Tahap develop (pengembangan) adalah tahap untuk menghasilkan produk 

pengembangan yang dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: 

a. Validasi ahli materi dan ahli media 

b. Simulasi dengan mengoperasionalkan media pembelajaran 

c. UjicobaI 

d. Langkah 1 dan 2 dijadikan dasar revisi, kemudian uji coba II 

4. Analisis Data 

a. Analisis kevalidan media pembelajaran Jadut.  

  
∑   
 
   

 
 , diadaptasi dari Sudijono (dalam Kamarudin, 2015) 

Keterangan : 

 : rata-rata total validitas 

 𝑖: rata-rata validasi validator ke-i 

n : banyaknya validator 

Untuk menafsirkan hasil validitas, peneliti menggunakan tabel 

berikutini. 

Tabel 3.7KriteriaKevalidan Media Manipulatif 

Rumus Kriteria 

 ̅       Sangat Valid 

      ̅       Valid 

      ̅       Cukup Valid 

      ̅       Kurang Valid 

 ̅       Sangat Kurang 

Valid 

 

b. Analisis hasil angket respon siswa 
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∑   
 
   

 
, diadaptasi dari Sudijono (dalam Kamarudin, 2015) 

Keterangan : 

   =skor rata-rata kepraktisan 

 𝑖=skor rata-rata kepraktisan siswa ke-i 

n = banyaknya siswa 

Untuk menafsirkan hasil angket, peneliti menggunakan tabel berikut 

ini: 

Tabel 3.8 Kriteria Pengkategoriankepraktisan 

Rumus Kriteria 

  ̅̅ ̅̅       Sangat Praktis 

       ̅̅ ̅̅       Praktis 

       ̅̅ ̅̅       Cukup Praktis 

       ̅̅ ̅̅       Kurang Praktis 

  ̅̅ ̅̅       Sangat Kurang 

Praktis 

 

c. Tes 

Penelitianinimenggunakanstandar KKM nasionalkurikulum 2013 

Interval Skor Tingkat 

Efektfitas 

         Sangat Efektif 

        Efektif 

        Cukup 

        Rendah 

     Sangat Rendah 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di SDN Ketabang 

Surabaya, diperoleh media manipulative Jadut yang dikembangkan oleh peneliti 

dikategorikan layak digunakan dalam pembelajaran kelas IV dan mampu 

meningkatkan hasil belajar peserta didik 

Kelayakan media Jadut diperoleh berdarkan hasil uji validitas yang diisi oleh 

ahli media dan ahli materi. Berdasarkan data validasi yang diisi oleh ahli materi 

dan ahli media maka diperoleh media Jadut dinyatakan memenuhi persyaratan 

untuk layak digunakan sebagai media pembelajaran di kelas IV SD dengan rata-

rata skor yang deperolehberturut-turut 3,69dan 3,40.Maka media Jadut yang 

dikembangkan termasuk kategori “layak”. 

Uji coba produk dilakukan pada peserta didik kelas IV SDN Ketabang 

Surabaya.Uji coba I dilakukan di kelas IV-B  dengan jumlah peserta didik 40, dan 

uji coba II dilakukan di kelas IV-C dengan jumlah peserta didik 40. Uji coba I dan 

uji coba II dilakukan untuk mendapatkan tingkat kepraktisan melalui angket 

respon siswa dengan jumlah indicator18. Selain itu peneliti menggunakan tes hasil 

belajar yang digunakan untuk menentukan hasil efektifitas media Jadut yang 

dikembangkan oleh peneliti. 
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Pada uji coba I yang dilakukan di kelas IV-B, didapatkan hasil skor rata-rata 

dari angket respon siswa adalah 3,96 dalam kategori praktis. Kemudian diperoleh 

hasil ujie fektifitas dengan skor rata-rata yaitu 75,06 yang dikategorikan efektif.  

Namun terdapat kendala pada tahap uji coba I, yaitu siswa masih merasa bingung 

dengan media Jadut yang dikembangkan.. 

Hasil uji coba II yang dilakukan di kelas IV-C di SDN Ketabang Surabaya 

menunjukkan hasil rata-rata skor yang diperoleh 4,20 dikategorikan praktis. 

Kemudian diperoleh hasil uji efektifitas dengan skor rata-rata 77,05 dikategorikan 

efektif. Tes hasil belajar dalam uji coba II menunjukkan adanya peningkatan hasil 

belajar. Dengan demikian adanya ketuntasan hasil belajar melalui media Jadut 

dalam penelitian ini sesuai dengan pendapat menurut Muhsetyo,dkk (2009:2) 

bahwa bahan manipulative dalam matematika merupakan alat bantu yang 

digunakan untuk menjelaskan konsep dan prosedur matematika dalam 

pembelajaran. Hal ini berarti penggunaan media pembelajaran khusunya media 

Jadut untuk pembelajaran di kelas IV SDN Keatabang Surabaya dalam materi 

sudut menjadikan pembelajaran yang lebih mudah dipahami peserta didik yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizka 

Nabella mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang  yang menyimpulkan 

media Jadut dapat meningkatkan kemampuan dalam menentukan jenis dan besar 

sudut dengan kelayakan media dengan melihat ketertarikan 93,32%, kejelasan isi 

mater 91,77%, dan kejelasan format media 94,07%.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

1. Produk yang dikembangkan dalam penelitian media manipulatif Jadut (Jam 

sudut) yang disertai dengan buku petunjuk dapat membantu peserta didik untuk 

memahami tentang materi sudut khususnya pada materi sudut pada jam.  

2. Hasil uji dalam penggunaan media dalam pembelajaran yang dikembangkan 

dari uji coba I dan uji coba II memenuhi kategori valid, praktis dan efektif, dan 

media manipulatif dinyatakan layak digunakan dalam pembelajaran di kelas IV 

SD. 

3. Media manipulatif yang dikembangkan memiliki kelebihan dan kekurangan 

sebagai berikut: 

a. Kelebihan media manipulatif yang dikembangkan 

1) Media manipulatif yang dikembangkan disertai materi yang mendukung 

materi sudut khususnya sudut pada jam. 

2) Media manipulatif yang dikembangkan kemungkinan peserta didik yang 

memahami sendiri konsep yang dipelajari melalui buku petunjuk, 

sehingga siswa terlibat aktif dalam belajar. 

3) Media manipulatif yang dikembangkan dapat menambah pengetahuan 

siswa terhadap materi sudut. 

4) Modul media manipulatif yang dikembangkan berisikan soal latihan 

terstruktur dengan contoh, dan soal ini menantang peserta didik untuk 

berpikir untuk meningkatkan hasil belajarnya. 

b. Kekurangan media manipulatif yang dikembangkan 

1) Pembelajaran tidak dapat dilakukan secara individu tetapi 

dikelompokkan. 
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2) Media manipulatif hanya dapat digunakan dalam materi sudut pada jam. 

SARAN 
Untuk mengoptimalkan penggunaan media manipulatif yang dikembangkan 

pada saat pembelajaran di kelas, saran-saran yang dapat diberikan peneliti adalah 

jika media manipulatif digunakan pada pembelajaran maka hendaknya setiap 

kelompok mendapatkan 1 media Jadut dan 2 buku petunjuk agar setiap siswa 

dapat bekerja. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arsyad, Azhar, M.A., 2013. Media Pembelajaran.Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada 

Depdiknas.2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. 

De Kerlk, Judith. 2007. Ilustrated Math Dictionary. Australia: Pearson Education 

Australia 

Fanani, Achmad dkk. 2015. Pengembangan Perangkat Pembelajaran Sekolah 

Dasar. Surabaya: Adi Buana Surabaya University Pers 

Gantert, Ann Xavier. 2008. Geometry. Amsco School Publications: New York 

Kamarudin. 2015. Pengembangan Multimedia Pembelajaran Matematika 

Mengacu pada Teori Beban Kognitif. Tesis tidak dipublikasi. Malang: 

Fakultas Pendidikan Matematika. Universitas Negeri Malang. 

Muhsetyo, Gatot, dkk. 2011. Pembelajaran Matematika SD. Jakarta: Universitas 

Terbuka 

Trisnawati dan Wustqa. 2015. Perbandingan Keefektivan Quantum Teaching Dan 

TGT Pada Pembelajaran Matematika Ditinjau Dari Prestasi Dan 

Motivasi . Dalam jurnal reset pendidikan matematika, Vol. 2 (2) 



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0”| 728  
 

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ROLE PLAYING 

TERHADAP AKTIFITAS BELAJAR KELAS V TEMA 3 

SUBTEMA 2 PEMBELAJARAN 5 DI SD NEGERI TENGGILIS 

MEJOYO 1 SURABAYA 
 

Shoffy Suryalita1, Lailatul Mardhiyah2 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

lailatulmardhiyah261@gmail.com 

 
ABSTRAK 

 
Dalam proses pembelajaran membutuhkan berbagai model pembelajaran dan menarik 

bagi siswa, sehingga siswa tertarik dan tidak merasa bosan mengikuti proses pembelajaran. Ini 

adalah model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together). Pertanyaan 

penelitian dari penelitian ini adalah “adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) terhadap hasil belajar siswa pada kelas 4 tema 4 subtema 1 

pelajaran 3 di SDN Kebondalem Mojosari. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan metode 

perancangan eksperimen semu dan desain penelitian adalah rancangan kelompok kontrol pretest-

postest. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SDN Kebondalem Mojosari. Sampel 

diambil secara purposive sampling, sehingga kelas B ke-5 diperoleh sebagai kelas eksperimen, 

dan 5 A sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah tes pilihan 

ganda yang terdiri dari 20 pertanyaan. Data dianalisis dengan SPSS 23.0 menggunakan uji t 

sampel independen pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05). Hasil perhitungan diperoleh tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 adalah 0,001, sehingga ada pengaruh model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) terhadap pembelajaran siswa kelas 4 Tema 4 

Subtema 1 pelajaran 3 di SDN Kebondalem Mojosari. 

 

Kata Kunci: model NHT (Numbered Heads Together), hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 
Pembelajaran merupakan unsur penting dalam pendidikan. Kesadaran tentang 

pentingnya pendidikan agar dapat memberikan suatu harapan masa yang akan 

datang telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan 

masyarakat.Menurut Undang-Undang Nomer 20 tahun 2003 adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. 

 

Oleh karena itu pembelajaran harus sebanyak mungkin melibatkan peseta 

didik, agar mereka mampu bereksporasi untuk membentuk kompetensi dengan 

menggali berbagai potensi dan kebenaran secara ilmiah. Pendekatan saintifik pada 

kurikulum 2013 diterapkan dengan memadukan berbagai mata pelajaran yang 

disebut dengan pembelajaran tematik. 

Dengan adanya kurikulum 2013 yang lebih menuntut keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. Guru harus menggunakan model-model pembelajaran yang 

aktif, inovatif, efektif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Salah satunya 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran 

kooperatif adalah model pembelajaran berdasarkan kelompok. Model 

pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan pengetahuan, 

mailto:lailatulmardhiyah261@gmail.com
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kemampuan, dan keterampilan secara penuh dalam suasana belajar yang terbuka 

dan demokratis (Isjoni, 2016:23). Pembelajaran kooperatif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads 

Together).  

Dalam penelitian ini menggunakan model pembelajaran kooperatif untuk 

tema 4 subtema 1 pembelajaran 3 dipilihlah tipe NHT (Numbered Heads 

Together).Alasan peneliti memilih tipe NHT (Numbered Head Together) yaitu 

karena tipe ini lebih menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. NHT (Numbered Head Together) ini 

memiliki beberapa keistimewaan. Ditinjau dari sisi proses, penerapan NHT 

(Numbered Head Together) lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan model 

kooperatif tipe lainnya. Jika ditinjau dari sisi perolehan hasil belajar, NHT 

(Numbered Head Together) tidak kalah potensinya dibandingkan dengan model 

pembelajaran kooperatif lainnya. NHT (Numbered Head Together) membantu 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Lundgren (dalam Trianto, 

2009:8) NHT (Numbered Head Together) mampu meningkatkan kepercayaan diri 

siswa, memperbaiki tingkat kehadirannya dalam proses belajar mengajar, 

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam bagi siswa yang hasil belajarnya 

rendah, sehingga hasil belajar yang dicapai lebih meningkat.  

Husnul Rizqi pernah melakukan penelitian pada tahun 2014 tentang pengaruh 

pembelajaran kooperatif tipe NHT  (Numbered Heads Together) terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas III SD Muhammadiyah Pamulang dari hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) terhadap hasil 

belajar siswa yang dapat dilihat dari hasil perhitungan uji-t, dengan nilai t-hitung 

> t-tabel (2,886 > 2,001).  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengadakan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered Heads 

Together) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Kelas V Tema 4 Subtema 1 

Pembelajaran 3 SDN Kebondalem Mojosari di SDN Kebondalem Mojosari”. 

 

METODE PENELITIAN:  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode quasi 

experimental design, metode ini dilakukan dengan memberikan perlakuan kepada 

subjek penelitian kemudian memberikan tes pada subjek penelitian. Tes yang 

digunakan berbentuk pilihan ganda berjumlah 20 soal dengan pilihan jawaban 

a,b,c,d dengan 1 jawaban yang tepat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

peserta didik kelas V SDN Kebondalem Mojosari tahun pelajaran 2017/2018.   

Desain penelitian ini menggunakan desain yang berbentuk pretest-postest 

control group design. Pengaruh perlakuan adalah (O2 – O1) – (O4 – O3). Desain 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:  

 

 

 

 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Pretest-Postest Control Group Design 

Group Pre-test Treatment Pos-

test 
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Eksperime

n  

O1 X1 O2 

Kontrol O3 X2 O4 

(sumber: Sugiyono, 2015:112) 

Keterangan : 

E : Kelompok Eksperimen  

K : Kelompok Kontrol 

O1 :  Pretest Kelas Eksperimen 

O2 : Postest Kelas Eksperimen  

O3 : Pretest Kelas Kontrol  

O4 : Postest Kelas Kontrol  

X1 : Perlakuan dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT (Numbered 

Heads Together)  

X2 : Tanpa menggunakan model 

 

Dalam menentukan sampel untuk penelitian dilakukan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2015:124). Pertimbangan dilakukan dalam pemilihan kelas melalui 

konsultasi dengan masing-masing guru kelas V di SDN Kebondalem Mojosari 

bahwa kelas tersebut memiliki kelas yang homogen atau sama. Berdasarkan 

pendapat di atas, dalam penelitian ini tidak semua peserta didik di SDN 

Kebondalem Mojosari dijadikan sampel dalam penelitian ini, namun peneliti 

hanya menggunakan kelas V-B sebagai kelas eksperimen dengan wali kelas 

bernama Mochamad Dimyani, S.Pd yang berjumlah 24 siswa. dan kelas V-A 

sebagai kelas kontrol dengan wali kelas bernama Muhlason, S.Pd dengan peserta 

didik yang berjumlah 24 di SDN Kebondalem pada tahun 2017/2018 yang 

seluruhnya berjumlah 48 siswa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 23 siswa, dan 

jumlah perempuan berjumlah 25 siswa. 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian dalam suatu penelitian. Penentuan variabel pokok yang meliputi 

variabel independen dan dependen berdasarkan rumusan hipotesis yang telah 

dibuat terdahulu (Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2003:43). Dalam 

penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan terikat.Variabel bebas 

(Independen Variable) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian 

ini variabel independen adalah pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered 

Heads Together) yang diperlukan pada kelas eksperimen, dan untuk kelas kontrol 

(tanpa menggunakan model).  

Sedangkanvariabel terikat (Dependent Variable) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa. 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah, dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti lebih cepat, lebih lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah 

(Arikunto, 2014:160). Instrumen penelitian bertujuan untuk mengukur suatu 

gejala (Sugiyono, 2015:148).  

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), lembar LKPD (Lembar Kerja Peserta 
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Didik), dan THB (Tes Hasil Belajar) pada kelas V tema 4 subtema 1 pembelajaran 

3 yang dikembangkan oleh peneliti sendiri.  

Dengan menggunakan desain penelitian tersebut, maka ada pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) terhadap hasil 

belajar siswa pada kelas V Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 3 di SDN 

Kebondalem Mojosari.  

 

HASIL PENELITIAN 

Dalam penelitian ini pretest dan postest yang digunakan yaitu pilihan ganda 

yang harus diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan perhitungan 

dengan Ms. Excel, dari 50 soal yang sudah dibuat terdapat 24 soal yang valid 

dengan taraf korelasi ≥ 0,6 sedangkan reliabilitasnya 0,950 dengan r tabel = 0,413, 

jadi 0,950 > 0, nilai ini termasuk kategori sangat tinggi. Peneliti memberikan 

pretest terlebih dahulu untuk kedua kelas agar mengetahui kemampuan siswa 

sebelum diberikan perlakuan, setelah itu diberikan perlakuan berupa model 

pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) untuk kelas eksperimen dan 

tanpa perlakuan pada kelas kontrol. Setelah itu, diakhir pembelajaran diberikan 

postest untuk mengetahui hasil belajar siswa.  

Tabel 4.17 

Hasil Uji IndependentT – Test Hasil Belajar Siswa Pretest dan Postest Kelas 

Kontrol dengan SPSS 23.0 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan SPSS 23.0 pada pretest dan postest kelas kontrol, 

maka derajat kebebasannya (db) pada keseluruhan distribusi yang diteliti yaitu db 

= N – 2. Oleh karena jumlah keseluruhan yang diteliti 48 siswa, maka db = 46.  

Nilai ttabel dengan db sebesar 46 dengan taraf signifikansinya 5% maka 

pengambilan keputusan dengan niai sig. sebagai berikut: jika diperoleh sig < 0,05 

maka H0 ditolak. Berdasarkan uji Independent t-test dengan menggunakan SPSS 

23.0 dapat diketahui bahwa nilai sig (0,003 < 0,05) ini berarti H0 ditolak. 

Tabel 4.18 

Hasil Uji IndependentT – Test Hasil Belajar Siswa Pretest dan Postest Kelas 

Eksperimen dengan SPSS 23.0 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan SPSS 23.0 pada pretest dan postest kelas 

eksperimen, maka diperoleh derajat kebebasannya (db) pada keseluruhan 

distribusi yang diteliti yaitu db = N – 2. Oleh karena jumlah keseluruhan yang 

diteliti 48 siswa, maka db = 46.  
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Nilai ttabel dengan db sebesar 46 dengan taraf signifikansinya 5% maka 

pengambilan keputusan dengan niai sig. sebagai berikut: berdasarkan uji 

Independent t-test dengan menggunakan SPSS 23.0 dapat diketahui bahwa nilai 

sig (0,000 < 0,05) ini berarti H0 ditolak. 

Tabel 4.19 

Hasil Uji IndependentT – Test Hasil Belajar Siswa Postest Kelas Eksperimen 

dan Kontrol dengan SPSS 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan perhitungan SPSS 23.0 pada postest kelas eksperimen dan 

kontrol, diperoleh derajat kebebasannya (db) pada keseluruhan distribusi yang 

diteliti yaitu db = N – 2. Oleh karena jumlah keseluruhan yang diteliti 48 siswa, 

maka db = 46.  

Nilai ttabel dengan db sebesar 46 dengan taraf signifikansinya 5% maka 

pengambilan keputusan dengan niai sig. sebagai berikut: berdasarkan uji 

Independent t-test dengan menggunakan SPSS 23.0 dapat diketahui bahwa nilai 

sig (0,001 < 0,05) ini berarti H0 ditolak. 

 

PEMBAHASAN 

NHT (Numbered Heads Together) adalah teknik pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Selain itu teknik ini mendorong 

siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama mereka (Isjoni, 2016: 78). 

Sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa lebih meningkat. 

Hasil analisis menggunakan SPSS 23.0 pretest-postest kelas kontrol didapat 

nilai sig yaitu 0,003. Artinya terdapat pengaruh antara pretest dan postest kelas 

kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional kurikulum 2013 

terhadap hasil belajar siswa pada kelas V Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 3 (H0 

ditolak). 

Hasil analisis menggunakan SPSS 23.0 pretest-postest pada kelas eksperimen 

didapat nilai sig yaitu 0,000. Artinya terdapat pengaruh antara pretest dan postest 

kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran NHT (Numbered 

Heads Together) terhadap hasil belajar siswa pada kelas V Tema 4 Subtema 1 

Pembelajaran 3 (H0 ditolak). 

Sedangkan hasil analisis menggunakan SPSS 23.0postest pada kelas 

eksperimen dan kontrol didapat nilai sig yaitu 0,001. Artinya terdapat pengaruh 

antara postest kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran NHT 

(Numbered Heads Togteher) dengan pembelajaran konvensional kurikulum 2013 

terhadap hasil belajar siswa pada kelas V Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 3 (H0 

ditolak).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil dari beberapa penelitian tentang 

pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 
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yang dilaksanakan oleh Ni Nengah Arsini, Desak Putu Parmiti, Made Sumantri 

pada tahun 2015, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

tipe NHT (Numbered Heads Together) berpengaruh terhadap hasil belajar IPS 

siswa kelas IV semester genap, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. 

Diperoleh dari tes hasil belajar terdapat perbedaan rata-rata nilai hasil belajar 

peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol baik pretest dan 

postestnya. Pada kelas eksperimen nilai postest lebih meningkat daripada pretest 

dengan rata-rata pretest kelas eksperimen67,5 postest kelas eksperimen 87,0. 

Sedangkan pada kelas kontrol juga mengalami peningkatan hasil belajar dimana 

rata-rata pretest kelas kontrol 66,4 dan postest kelas kontrol 77,5. Kedua kelas 

memiliki nilai pretest yang sama artinya kedua kelas memiliki nilai pretest yang 

dapat dikatakan baik karena tidak ada perbedaan secara signifikan. Tetapi pretest 

dan postest pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) 

terhadap hasil belajar siswa pada kelas V Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 3. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis data dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

(Numbered Heads Together) terhadap hasil belajar siswa  pada Kelas V Tema 4 

Subtema 1 Pembelajaran 3 SDN Kebondalem-Mojosari. 

Berdasarkan kesimpulan di atas dan pengalaman dalam proses belajar 

mengajar yang terjadi selama penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Diharapkan sekolah dapat memberikan dukungan untuk dilaksanakannya 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) mata 

pelajaran lain yang relevan. 

2. Bagi Guru 

Guru harus bisa mengkondisikan kelas, informasi tentang pembelajaran 

NHT harus lebih jelas, memikirkan dan membuat perencanaan sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik dan memperbaiki kualitas mengajarnya.  

3. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik harus lebih mengerti etika dan disiplin dalam pembelajaran 

NHT (Numbered Heads Together), ketika melaksanakan tugas kelompok tidak 

saling mengandalkan satu sama lain dan adanya dokumentasi ketika proses 

pembelajaran di NHT (Numbered Heads Together). 

4. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti yang lain, sebaiknya dipikirkan jangka waktu penelitian agar 

hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT (Numbered Heads Together) dapat diterapkan pada konsep 

dan materi lain. Sehingga dapat dilaksanakan penelitian lanjutan pada konsep dan 

materi lain. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dimotivasi oleh fakta bahwa konten lokal bahasa lokal (Jawa) kurang 

diminati siswa. Itu karena siswa merasa kesulitan, terutama ketika berbicara menggunakan 

bahasa lokal (Java) dan seringkali pembelajaran tidak dikemas dengan menarik. Padahal tugas 

utama pendidikan adalah salah satunya untuk melestarikan kearifan dan budaya lokal. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bahasa lokal (Jawa) siswa kelas V yang mengikuti 

ekstrakurikuler karawitan di SD Hang Tuah 10 Juanda. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas lima yang mengikuti ekstrakurikuler karawitan. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data 

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman reduksi data, display data, dan penarikan 

kesimpulan / verifikasi. 

Pengamatan dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler karawitan dan di ruang kelas ketika 

pembelajaran konten lokal bahasa lokal (Jawa). Observasi dilakukan untuk mengetahui 

partisipasi siswa dalam pembelajaran konten lokal bahasa lokal (Java), didukung oleh 

dokumentasi. Serta wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, pelatih ekstrakurikuler, serta 

siswa. Wawancara dengan siswa digunakan untuk menentukan keterampilan berbicara siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 

Karawitan memiliki keaktifan yang baik dan hasil belajar dalam konten lokal bahasa lokal 

(Jawa), dan mampu berbicara menggunakan pengucapan / intonasi dan berbagai bahasa dalam 

bahasa lokal (Jawa). 

 

Kata kunci: bahasa jawa, keterampilan berbicara, ekstrakurikuler, karawitan. 

 

PENDAHULUAN 

Bahasa Daerah (Jawa) meupakan bahasa yaaang mayoritas digunakan di 

Pulau Jawa, dikarenakan Bahasa Jawa merupakan bahasa ibu yang digunakan 

oleh masyarakat yang berasal dari wilayah Jawa Tengah dan sebagian besar Jawa 

Timur (Kridalaksana, 2001:xxx). Di Jawa Timur Bahasa Jawa adalah Mata 

Pelajaran Muatan Lokal Wajib yang  diberikan minimal 2 Jam Pelajaran tiap 

minggunya pada sekolah tingkat SD/SMP/SMA- sederajat di Jawa Timur (Pergub, 

Jawa Timur No.19  Tahun  2014). Namun pada era global ini, siswa Sekolah 

Dasar seringkali mengalami kesulitan berbicara menggunakan Bahasa Jawa. 

Terlebih lagi siswa kelas tinggi Sekolah Dasar dituntut untuk menguasai Bahasa 

Jawa seacara lebih kompleks daripada kelas rendah. Yakni dikarenakan sudah 

harus memiliki pengetahuan sebanyak 50.000 kata, kemapuan memahami 

melampaui interprestasi harafiah, serta kemampuan memahami kalimat yang lebih 

kompleks dalam bahasa ibu mereka (Ormrod, 2009:72). Kesulitan yang dialami 

siswa dalam menggunakan bahasa Jawa perlu ditangani sebab hal ini dirasa dapat 

merugikan. Tidak hanya dalam masalah akademik, namun juga hal ini dapat 

berdampak lebih besar yakni punahnya penggunaan bahasa Jawa. Oleh karena itu, 

mailto:fadlila.2995@gmail.com
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pelajaran Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa perlu dikemas secara menarik, 

salah satunya melalui ekstrakurikuler. 

Ekstrakurikuler yang umumnya ada di institusi pendidikan formal, yakni 

salah satunya eksrtakurikuler seni musik yang meliputi: band, paduan suara, 

orkestra, drumband marchingband, akapela, angklung, nasyid, qosidah, dan 

karawitan (Noor, 2012:78). Karawitan merupakan ekrtarurikuler seni musik 

tradisional, karawitan sendiri dapat  dijumpai di pagelaran wayang atau acara adat 

lainnya. Secara fungsional karawitan banyak dipergunakan dalam berbagai 

keperluan seni pertunjukkan tradisional jawa. Masing-masing mempunyai 

mempunyai ciri penyajian yang khas. Berdasarkan fungsinya, karawitan dibagi 

menjadi empat, yaitu: (1) karawitan sebagai iringan lagu atau dolanan rakyat, (2) 

karawitan sebagai seni pertunjukan yang dibagi lagi menjadi (a) karawitan iringan 

pedalangan, adalah jenis karawitan yang biasa dipergunakan untuk mengiringi 

pagelaran wayang, dengan acuan tertentu, meskipun wayang model sekarang telah 

berubah-ubah memilih iringan, (b) karawitan iringan tari, baik tai klasik maupun 

kreasi baru, dengan sajian Gendhing yang bermacam-macam, (c) karawitan 

iringan teater tradisional, (3) karawitan untuk pagelaran mandiri (uyon-uyon), dan 

(4) karawitan  untuk  upacara,  biasanya  memanfaatkan gendhing  sakral  

(Endraswara,  2008:  25-26).  Hal  ini mengartikan  bahwa  proses  pembelajaran 

ekstrakurikuler  karawitan  didominasi  dengan penggunaan Bahasa Jawa.  

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti akan melakukan penelitian tentang 

kemampuan berbahasa daerah (Jawa) pada siswa kelas V  yang mengikuti 

ekstrakurikuler karawitan di  SD Hang Tuah 10 Juanda. 

Hal ini dilandasi adanya Kurikulum muatan lokal mata pelajaran Bahasa, 

Sastra, dan Budaya Jawa  Sekolah  Dasar  tahun  2010  menyebutkan  bahwa  

Bahasa  Jawa  memiliki kedudukan  sebagai  (1)  lambang  kebanggan  daerah,  

(2)  lambang  identitas daerah, dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan 

masyarakat daerah. Adapun salah satu Ruang Lingkup muatan  lokal  Bahasa,  

Sastra,  dan  Budaya  Jawa  meliputi  aspek berbicara sesuai pengucapan dan 

intonasi kaidah Bahasa Jawa  serta penggunaan ragam bahasa (unggah-ungguh). 

Kemampuan memilah dan memilih leksikon menjadi kunci utama menguasai 

unggah-ungguh Bahasa Jawa secara benar (Sumarlam (dalam Palupi 2016: 13). 

Dilihat  dari  segi  bentuk,  leksikon  Bahasa  Jawa  dibedakan  menjadi enam 

yaitu leksikon (1) ngoko, (2) madya, (3) krama, (4) krama inggil, (5) krama 

andhap, dan (6) netral (Suparno, 2017: 30-38). Oleh  karena  itu  pembelajaran  

Bahasa  Jawa  harus dikemas dalam kegiatan yang bermakna dan menarik dengan 

dituangkan kedalam suatu ekstrakurikuler yaitu karawitan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan berbahasa 

daerah (Jawa) pada siswa kelas V yang mengikuti ekstrakurikuler karawitan di  

SD Hang Tuah 10 Juanda. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualiatif. Dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai observer yang terjun secara langsung mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan dan pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa, serta mencari data-data 

pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi pada siswa 

kelas V di SD Hang Tuah 10 Juanda saat mengikuti ekstrakurikuler karawitan 
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dam pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa. Serta didukung dokumentasi yang 

didapat dari sekolah. Wawancara dengan Kepala sekolah, Pelatih Ekstrakurikuler 

Karawitan, dan siswa.  

Teknik analisis data menggunakan teori Matthew B. Miles dan A. Michael 

yaitu Reduksi data (Data reduction), Penyajian data (Data display), dan Penarikan 

kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification) untuk mengetahui kemampuan 

berbahasa daerah (Jawa) pada siswa kelas V  yang mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan di  SD Hang Tuah 10 Juanda. 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan metode penelitian yang telah dilakukan adapun hasil penelitian 

terkait kemampuan berbahasa jawa siswa kelas V yang mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan di SD Hang Tuah 10 Juanda sebagai berikut: 

1. Keikutsertaan dalam Kegiatan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa 

Jawa 

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan sampling 

purposive yakni  pada siswa kelas V yang mengikuti ekstrakurikuler karawitan. 

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu, sampel ini cocok digunakan untuk penelitian kualitatif (Sugiyono, 

2016:85). Bedasarkan data peserta ekstrakurikuler karawitan kelas V, berasal dari 

kelas V-A dan V-B. Oleh karena itu, observasi kegiatan pembelajaran muatan 

lokal Bahasa Jawa dilakukan pada dua kelas tersebut. Observasi dilakukan untuk 

melihat keaktifan siswa ekstrakurikuler karawitan dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran Bahasa Jawa di dalam kelas. Berikut ini adalah hasil observasi 

keaktifan siswa. 

Tabel 1 

Keaktifan siswa Kelas V SD Hang Tuah 10 Juanda 

 

Hasil Kelas V-A Kelas V-B 

Rata-rata keaktifan siswa yang tidak ikut ekstra 3,04 2,65 

Presentase  keaktifan siswa yang tidak ikut 

ekstra 

76% 66,25% 

Rata-Rata keaktifan siswa yang ikut ekstra 3,33 2,8 

Presentase  keaktifan siswa yang ikut ekstra 83,25% 70% 

 

Hasil observasi diatas didukung dengan hasil dokumentasi hasil belajar 

muatan lokal Bahasa Jawa Semester Ganjil Tahun Ajaran 2017/2018 yang didapat 

dari wali kelas. Berikut ini adalah hasil belajar Semester Ganjil Tahun Ajaran 

2017/2018. Berikut hasil belajar siswa pada mata pelajaran muatan lokal Bahasa 

Daerah (Jawa). 

Tabel 2 

Hasil belajar siswa Kelas V SD Hang Tuah 10 Juanda 

 

Hasil Kelas V-A Kelas V-B 

Rata-rata keaktifan siswa yang tidak ikut ekstra 91,57 82,396 

Presentase  keaktifan siswa yang tidak ikut 

ekstra 

91,57% 82,396% 

Rata-Rata keaktifan siswa yang ikut ekstra 93,27 82,025 

Presentase  keaktifan siswa yang ikut ekstra 93,75% 83,025% 
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2. Keterampilan Berbicara Siswa Kelas V yang mengikuti Ekstrakurikuler 

Berdasarkan Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara pada siswa kelas V yang mengikuti 

ekstrakurikuler karawitan. Teknik wawancara digunakan untuk mengetahui 

kemampuan keterampilan berbicara siswa, berupa pengucapan/lafal dan intonasi 

serta pemakaian ragam bahasa. Wawancara dilakukan dalam bahasa Jawa, berikut 

ini adalah hasil wawancara bersama siswa mengenai kegiatan pelaksanaan 

ekstrakurikuler karawitan.  

Peneliti menanyakan identitas siswa, siswa menjawab dengan memberi-

tahukan nama mereka sebagai berikut: “Kula Keysa Alfaro Maulana Sany”, “Kula 

Marino Satriya Aji Subachtiar”, “Kula Rakhmad Setyo Wahyudi”. 

Berdasarkan jawaban diatas pengucapan lafal yang dilakukan benar, kata kula 

dalam bahasa jawa dibaca menjadi kulo, intonasi tegas diakhiri turun sebagai 

kalimat berita (pemberitahuan). Ragam bahasa kata kula lmerupakan leksikon 

krama yang dalam bahasa indonesia artinya saya, yakni penggunaan orang 

pertama kepada orang yang dianggap lebih tua/lebih dihormati. 

Peneliti menanyakan sejak kapan  siswa mengikuti ekstrakurikuler karawitan, 

siswa menjawab pertanyaan dengan singkat sebagai berikut: “Kelas kale”, “Kelas 

tiga”, “Kelas gangsal”.  

pengucapan lafal yang dilakukan benar, kata tiga dalam bahasa jawa dibaca 

menjadi tigo,  intonasi tegas diakhiri turun sebagai kalimat berita 

(pemberitahuan). Ragam bahasa kata kale, tiga, gangsal  merupakan pelafalan 

angka dalam bahasa jawa menggunakan leksikon krama, yakni penggunaan orang 

pertama kepada orang yang dianggap lebih tua/lebih dihormati. 

Peneliti menanyakan pada siswa mengenai alat yang dimainkan/posisi tempat 

pemain dalam ekstrakurikuler karawitan, siswa menjawab pertanyaan dengan 

singkat sebagai berikut: “Bonang”, “Kenong”, “Nyepeng saron”.  

Berdasarkan jawaban diatas pengucapan lafal yang dilakukan benar, kata 

nyepeng dalam bahasa jawa dibaca menjadi nyѐpѐng,  intonasi tegas diakhiri turun 

sebagai kalimat berita (pemberitahuan). Saalah seoarang menggunakan ragam 

bahasa kata nyepeng, yang dalam bahasa indonesia artinya memegang, merupakan 

leksikon krama, yakni penggunaan orang pertama kepada orang yang dianggap 

lebih tua/lebih dihormati. 

Peneliti menanyakan pada siswa mengenai alasan mereka mengikuti 

ekstrakurikuler karawitan, alasan mereka beragam sebagai berikut: “Supaya kula 

bisa mbahagiano wong tuwo”, Pengen bisa nyepeng alat karawitan”, “Ben iso 

nyepeng gamelan”.   

Berdasarkan jawaban diatas pengucapan lafal dan intonasi penuh semangat  

diakhiri turun sebagai kalimat berita (pemberitahuan) dilakukan dengan benar. 

Namun, penggunaan ragam bahasa kurang sempurna karena masih ada kata yang 

merupakan leksikon ngoko pada kalimat yang dirangkai padahal seharusnya 

kalimat yang dibentuk memilki leksikon  krama, seperti kata bisa mbahagiano, 

pengen bisa, ben iso. 

Peneliti menanyakan pada siswa mengenai perasaan mereka mengikuti 

ekstrakurikuler karawitan, siswa menjawab pertanyaan sebagai berikut: Seneng 

Banget”, “Bungah banget”. 
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Berdasarkan jawaban diatas pengucapan lafal dan intonasi penuh semangat  

diakhiri turun sebagai kalimat berita (pemberitahuan) dilakukan dengan benar. 

Namun, penggunaan ragam bahasa kurang sempurna karena masih ada kata yang 

merupakan leksikon ngoko pada kalimat yang dirangkai padahal seharusnya 

kalimat yang dibentuk memilki leksikon  krama seperti kata seneng, serta masih 

terselipnya kata bahasa indonesia yakni kata banget. 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan diatas dapat diungkap 

bahwa kemampuan berbahasa jawa siswa kelas V yang mengikuti ekstrakurikuler 

karawitan yaitu: 

1. Memiliki keaktifan dan hasil belajar yang baik dalam muatan dalam 

kegiatan pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa. 

Hal ini dikarenakan di ekstrakurikuler karawitan siswa dapat melihat dan 

terjun langsung merasakan Budaya Jawa. Menurut Ibu Kepala SD Hang Tuah 10 

Juanda adanya ekstrakurikuler karawitan merupakan implementasi dari visi dan 

misi sekolah, yakni ngeluri budaya Jawa. Adanya ekstrakurikuler karawitan 

bertujuan untuk mewadahi bakat dan minat siswa dan memberikan pengetahuan 

lebih. Terlebih lagi ekstrakurikuler karawitan SD Hang Tuah 10 Juanda memilki 

sarana dan prasarana yang lengkap, seperti sudah tersedianya ruangan latihan 

yakni berada di aula sekolah, serta dua set gamelan slendro phelog, memiliki 

pelatih ekstrakurikuler yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya karena 

sudah mengajar siswa SD Hang Tuah 10 Juanda sejak 14 tahun yang lalu. 

Diadakannya latihan rutin pada Jumat pagi, menggunakan format ekstrakurikuler 

kelompok serta gabungan. Membuat siswa aktif  secara bergiliran menggunakan 

alat karawitan, tidak hanya itu latihan gabungan bersama sekolah lain. Selain itu 

ekstrakurikuler karawitan SD Hang Tuah 10 Juanda telah memilki segudang 

prestasi, sebaga pengisi acara dan tampil pada event-event besar, salah satunya 

diminta oleh Bapak Jokowi untuk mengisi HUT-RI ke-71 di Istana Negara pada 

17 Agustus 2016, hal inilah yang mengharuskan siswa mampu berinteraksi dan 

menyesuaikan diri dengan baik.  Inilah yang membuat siswa aktif saat mengikuti 

kegiatan pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa. 

2. Memiliki ketermpilan berbicara Bahasa Jawa yang cukup baik, dilihat 

dari pengucapan lafal/intonasi serta pemakaian ragam bahasa. 

Siswa kelas V yang mengikuti ekstrakurikuler karawitan, terbiasa 

mendengarkan dan memainkan Gendhing Jawa. Gendhing yang digunakan 

berirama dados yang artinya irama sudah jadi. Gendhing yang sering dimainkan 

merupakan Gendhing dolanan serta yang dibuat sesuai permintaan. Gendhing 

yang dimainkan merupakan hasil karya pelatih ekstrakurikuler karawitan SD 

Hang Tuah 10 Juanda sendiri. Tidak hanya itu beliau sering kali 

mengkolaborasikan ekstrakurikuler karawitan dengan tari untuk membuat suatu 

pertunjukkan. Pertunjukkan tersebut dikemas menggunakan Bahasa Jawa, seperti 

pertunjukkan “Sejatining Mitra” ditampilkan dalam lomba PPST 2017 yang 

mengangkat kisah local genre tentang “Aryo Damar”. Beliau terinsiprasi adanya 

Desa Damarsi di Kecamatan Sedati, Sidoarjo, yang menururt rakyat setempat 

dipercayai sebagai tempat Dewi Arimbi yang sedang mengandung anaknya 

melarikan diri dari Prabu Brawijaya, karena merasa malu saat Prabu Brawijaya 

mengetahui wujud aslinya. Tidak hanya itu saat kegiatan pembelajaran 
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ekstrakurikuler karawitan, pelatih dan siswa menggunkan Bahasa Jawa untuk 

berinteraksi. Hal ini yang menyebabkan siswa mampu berbicara Bahasa Jawa, 

karena disetiap pertunjukkan atau saat berinteraksi siswa harus mampu 

memahami apa yang disampaikan. 

 Ketermpilan berbicara Bahasa Jawa siswa kelas V yang mengikuti 

ekstrakurikuler karawitan sudah cukup baik, namun sering kali siswa 

menggunakan bahasa campuran Jawa- Indonesia atau pemakaian ragam Bahasa 

Jawa campuran krama-ngoko, hal ini dikarenakan bahasa sehari-hari yang mereka 

gunakan memang seperti itu. Menurut pelatih ekstrakurikuler, karawitan bisa 

melestarikan Bahasa Jawa, walau memang jika sekarang Bahasa Jawa alus sudah 

susah, tapi setidaknya Bahasa Jawa itu melekat dihati anak-anak. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terkait kemampuan berbahasa 

daerah (Jawa) pada siswa kelas V yang mengikuti ekstrakurikuler karawitan di SD 

Hang Tuah 10 Juanda, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Siswa kelas V yang mengikuti ekstrakurikuler cenderung aktif dan memiliki 

nilai rata-rata diatas 82 pada pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa. Siswa 

siswa kelas V yang mengikuti ekstrakurikuler karawitan di SD Hang Tuah 10 

Juanda mampu menggunakan lafal/intonasi dan ragam bahasa dalam bahasa 

daerah (Jawa). Ekstrakurikler karawitan, merupakan salah satu ekstrakurikuler 

yang berprestasi di SD Hang Tuah 10 Juanda, dalam kegiatan pembelajarannya 

menggunakan naskah atau Gendhing berbahasa Jawa, begitu pula saat berinteraksi 

dengan siswa. 

 

Saran 

Berdasarkan  hasil  temuan  yang  diperoleh  pada saat  penelitian,  maka  

saran  yang  peneliti  berikan sebagai  masukan  adalah  sebagai  berikut. 

1. Untuk guru kelas, pembelajaran muatan lokal Bahasa Jawa sebaiknya 

menggunakan media/alat peraga agar pembelajaran lebih diminati siswa. 

2. Untuk pembina ekstrakurikuler karawitan sebaiknya membentuk beberapa 

tim karawitan, sehingga yang dipersiapkan untuk perlombaan atau event tidak 

hanya satu tim. 
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ABSTRAK 

 
Proses pembelajaran adalah suatu hal yang dilakukan untuk menyampaikan suatu materi 

kepada peserta didik dari sumber informasi, yaitu guru. Guru harus menerapkan metode 

pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Salah satunya adalah metode whis pering 

game chain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Metode membisikkan rantai 

Game terhadap hasil belajar siswa kelas V SDN Kebondalem Mojosari tahun pelajaran 2017 / 

2018. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan eksperimen dengan penelitian desain dalam 

bentuk Quasi Experimental Design (quasi experimental research). Bentuk desain yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah desain Desain Kontrol Posttest-Only. Sampel dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas V A dan V B, masing-masing kelas 24 siswa. Teknik Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan hasil tes belajar peserta didik. Data yang terkumpul dianalisis 

menggunakan analisis statistik deskriptif (uji normalitas dan uji homogenitas) dan statistik 

inferensial (uji-t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh Metode membisiki rantai 

permainan terhadap hasil belajar siswa. 

 

Kata kunci: metode membisikkan rantai permainan, hasil belajar. 

 

PENDAHULUAN  
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

masyarakat, bangsa, dan masyarakat. (UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003). 

Proses pembelajaran yang dimaksud adalah proses yang menyenangkan bagi 

peserta didik. Menyenangkan disini dalam artian mampu membuat peserta didik 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga peserta didik menjadi antusias dan 

aktif. Aktif yang dimaksud adalah aktif dalam bentuk mampu menyampaikan 

pendapat dengan percaya diri, mampu bekerjasama dengan kelompoknya, mampu 

menjawab pertanyaan saat proses pembelajaran beralngsung. Dalam hal tersebut 

proses pembelajaran merupakan suatu hal yang dilakukan untuk menyampaikan 

suatu materi terhadap peserta didik dari sumber informasi, yaitu pendidik/guru. 

Seorang pendidik dapat menguasai keadaan kelas sehingga tercipta suasana 

belajar yang menyenanngkan. Dengan demikian, guru harus menerapkan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan karakterstik peserta didiknya. Tiap-tiap kelas 

kemungkinan bisa menggunakan metode pembelajaran yang berbeda dengan kelas 

lain untuk itu, seorang pendidik harus mampu menerapkan berbagai metode 

pembelajaran. 

Metode pembelajaran adalah suatu cara pendidik untuk menyampaikan 

materi yang sistematis dan runtut untuk mencapai tujuan belajar secara optimal. 

Optimal yaitu peserta didik mampu memahami konsep materi secara baik. Baik 

mailto:wirantika.aini@gmail.com
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dalam artian mampu menjawab soal-soal yang diberikan oleh pendidik. Pendidik 

dituntut untuk kreatif dalam merancang metode yang menyenangkan dan materi 

yang diajarkan juga tersampaikan dengan baik. Akan tetapi metode yang biasanya 

dilakukan oleh pendidik pada umumnya yaitu, metode ceramah, metode tanya 

jawab, metode diskusi. Metode tersebut sering kali membuat peserta didik 

menjadi bosan karena dianggap kurang menyenangkan. Untuk menciptakan 

suasana yang menyenangkan pendidik dapat menggabungkan metode dengan 

permainan . 

Salah satu penggabungan metode permainan menurut Roestiyah 

(2008:5)Permainan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh beberapa 

anak untuk mencari kesenangan yang dapat membentuk proses kepribadian 

dan membantu anak mencapai perkembangan fisik, intelektual, sosial, moral 

dan emosional.  

Ngalimun & Alfulaila (2014:15) menyatakan, Bisik berantai adalah 

sebuah kegiatan dimana guru membisikkan kalimat kepada seorang siswa 

tersebut membisikkan kalimat tersebut kepada siswa ketiga, dan seterusnya 

sampai anak terakhir. Guru memeriksa apakah kalimat pesan tersebut 

sampai kepada siswa terakhir dengan benar.  

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa permainan bisik berantai 

adalah suatu permainan yang dapat memberi kesenangan bagi peserta didik dan 

dapat membentuk proses kepribadian Hasil belajar adalah hasil evaluasi dari 

tindakan mengajar. Hasil belajar ini meliputi 3 ranah yaitu ranah afektif, ranah 

kognitif dan ranah psikomotor. Pada ranah kognitif mencakup 6 tingkatan yaitu: 

mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi dan 

membuat. Dalam hal ini penilaian pembelajaran menyimak termasuk dalam 

Ranah kognitif. Dimana teknik pengukurannya lebih ditekankan pada penggunaan 

teknik tes. Butir-butir soal tes dalam penilaian menyimak, diberikan secara lisan, 

baik langsung maupun melalui media rekaman sedangkan jawaban dapat dibuat 

secara tertulis. Menyimak termasuk dalam aspek keterampilan berbahasa, yang 

terdapat dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. 

MenurutAtmazaki (2013:37), mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar 

peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien 

sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis, menghargai dan 

bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa 

negara, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan 

kreatif untuk berbagai tujuan, menggunakan bahasa Indonesia untuk 

meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial, 

menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, budi 

pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa, dan 

menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan 

intelektual manusia Indonesia. Sebagai makhluk sosial manusia selalu 

berhubungan dan berkommunikasi dengan manusia lain. Media yang paling 

efektif untuk berkomunikasi adalah bahasa .dengan bahasa mereka bisa 

menyampaikan maksud ide dan gagasannya. 
Aspek menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang dikuasai anak di 

awal perkembangannya sehingga menyimak perlu mendapat perhatian lebih, 

terutama dalam dunia pendidikan. Kegiatan menyimak harus dikuasai oleh setiap 

orang karena keterampilan menyimak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.  
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Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang 

lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk 

memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna 

komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa 

lisan.(Tarigan,2008:31) 

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan 

menggunakan jenis kuantitatif. Penulis akan meneliti pengaruh metode permainan 

bisik berantai terhadap hasil belajar muatan pembelajaran Bahasa Indonesia pada 

peserta didik, dalam upaya  meningkatkan kemampuan menyimak pantun, 

diharapkan dapat menjadi solusi agar peserta didik bersemangat, termotivasi, dan 

merasa senang mengikuti pelajaran dikelas. Dengan demikian judul yang diambil 

dalam penelitian ialah Pengaruh Metode Permainan Bisisk Berantai  terhadap 

Hasil Belajar  Peserta Didik Kelas V SDN Kebondalem Mojosari tahun pelajaran 

2017/2018. 
 

METODE PENELITIAN  
Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitiankuantitatifuntuk dapat 

menyelesaikan rumusan masalah. Metode penelitian kuantitatif merupakan 

metode ilmiah/scientifickarena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu 

konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini juga disebut 

metode konfirmatif, karena metode ini cocok digunakan untuk 

pembuktian/konfirmasi. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data 

penelitian berupa angka-angka dan analisis (Sugiyono, 2015:11). 

Terdapat beberapa bentukdesain exsperimen, yaitu: Pre-exsperimental 

Design, True Experimental Design, Factorial Design, dan Quasi Experimental 

Design. . rancangan penelitian diuat untukmengetahui adanya pengaruh metode 

pembelajaran permainan bisik berantai terhadaphasil belajar peserta didik V SD. 

Metode penulisan kuantitatif yang dipilih penulis adalahmenggunakan 

eksperimendengan desai penulisanQuasi Experimental Design 

Desain yang digunakan pada penelitihan ini adalahbentuk 

desainnonequivalent control group design. Menurut Sugiyono (2016:116) 

nonequivalent control group designhampir sama denganpretest-posttest control 

group design, tetapi padanonequivalent control group design kelompok 

eksperimen maupunkelompok kontroltidak dipilih secara random. 

Arikunto (2013:173) mengungkapkan bahwa populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian.Sedangkan menurut Sugiyono (2015:119) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulisuntuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa populasi adalahkeseluruhan 

dari obyek ataupun subyek yang diteliti. 

 Berdasarkan judul yang dibuatpenulis diatas, yang menjadi populasi adalah 

seluruh peserta didik kelas V SDN Kebondalem Mojosari tahun pelajaran 

2017/2018, dengan jumlah tiap kelasnya 24 peserta didik 

Menurut Sugiyono (2015:120) sampel adalahbagian darijumlah dankarakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Arikunto (2013:174) mengungkapkan bahwa 

sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.Berdasarkan pendapat 

yang dikemukakan para ahli, maka sampel amaka sampel adalah sebagaian dari 

populasi yang diambil sebagai sumber data yang mewakili seluruh populasi. 
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 Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik 

nonprobability sampling. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang 

memberi peluang atau kesempatansama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik jenis sampel ini meliputi: Sampling 

sistematis, kuota, incidental, purposive, jenuh snowball. Teknik penulisan yang 

digunakan penulis adalah Sampling Purposive atau sampel bertujuan. Sampel 

peneltian ini adalah peserta didik kelas V SDN Kebondalem Mojosari dengan 

rincian kelas  V Asebagai kelas kontroldan kelas V Bsebagai kelas eksperimen, 

yang masing-masing kelas jumlahnya 24 peserta didik.  

 Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik yang digunakan 

untuk memperoleh sumber data untuk melengkapi penelitian. Kualitas 

pengumpulan data akan mempengaruhi kualitas dari penelitian ini. Maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, Arikunto 

(2013:47) mengungkapkan bahwa tes merupakan suatu alat pengumpul informasi, 

tetapi jika dibandingkan alat-alat yang lain tes bersifat lebih resmi karena penuh 

dengan batasan-batasan. Sedangkan Sudjana (2010:35) mengungkapkan bahwa 

tes sebagai alat penilaian yang merupakan  pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

kepada peserta didik untuk mendapat jawaban dari peserta didik dalam bentuk 

tulisan (tes tulis) dan dalam bentuk perbuatan (tes tindakan). Jadi tes adalah alat 

ukur berupa pertanyaan atau latihan atau alat lain yang bertujuan untuk mengukur 

tingkat keberhasilan pencapaian kompetensi peserta didik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan akan diuraikan 

sebagai berikut: 

Hasil Analisis Data Tes Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

dapat dilihat bahwa nilai tes hasil belajar tertinggi di kelas eksperimen adalah 97, 

sedangkan nilai terendah di kelas eksperimen adalah 70 setelah dilakukan 

pembelajaran dengan menggunakan metode permainan bisik berantai pada kelas 

eksperimen. 

Dan data yang diiperoleh di kelas kontrol dapat diketahui bahwa nilai tertinggi 

yaitu 90, sedangkan nilai terendah yaitu 57 setelah dilakukan pembelajaran 

dengan metode konvensional.Dari paparan diatas membuktikan bahwa hasil 

belajar bahasa Indonesia menyimak pantun pada kelas eksperimen lebih baik 

daripada kelas kontrol.  

 Hasil pengujian analisis prasyarat uji normalitas kelas eksperimen dan kelas 

kontrol diperoleh, x
2

hitung = 36,842 dan x
2

tabel = 11,070 dengan taraf signifikan 

sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95%, dapat dilihat bahwa x
2

hitung  <x
2

tabel. 

Sesuai dengan kriteria uji normalitas bahwa: 

Jika x
2
hitung ≥ x

2
tabel, maka distribusi data tidak normal. 

Jika x
2
hitung ≤ x

2
tabel, maka distribusi data normal. 

Jadi uji normalitas yang dilakukan peneliti untuk menguji data hasil belajar 

peserta didik kelas kontrol tersebut berdistribusi normal, karena x
2

hitung = 36,842 

<x
2

tabel= 11,070. Dan uji homogenitas varians dengan hasil kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol memiliki varians yang homogen dengan hasil Fhitung = 1,969 

≤ Ftabel = 2,0144. Maka data dari kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki 

varians yang homogen, sehingga data memenuhi syarat untuk dilakukan uji 

hipotesis. Kemudian dengan dilanjutkan uji-t untuk menguji hipotesis, telah 
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diperoleh thitung = 3,52 dan ttabel = 2,01290 pada (α) = 5%, dapat dilihat bahwathitung 

≥ttabel. Dengan demikian sesuai dengan kriteria uji-t, thitung = 3,52≥ ttabel = 2,01290. 

Maka dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa H0 ditolak dan Ha diterima 

yang menyatakan bahwa ada pengaruh teknik permainan bisik berantai terhadap 

hasil belajar peserta didik kelas V SDN Kebondalem  Mojosari tahun pelajaran 

2017/2018. 

Berdasarkan metode penelitian yang ada pada bab sebelumnya, pembahasan pada 

bab IV meliputi penyajian data yang diperoleh dari hasil penelitian yang 

dilakukan pada Rabu 8 November 2017 dan kamis, 9 November 2017. Pada bab 

ini akan menjabarkan hasil penelitian Pengaruh Teknik permainan bisik berantai 

terhadap hasil belajar peserta didik kelas V SDN Kebondalem Mojosari tahun 

pelajaran 2017/2018. 

 Data penelitian ini diperoleh melalui tes hasil belajar yang diberikan kepada 

peserta didik atau (post-test) yang diberikan setelah peseta didik mengikuti 

pembelajaran dengan menggunakan teknik pembelajaran permainan bisik 

berantai. 

 Dalam hal ini metode pembelajaran dapat membantu memudahkan 

menyampaikan materi sehingga mudah untuk dipahami. Metode permainan bisik 

berantai membantu peserta didik dalam belajar konsentrasi dengan cermat, 

meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar, dan menimbulkan rasa bahagia. 

Permainan bisik berantai mengajarkan siswa untuk meningkatkan daya 

konsentarasi yang tinggi untuk menyimak sehingga memudahkan peserta didik 

dalam belajar. Selain itu minat belajar peserta didik akan menentukan berhasil dan 

tidaknya suatu pembelajaran yang dapat diketahui dari hasil belajar peserta didik. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode 

permainan bisik berantai  memberikan pengaruh hasil belajar yang lebih baik pada 

kelas eksperimen yang menggunakan metode permainan bisik berantai tersebut 

dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran 

konvensional. Hal ini dapat dilihat dengan hasil pengolahan data dan analisis data 

tes hasil belajar dengan menggunakan perhitungan uji-t yang menunjukkan bahwa 

H0 ditolak, yang artinya terdapat adanya pengaruh teknik  permainan bisik  

terhadap hasil belajar peserta didik kelas V SDN Kebondalem Mojosari tahun 

pelajaran 2017/2018 . Hasil tersebut juga didukung oleh kajian teoritis, empiris 

dan hasil penelitian terdahulu yang relevan yaitu sebagai berikut: 

 Secara teoritis merujuk pada pemikiran Hamiyah (2014:49) Metode dalam 

pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan materi 

saja, sebab sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran mempunyai tugas 

cakupan yang luas yaitu disamping sebagai penyampai informasi juga mempunyai 

tugas sebagai pengelola kegiatan pembelajaran sehingga warga belajar dapat 

belajar untuk mencapai tujuan belajar secara tepat. Jadi, metode pembelajaran 

dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai 

tujuan belajar. 

Tidak hanya secara teoritis,secara empiris dari hasil penelitian terdahulu yang 

relevan menyatakan bahwa metode permainan bisik berantai  dapat memberikan 

pemahaman kognitif yang memuaskan hal ini juga didukung oleh penelitian 

terdahulu dari Ni Ketut Suarni dkk. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, 
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Indonesia (Volume 2 No 1 Tahun 2014), Ni Luh Putu Purnama Dewi, Wayan 

Sujana, Luh Ayu Tirtayani  (2017), dan  Rohyani 2014. 

Kegiatan penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang 

telah dibuat oleh peneliti, untuk membuktikan hipotesis, dan melakukan hasil 

analisis penelitian, sehingga pada akhirnya peneliti mampu mengambil 

kesimpulan dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa metode permainan bisik berantai berpengaruh terhadap hasil 

belajar kognitif Bahasa Indonesia peserta didik kelas V SDN Kebondalem  

Mojosari tahun pelajaran 2017/2018. 

 

KESIMPULAN  
Pada bab ini berdasarkan analisis data yang yang telah dijelaskan pada bab 

IV tentang penelitian yang telah dilakukan di SDN Kebondalem Mojosari, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode 

permainan bisik berantai terhadap hasil belajar peserta didik kelas V SDN 

Kebondalem Mojosari. Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan rumus uji-t 

dan dibuktikan dengan nilai tes hasil belajar peserta didik yang lebih menunjang 

di kelas eksperimen yang menggunakan metode permainan bisik berantai 

dibandingkan dengan kelas kontrol yang menggunakan metode pembelajaran 

konvensional selama kegiatan pembelajaran dilaksanakan yang terbatas pada pada 

kelas V tema 4 sehat itu penting subtema 1 peredaran darahku sehat  pembelajaran 

4. 

 Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi pendidik 

 Perlu diperhatikan untuk menerapkan metode permainan bisik berantai ini 

pendidik sebaiknya membagi kelompok secara rata berdasarkan jumlah peserta 

didik. Pendidik dapat menggunakan metode permainan bisik bernatai dalam 

pembelajaran Bahasa Indonesia dalam menyimak untuk mencapai keberhasilan 

dalam proses mengajar di kelas. Selain itu, pendidik harus lebih kreatif dalam 

memilih metode pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan ataupun 

keterampilan peserta didik sesuai dengan materi yang dipelajari supaya peserta 

didik tidak merasa bosan dan jenuh dalam belajar. 

2. Bagi peserta didik 

Peneliti berharap kepada peserta didik untuk lebih berkonsentrasi dan  

memerhatikan pendidik pada saat mengajar di kelas kemudian antusias dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran lebih ditingkatkan.  

3. Bagi sekolah 

 Metode permainan ini dapat dijadikan referensi dalam proses 

pembelajaran. Sekolah sebaiknya bisa memotivasi semua warga sekolah untuk 

lebih meningkatkan penggunaan metode pembelajaran yang tidak membosankan 

dan kreatif agar dapat membantu peserta didik lebih semangat ke sekolah dan 

semangat belajar.  

4. Bagi peneliti lain 

 Peneliti berharap kepada calon peneliti sebelum melaksanakan 

pembelajaran dengan metode permainan bisik berantai, sebaiknya pendidik atau 

peneliti mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

dengan sangat baik agar proses pelaksanaannya juga dapat berjalan dengan baik. 
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sehingga untuk peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan pada jangkauan 

subjek dan materi yang lebih luas 
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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penerapan, hasil belajar siswa, dan 

respon siswa setelah penerapan Model Pembelajaran Problem Based dengan Media Boards 

StepIn Class IV Tema 4 Subtema 1 Pelajaran 1 SD Hang Tuah 10 Juanda. Dengan aplikasi model 

dan media siswa dapat merasa lebih mudah dan membantu dalam proses pembelajaran. Objek 

penelitian ini adalah siswa kelas IV-A SD Hang Tuah 10 Juanda sejumlah 30 siswa. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan model kombinasi atau metode Sequential Exploratory adalah 

kombinasi metode penelitian yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan metode 

penelitian kuantitatif secara berurutan. Dalam pengambilan data, diambil oleh observasi guru 

dan siswa, hasil tes belajar, dan angket respon siswa. Dalam penelitian ini, hasil data dari proses 

penerapan model Problem Based Learning dengan media Papan Langkah telah diterapkan oleh 

peneliti yang dapat dibuktikan dari hasil observasi guru dengan persentase 87,5% dan siswa 

aktivitas dengan persentase 95%. Pada hasil belajar siswa mendapatkan skor rata-rata 85 dengan 

persentase ketuntasan 93%, sedangkan untuk respon siswa diperoleh prestasi dengan persentase 

sebesar 82%. 

 

Kata kunci: model pembelajaran berbasis masalah, media panggung, jenis pekerjaan. 

 
 

PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, karena pendidikan merupakan modal dasar untuk menciptakan generasi 

bangsa yang cerdas dan berkualitas. Pendidikan juga merupakan proses 

peningkatan pengetahuan yang dilakukan melalui interasi antara guru dan siswa 

dimana pengetahuan tersebut digunakan untuk dirinya sendiri dan masyarakat 

sekitarnya.  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar manusia dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat dan bangsa 

dan negara. 

Tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Pasal 3 Nomor 20 Tahun 

2003 (dalam Wahyudin, 2011:12) adalah untuk mengembangkan potensi siswa 

agar menjadi manusia yang mandiri, beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab. 

Berdasarkan jurnal cendekia hasil observasi yang dilakukan oleh Nanci 

Riastini, Gd Gunantara. 2014. Dengan judul  Penerapan Model Pembelajaran 

Problem Based Learning Unuk Meningkatkan Kemampuan Memecahkan 

Masalah Matematika Siswa Kelas V di SD Negeri 2 Sepang Tahun Ajaran 2012-

mailto:Vivitandriyani22@gmail.com
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2013. Hasil belajar yang diperoleh sebelum tindakan hanya ada beberapa siswa 

yang mencapai KKM. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan model 

Problem Based Learning siswa sebagian besar mencapai KKM dengan nilai rata-

rata yang sangat baik sebesar 90. 

Berdasarkan masalah tersebut, maka guru hendaknya memberikan motivasi 

dalam pembelajaran. Salah satu  model pembelajaran yang dapat dikembangakan 

yang dapat berpusat pada siswa adalah model pembelajaran Menurut Barrow 

(dalam Huda, 2013: 271:) menyatakan bahwa model pembelajaran Problem Based 

Learning adalah pembelajaran yang diperoleh melalui proses menuju pemahaman 

akan resolusi suatu masalah. Adapun langkah-langkah model Problem Based 

Learning menurut Trianto (2007:71) adalah: 

1. Orientasi masalah kepada peserta didik. 

2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. 

3. Membimbing individual atau kelompok investigasi. 

4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Model Problem Based Learning mendorong siswa untuk berfikir menggunakan 

konsep-konsep untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Guru 

dapat memanfaatkan berbagai pengalaman berdasarkan materi yang akan 

diajarkan. Hal tersebut membuat model Problem Based Learning cocok 

diterpakan pada materi Jenis-Jenis Pekerjaan yang membutuhkan kegiatan sehari-

hari. 

Media pembelajaran merupakan salah satu unsur dinamis dalam proses belajar. 

Media pembelajaran sangat penting karena dapat membantu siswa dalam proses 

pembelajaran. Dengan menggunakan media pembelajaran dapat membuat suatu 

hal yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. 

Media pembelajaran Papan Tancap adalah media pembelajaran yang dipilih 

oleh peneliti untukmenyampaikan materi Jenis-Jenis Pekerjaan . Media 

pembelajaran papan tancap merupakan media tiga dimensi yang dapat dilihat dari 

segala arah. Dengan desain yang menarik dapat membuat siswa termotivasi untuk 

belajar lebih giat dan dapat menerima materi yang disampaikan oleh guru dengan 

mudah. 

Dengan adanya penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

dengan media Papan Tancap diharapkan siswa menjadi lebih mudah menerima 

materi pembelajaran dan lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar berupa pengetahuan dan keterampilan siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan, maka peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model Problem Based Learning 

dengan Tancap Pada Kelas IV Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1 SD Hang Tuah 

10 Juanda”. 

Dari paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah yaitu bagaimana proses penerapan, hasil belajar, dan respon siswa pada 

Penerapan Model Problem Based Learning dengan Media Papan Tancap Pada 

Kelas IV Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1 SD Hang Tuah 10 Juanda. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

pemahaman mengenai penelitian yang meliputi Model Problem Based Learning 

dengan Media Papan Tancap dan menjadi acuan bagai peneliti dalam melakukan 

penelitian dimasa yang akan datang. 
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METODE PENELITIAN  

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kombinasi (mixed methods).  

Menurut Sugiyono (2015:404), menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi 

adalah metode penelitian yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan 

metode penelitian kuntitatif untuk digunakan bersama-sama dalam suatu kegiatan 

penelitian, sehingga dapat diperoleh data yang komperehensif, valid, reliabel, dan 

objektif. 

Peneliti menggunakan metode kombinasi model atau Sequential Exploratory 

yaitu metode penelitian kombinasi yang menggabungkan antara metode penelitian 

kualitatif dan metode penelitian kuantitatif secara berurutan (Sugiyono, 

2015:474). Pada tahap pertama menggunakan metode kualitatif dan pada tahap 

kedua menggunakan metode kuantitatif. Prioritas pada penelitian ini cenderung 

pada tahap pertama, dan proses kombinasi antar kedua metode ini terjadi saat 

peneliti menghubungkan antara analisis data kualitatif dengan hasil belajar data 

kuantitatif. 

Subjek penelitian ini yaitu peneliti sebagai guru dan siswa kelas IV A SD 

Hang Tuah 10 Juanda. Pada teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi 

guru dan siswa, teshasil belajar, dan angket. Teknik analisis data dilakukan 

melalui 2 tahap yakni: tahap 1 analisis data kualitatif yaitu analisis aktivitas guru 

dan siswa, tahap 2 analisis data kuantitatif yaitu hasil belajar siswa dan angket 

respon siswa. 

Analisis data kualitatif diperoleh dari hasil observasi guru dan siswa. Dari 

hasil penelitian yang diperoleh peneliti mendeskripsikan secara detail aktivitas 

guru dan siswa selama pembelajaran. Sedangkan analisis data kuantitatif 

diperoleh dari tes hasil belajar siswa dan hasil angket respon siswa. 

Hasil belajar siswa dikatakan mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

apabila siswa mencapai nilai minimal 75.Data tes hasil belajar siswa dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

              
              

             
       

(Daryanto, 2009:355) 

Perhitungan tes hasil belajar secara individu ditentukan nilai berdasarkan nilai 

KKM. Rentan nilai tersebut adalah: 

Rentan Nilai Hasil Tes 

Konversi Nilai 

Akhir 

Predikat 

(Pengetahuan 

dan 

Keterampilan 

Klasifikasi 
Skala 0-

100 

Skala 

1-4 

86-100 4 A 
Sangat 

Baik 

71-85 3 B Baik 

56-70 2 C Cukup 

≤ 55 1 D Kurang 

(Kemendikbud, 2014:105) 

Untuk mencari rata-rata hasil belajar siswa dalah satu kelas dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 
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(Siregar, 2005:22) 

Banyaknya siswa yang mendapatkan nilai ≥ KKM prosentasenya dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

                     
 

 
        

(Nuryani 2013:78) 

Teknik angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui respon siswa 

selama pembelajaran penerapan model Problem Based Learning dengan Media 

Papan Tancap berlangsung.Untuk menghitung prosentase respon siswa dam 

pembelajaran digunakan rumus sebagai berikut: 

  
 

 
        

(Purwanto, 2009:102) 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Hang Tuah 10 Juanda dengan sumber data 

siswa kelas IV-A tahun ajaran 2017-2018 yang berjumlah 30 siswa. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 

dengan menerapkan model Problem Based Learning dengan media Papan Tancap 

kelas IV Tema 4 Subtema 1 Pembelajaran 1.  

1. Proses Penerapan Model Problem Based Learning dengan Media Papan 

Tancap. 

a. Hasil  Aktivitas Guru 

Proses aktivitas guru merupakan bentuk pengamatan yang dilakukan oleh 

guru kelas dengan bantuan teman mahasiswa untuk mengetahui hasil penerapkan 

model Problem Based Learning dengan media Papan Tancap kelas IV pada materi 

Jenis-Jenis Pekerjaan. 

Data aktivitas guru pada pembelajaran ini terdapat 8 indikator dari 36 

kegiatan mulai dari pendahuluan, inti, sampai dengan penutup. Data aktivitas guru 

akan dihitung dan dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

  
 

 
 x 100% 

Presentase aktivitas guru yang terlaksana: 

  
 

 
 x 100% 

  
  

  
 x 100% 

P = 87,5% 

Presentase aktivitas guru yang tidak terlaksana: 

  
 

 
 x 100% 

  
 

  
 x 100% 

P = 12,5% 

Dari keseluruhan kegiatan pembelajaran penerapan model Problem Based 

Learning dengan media Papan Tancap pada materi jenis-jenis pekerjaan diperoleh 

indikator keterlaksanaan sebanyak 63 skor dari 72 skor dengan prosentase 87,5% 

masuk dalam kategori sangat baik. 

 

b. Hasil Aktivitas Siswa 
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Data aktivitas siswapada pembelajaran terdapat 10 indikator aktivitas siswa. 

Data aktivitas siswa akan dihitung dan dianalisis dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

           
               

              
 x 100% 

 

Presentase aktivitas siswa yang terlaksana: 

           
               

              
 x 100% 

           
  

  
 x 100% 

Presentase = 95% 

 

Presentase aktivitas siswa yang tidak terlaksana: 

           
               

              
 x 100% 

           
 

  
 x 100% 

Presentase = 5% 

Setelah dilakukan analisis data observasi siswa didapatkan prosentase 

aktivitas siswa sebesar 95%. Sehingga aktivitas siswa dapat dikategorikan sangat 

baik. 

Berdasarkan kriteria penilian prosentase observasi menurut 

(Purwanto,2009:103) maka, data aktivitas guru dan siswa dapat disimpulkan 

bahwa penerapan model Problem Based Learning dengan Media Papan Tancap 

sangat efektif diterapakan pada pembelajaran tematik yang menuntut siswa harus 

aktif dalam pembelajaran. 

2. Data Hasil Belajar Siswa pada Muatan Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) 
Data hasil belajar siswa yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan 

pembelajaran dengan menerapkan Model Problem Based Learning dengan Media 

Papan Tancap Kelas IV Tema 4 SubtemaPembelajaran 1 SD Hang Tuah 10 

Juanda untuk mengetahui ketuntasan pembelajaran siswa, adapun hasil dari tes 

belajar siswa dilihat dari ranah kognitif. Hasil belajar kognitif merupakan hasil tes 

yang diperoleh siswa setelah melakukan pembelajaran. 

Tabel ketuntasan hasil belajar 

Ketuntasan 

hasil belajar 

Jumlah 

siswa 
Prosentase 

Tuntas 28 93% 

Tidak Tuntas 2 7% 

Perolehan prosentase hasil belajar siswa dapat disajikan dalam bentuk grafik 

sebagai berikut: 

 
93% 

7% 

Diagram Ketuntasan Hasil 

Belajar Siswa Muatan Pelajaran 

IPS 

Tuntas

Tidak Tuntas
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3. Data Hasil Respon Siswa 

Data respon siswa merupakan hasil angket yang dibagikan peneliti kepada 

siswa di kelas IV-A SD Hang Tuah 10 Juanda. Tujuan dari pemberian angket 

yaitu untuk mendeskripsikan ketertarikan siswa saat peoses pemelajaran. Adapun 

hasil angket respon siswa sebagai berikut: 

Angket Respon Siswa 

Jawaban respon siswa untuk quesioner no... Skor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Jumlah 112 68 107 115 109 108 106 42 106 110 983 

Rat-

Rata 

3,73 2,26 3,56 3,83 3,63 3,6 3,53 1,4 3,53 3,66  

Analisis angket respon siswa dapat dihitung dengan menggunakan rumus dan 

kriteria angket respon siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini:             
 

 
        

 
   

    
        

 = 81,91% 

 = 82% 

Data dari perhitungan prosentase angket respon siswa sebesar 82% 

menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran dengan menerapkan model 

Problem Based Learning dengan Media Papan Tancap dapat dikategorikan baik, 

dimana siswa merasa sangat senang, tertarik, aktif, dan dapat bekerja sama dengan 

kelompok maupun teman satu kelas dalam proses pembelajaran. 

 

PEMBAHASAN 

1. Proses Penerapan Model Problem Based Learning dengan Media Papan 

Tancap. 

Hasil Proses aktivitas guru dan siswa kelas IV-SD Hang Tuah 10 Juanda 

secara klaksikal dikategorikan sangat baik, karena semua fase Problem Based 

Learning sudah terlaksana. Pada aktivitas guru secara keseluruhan mendapatkan 

hasil prosentase 87,5% dengan kategori sangat baik, sedangkan pada aktivitas 

siswa secara keseluruhan mendapatkan hasil prosentase 95% dengan kategori 

sangat baik.  

Hasil yang didapatkan peneliti ini secara teoritis sejalan dengan kajian teori 

yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan model Problem Based Learning 

dimana siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam 

situasi nyata. 

Hal tersebut secara empiris sesuai yang dilakukan oleh peneliti Aprillia 

Pristik Kurniasari pada tahun 2016, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Hasil 

yang diperoleh peneliti ini adalah media karton tancap bergambar dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa dengan mengaitkan masalah-masalah nyata. 

2. Hasil Belajar Siswa Setelah Penerapan Model Problem Based Learning 

dengan Media Papan Tancap. 

Dari penelitian tersebut didapatkan nilai rata-rata hasil belajar siswa sebesar 

85. Ketuntasan  hasil belajar siswa menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan 

nilai tuntas sebanyak  28 siswa dengan prosentase 93% dan siswa yang belum 

tuntas sebanyak 2 siswa dengan prosentase 7%.  
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Dari hasil tes tersebut membenarkan bahwa pernyataan pada kajian teori yang 

ada di bab II menyatakan bahwa model pembelajaran Problem Based Learning 

dapat memahamkan materi jenis-jenis pekerjaan pada kelas IV. 

Secara teoritis fase-fase dalam model Problem Based Learning yang dilakukan 

peneliti sejalan dengan tujuan model Problem Based Learning diantaranya siswa 

dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, serta 

siswa dapat berkolaborasi dengan anggota kelompok dengan baik. Sehingga siswa 

sangat mudah untuk menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru.  

Hal tersebut secara empiris sesuai yang dilakukan oleh peneliti Himmia Hayati 

dengan judul skripsi Penggunaan Media Miniatur Binatang dan Tumbuhan Untuk 

Meningkatkan Proses Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. Pada penelitian 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran menggunakan media 

miniatur dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dengan hasil nilai rata-rata yang 

diperoleh sebesar 91,7. 

3. Hasil Respon Siswa Setelah Penerapan Model Problem Based Learning 

dengan Media Papan Tancap. 

Hasil respon siswa menunjukkan semua respon positif terhadap pembelajaran 

karena dari pernyataan 1-10 pada 30 lembar angket yang disebar pada siswa kelas 

IV-A, Pernyataan tersebut mendapatkan prosentase sebesar 82%. Berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan dapat dikatakan masuk dalam kriteria baik. 

Hal tersebut secara teoritis juga sejalan dengan kajian teori yang menyatakan  

model Problem Based Learning dapat memotivasi siswa untuk selalu belajar 

dengan hal-hal yang nyata serta  terjadi aktifitas ilmiah pada siswa melalui kerja 

kelompok. Selain itu juga model Problem Based Learning jika di padukan dengan 

media Papan Tancap dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa.  

Hal tersebut dapat dikuatkan lagi pada penelitian yang terdahulu yang 

menyatakan bahwa kualitas pembelajaran menggunakan model Problem Based 

Learning yang di padukan dengan media pembelajaran maka hasil yang 

didapatkan akan sangat baik. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dalam penelitian ini menunjukkan keberhasilan pembelajaran, hal ini dapat 

dibuktikan dari hasil observasi guru memperoleh kriteria “sangat baik”, dimana 

kegiatan keterlaksanaan sebanyak 63 skor dari 72 skor dengan prosentase 87,5%.  

Pada aktivitas siswa memperoleh kriteria “sangat baik”, dimana semua kegiatan 

dapat terlaksana dengan baik. Hasil belajar siswa mendapatkan nilai rata-rata 

klaksikal sebesar 85 dengan kriteria “sangat baik”, siswa dikatakan tuntas dalam 

pembelajaran dengan prosentase sebesar 93%, sedangkan siswa dinyatakan tidak 

tuntas sebesar 7%. Hasil respon siswa didapatkan positif dengan ketercapaian 

sebesar 82% masuk dalam kriteria “baik”. 

Saran 
Berdasarkan simpuln dari hasil penelitian yang dilakukan di SD Hang Tuah 10 

Juanda dengan menerapkan model Problem Based Larning dengan media Papan 

Tancap dapat memberikan manfaat agar proses pembelajaran dan hasil belajar 

siswa mencapai tujuan yang diharapkan. Peneliti berharap, guru harus dapat 

memilih model pembelajaran serta media pembelajaran yang baik dan yang cocok 

untuk materi yang akan diajarkan, dimana model dan media pembelajaran untuk 

meningkatkan pemahaman siswa. 
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ABSTRAK 

 
Role Playing juga dikenal sebagai model sosio-drama. Ini adalah cara untuk menyajikan 

materi pelajaran dengan sebuah karya dan mendemonstrasikan atau mendramatisasi perilaku 

hubungan sosial. Masalah penelitian adalah: adakah hubungan antara model pembelajaran 

menggunakan role play dalam proses pembelajaran siswa kelas IV SDN Ketabang Kawasan 

Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bermain peran dalam proses 

pembelajaran siswa kelas IV SDN Ketabang Kawasan Surabaya. Metodologi penelitian 

menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan tes. Teknik analisis 

data menggunakan uji normalitas, homogenitas dan uji-t. Hasil penelitian ditemukan setelah 

melakukan pengujian dan mendapatkan hipotesis oleh peneliti, data menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi menunjukkan angka 0,00 atau kurang dari 0,05 pada nilai tingkat signifikansi yang 

telah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh dalam bermain peran dalam proses 

belajar siswa untuk kelas empat di SDN Ketabang Kawasan Surabaya. Kesimpulan dan saran 

yang diberikan dalam penelitian ini dapat berguna bagi pembaca, terutama bagi pendidik yang 

ingin menggunakan permainan peran dalam proses belajar mengajar mereka. 

 

Kata kunci: model pembelajaran, bermain peran, hasil belajar. 

 

PENDAHULUAN 

Pada saat ini telah diterapkan kurikulum 2013 pada sekolah-sekolah yang 

berada di kota maupun di desa, walaupun pada pelaksanaanya masih belum semua 

sekolah telah menerapkan kurikulum 2013 pada proses pembelajarannya. Fanani 

dkk, (2015:37) menyatakan, “Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru, 

hasil penyempurnaan kurikulum sebelumnya”. Dalam kurikulum 2013 peserta 

didik dituntut untuk aktif, kreatif, dan terampil dalam memecahkan suatu masalah, 

yang mana pendidik akan mengarahkan/membimbing peserta didik untuk dapat 

mencapai tuntutan yang dibebankan padanya melalui proses pembelajaran yang 

aktif, menarik, dan bermakna. 

Menurut Sumantri  dan Syaodih (2009:63) “Anak usia SD memiliki 

beberapa karakteristik, yang pertama senang bermain, kedua senang bergerak, 

ketiga senang bekerja dalam kelompok”. Ketiga karakteristik peserta didik SD 

tersebut menuntut pendidik untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang 

bermuatan permainan. Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat 

dikembangkan untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah model pembelajaran role 

playing.  

Model pembelajaran role playing sangatlah sesuai dengan karakteristik 

peserta didik di SD, hal ini dikarenakan model pembelajaran role playing menitik 

beratkan pada keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran dengan bantuan 

pendidik sebagai fasilitator untuk mengarahkannya. Peran pendidik sebagai 

mailto:skaabi41@gmail.com
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fasilitator ini diharapkan mampu untuk membuat peserta didik menjadi kreatif, 

mampu berpikir kritis, dan sangat antusias dalam belajar. 

Menurut Sagala (2010:213)  “Role Playing atau dikenal juga dengan model 

sosiodrama adalah cara menyajikan bahan pelajaran dengan mempertunjukkan 

dan mempertontonkan atau mendramatisasikan cara tingkah laku dalam hubungan 

sosial”.  

Huda (2013:209) menyatakan “Role Playing adalah suatu cara penguasaan bahan-

bahan pelajaran melalui pengembangan dan imajinasi penghayatan siswa”. 

Tujuan yang diharapkan dengan penggunaan model Role Playing adalah agar 

peserta didik dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain, dapat belajar 

bagaimana membagi taggung jawab, dapat belajar bagaimana mengambil 

keputusan dalam situasi kelompok secara spontan, merangsang kelas untuk 

berpikir dan memecahkan kelas (Sanjaya, 2006: 159).  

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk mengembangkan dan meneliti 

lebih lanjut tentang model pembelajaran role playing untuk dapat mencapai hasil 

belajar peserta didik yang optimal melalui penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Model Pembelajaran Role Playing Terhadap Hasil Belajar Pada Tema 4 Subtema 

1 Pembelajaran 3 Peserta Didik Kelas IV SDN Ketabang Kawasan Surabaya”. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Desain penelitian 

ini menggunakan true experimental design. Dengan rancangan penelitian yang 

berbentuk “Posttest  Only Control Design” (Sugiyono, 2016:76). Dalam design ini 

terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok 

pertama diberi perlakuan (X) dan kelompok yang kedua tidak diberi perlakuan 

(X). Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan 

kelompok tanpa diberi perlakuan disebut kelompok kontrol. 

 Desain yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

(Sugiyono, 2016:76) 

Keterangan: 

R₁    : kelas eksperimen 

R₂    : kelas kontrol 

X    : perlakuan 

O2 : post test hasil belajar setelah diberi perlakuan model pembelajaran role 

playing 

O4 : posttest hasil belajar dengan tidak diberi perlakuan model pembelajaran 

role playing 

Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas IV SDN Ketabang 

Kawasan Surabaya. Dengan sampel yaitu kelas IV-A sebagai kelas eksperimen 

dan kelas IV-C sebagai kelas kontrol. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis. 

Penggunaan uji hipotesis dalam penelitian ini untuk mengetahui perbedaan hasil 

R1 X O2 

R2  O4 
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belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, variabel independen (model 

pembelajaran role playing) dan Variabel dependen. Sebelum melakukan uji 

hipotesis, ada tahap uji prasyarat yang harus dilalui sebuah data agar dapat 

dikatakan layak untuk dilakukannya uji hipotesis. Uji prasyarat yang dimaksud 

adalah uji normalitas dan uji homogenitas. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Hasil penelitian ini dilakukan dengan membagikan soal posttest di akhir 

pembelajaran kepada peserta didik. Selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara 

statistik dengan tujuan menemukan jawaban dari rumusan masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian. 

 Berikut hasil penelitian tes hasil belajar yang dirangkum dalam tabel. 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan syarat pengujian untuk melihat data tersebut 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas ini peneliti menggunakan 

aplikasi SPSS versi 16.0 untuk mengetahui hasil pengolahan data yang ada, yaitu 

melalui uji Kolmogorov-Smirnov:  

1) Jika nilai signifikasi/Pvalue/Sig. < 0,05 maka data tidak normal.  

2) Jika nilai signifikasi/Pvalue/Sig. > 0,05 maka data normal.  

Berikut adalah hasil analisis uji normalitas terhadap nilai posttest kelas 

ekperimen dan kelas kontrol yang disajikan dalam bentuk tabel 4.12. 

Tabel 4.12  

Uji Normalitas Nilai Posttest Kelas Ekperimen dan Kelas Kontrol 

 

Berdasarkan tabel 4.12 nilai signifikansi (Sig.) posttest pada kelas 

eksperimen yaitu sebesar 0,200 sedangkan pada kelas kontrol memiliki nilai 

signifikansi (Sig.) posttest sebesar 0,148 sehingga data dari kedua kelas tersebut 

dapat dikatakan berdistribusi normal dikarenakan nilai signifikansi (Sig.) pada 

kedua kelas tersebut lebih besar dari 0,05. 

2. Uji Homogenitas 

Berdasarkan tabel 4.12 uji Kolmogorov-Smirnov data yang digunakan telah 

berdistribusi normal, sehingga penelitian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya 

yaitu tahap uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui 

apakah data yang disajikan tersebut homogen atau tidak, dengan kata lain uji 

homogenitas digunakan untuk menguji homogen tidaknya data yang diambil 

berdasarkan suatu sample. Dalam uji homogenitas ini peneliti menggunakan 

aplikasi SPSS versi 16.0 untuk mengetahui hasil pengolahan data yang ada, yaitu 

melalui uji Levene’s:  

1) Jika nilai signifikasi/Pvalue/Sig. < 0,05 maka data tidak homogen 

2) Jika nilai signifikasi/Pvalue/Sig. > 0,05 maka data homogen. 
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Berikut adalah hasil analisis uji homogenitas terhadap nilai posttest kelas 

ekperimen dan kelas kontrol yang disajikan dalam bentuk tabel 4.13. 

Tabel 4.13 

 Uji Homogenitas Nilai Posttest Kelas Ekperimen dan Kelas Kontrol 

 
Berdasarkan uji Levene’s pada tabel 4.13 nilai posttest kelas eksperimen 

dan kelas kontrol memiliki signifikansi (Sig.) sebesar 0,892 yang berarti lebih 

besar  dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data yang disajikan telah 

homogen. 

3. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji normalitas dan uji homogenitas terhadap hasil belajar kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa data 

tes hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol telah memenuhi syarat dan 

layak untuk dilakukan uji hipotesis (t-test). Uji hipotesis ini dilakukan untuk 

menjawab rumusan masalah yang dikemukakan oleh peneliti pada bab I. Adapun 

kriteria pengambilan keputusan untuk mengetahui hasil uji hipotesis melalui 

program SPSS meliputi: 

1) Jika nilai Prob./Signifikansi/P-value < α, maka H₀ ditolak 

2) Jika nilai Prob./Signifikansi/P-value > α, maka H₁ diterima 

keterangan:  

a) H₀ ditolak: ada pengaruh model pembelajaran role playing terhadap hasil 

belajar peserta didik kelas IV pada SDN Ketabang Kawasan Surabaya 

b) H₁ diterima: tidak ada pengaruh model pembelajaran role playing terhadap 

hasil belajar peserta didik kelas IV pada SDN Ketabang Kawasan Surabaya 

c) Taraf signifikan yang digunakan adalah 5% atau 0,05ɑ 

Berikut adalah jumlah peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol 

yang mengerjakan posttest dan hasil analisis uji hipotesis (t-test) terhadap nilai 

hasil belajar posttest kelas eksperimen dan kelas kontrol yang disajikan pada tabel 

4.14 dan tabel 4.15. 

Tabel 4.14 

 Group Statistic Kelas Ekperimen dan Kelas Kontrol 

 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh jumlah peserta didik kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang mengerjakan posttest yaitu masing-masing 40 

peserta didik. 
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Tabel 4.15 

 Uji Hipotesis Nilai Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Independent Samples Test 

 
Berdasarkan uji hipotesis (t-test) pada tabel 4.15 di atas, nilai signifikansi 

menunjukkan kurang dari 0,05 atau kurang dari nilai taraf signifikansi yang telah 

ditentukan, hal ini  menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar peserta 

didik kelas eksperimen yang diajar dengan model pembelajaran role playing 

dengan peserta didik kelas kontrol yang tidak diajar dengan model pembelajaran 

role playing. 

B.   Pembahasan 

Dari analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian di SDN Ketabang 

Kawasan Surabaya yang sudah didasarkan pada rumusan masalah peneliti, yaitu 

tentang adakah pengaruh model pembelajaran role playing terhadap hasil belajar 

pada tema 4 subtema 1 pembelajaran 3 peserta didik kelas IV SDN Ketabang 

Kawasan Surabaya. Peneliti memperoleh data melalui tes hasil belajar kognitif 

yang dilakukan selama peserta didik mengikuti proses pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran role playing penelitian tersebut dilakukan satu 

kali pembelajaran. 

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan oleh peneliti, di dapat data 

bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi tersebut (0,000 < 0,05) atau kurang dari nilai taraf signifikansi yang 

telah ditentukan. Terlihat bahwa terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik 

kelas IV yang diajar dengan model pembelajaran role playing dengan peserta 

didik kelas IV yang tidak diajar dengan model pembelajaran role playing. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwasanya H₀ ditolak, yang artinya ada pengaruh model 

pembelajaran role playing terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV pada SDN 

Ketabang Kawasan Surabaya.  

Terjadinya pengaruh model pembelajaran role playing terhadap hasil belajar 

peserta didik kelas IV disebabkan oleh karakteristik pembelajaran role playing itu 

sendiri dimana  pembelajaran role playing sangat sesuai dengan karakteristik 

peserta didik di SD. Menurut Sumantri dan Syaodih (2009:63) “Anak usia SD 

memiliki beberapa karakteristik, yang pertama senang bermain, kedua senang 

bergerak, ketiga senang bekerja dalam kelompok”. Hal ini sesuai dengan model 

pembelajaran role playing yang di dalamnya memuat unsur permainan. 

Kegiatan ini menarik minat belajar dan antusiasme peserta didik untuk 

mengikuti proses pembelajaran karena siswa diajak bergerak bebas tidak hanya 

duduk diam dan mendengarkan. Siswa juga berkelompok untuk berdiskusi dan 

bekerjasama dalam memperagakan secara langsung rangkaian kegiatan bermain 

peran. Hal ini didukung pendapat Ruminiati (2007:55) menyatakan, “Bahwa role 

playing bermanfaat untuk mendalami isi mata pelajaran yang dipelajari”. 
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Tingginya tingkat penyerapan siswa terhadap materi akan menyebabkan hasil 

belajar siswa juga semakin baik, dengan keterlibatan siswa secara langsung dalam 

pembelajaran akan mendorong siswa memperoleh gambaran utuh dan 

pembelajaran yang bermakna. 

Dalam role playing peserta didik dituntut untuk menempatkan diri pada 

posisi atau situasi orang lain dalam mengalami ataupun mendalami sebanyak 

mungkin pikiran dan perasaan orang lain tersebut. Kemampuan inilah sebagai 

kunci bagi setiap peserta didik untuk dapat memahami dirinya dan orang lain yang 

pada akhirnya dapat berhubungan atau bersosialisasi dengan orang lain 

(bermasyarakat) dan dengan cara belajar seperti ini siswa lebih termotivasi untuk 

meningkatkan hasil belajar yang maksimal, dimana di dalamnya peserta didik 

tidak hanya belajar saja, tetapi juga bermain peran yang mengasyikkan.  

Hal itu relevan dengan hasil penelitian terdahulu Biantara, Ardian (2013:85) 

menyatakan, “Siswa kelas eksperimen lebih memahami isi dari bahan yang 

diajarkan karena siswa memerankan tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang 

terjadi pada. Sehingga hasil belajar IPS siswa kelas eksperimen menjadi lebih baik 

karena metode Role Playing menjadikan siswa lebih aktif dan memberikan 

pengalaman yang berkesan bagi siswa”. 

Berbeda halnya dengan yang terjadi pada kelas kontrol dimana kelas ini 

tidak mendapatkan perlakuan model pembelajaran role playing. Di dalam kelas 

kontrol pembelajaran kurang menarik minat peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran. Hal ini disebabkan pada kelas kontrol peserta didik diajak untuk 

fokus pada kegiatan pembelajaran yang ada, tanpa disertai dengan adanya bermain 

dalam proses pembelajarannya, sehingga peserta didik merasa jenuh dan bosan 

dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini juga berdampak pada rata-rata hasil 

belajar peserta didik kelas kontrol yang lebih rendah daripada rata-rata hasil 

belajar peserta didik kelas eksperimen. 

Berdasarkan uraian di atas, menunjukan bahwa kegiatan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol menunjukan hasil belajar yang berbeda. Pada kelas 

eksperimen yang diajar menggunakan model pembelajaran role playing memiliki 

rata-rata nilai 81, sedangkan pada kelas kontrol yang tidak diajar menggunakan 

model pembelajaran role playing memiliki rata-rata nilai 71. Terlihat bahwa hasil 

belajar peserta didik kelas eksperimen yang diajar menggunakan model 

pembelajaran role playing lebih tinggi daripada peserta didik kelas kontrol yang 

tidak diajar menggunakan model pembelajaran role playing. Dengan demikian 

dapat diinterpretasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan model 

pembelajaran role playing terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV pada SDN 

Ketabang Kawasan Surabaya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV didapat data 

bahwa H₀ ditolak, jadi dapat ditarik sebuah simpulan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti guna menjawab rumusan masalah yang dikemukakan 

peneliti pada bab I, bahwasanya ada pengaruh model pembelajaran role playing 

terhadap hasil belajar peserta didik kelas IV pada SDN Ketabang Kawasan 

Surabaya.  
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B. Saran  

Berdasarkan pada hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulanyang telah 

disampaikan, maka peneliti mengajukan saran sebagaimana berikut :  

1. Bagi Guru  

a. Guru hendaknya lebih kreatif  dan inovatif dalam sebuah proses pembelajaran 

di sekolah, tidak hanya terbatas pada model pembelajaran yang terdapat pada 

buku guru saja, tetapi memiliki banyak variasi model pembelajaran agar 

peserta didik menjadi lebih tertarik dan termotivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran. 

b. Guru hendaknya dalam menerapkan model pembelajaran role playing tidak 

hanya di dalam ruangan kelas saja, tetapi juga dapat menerapkannya di luar 

ruangan kelas juga, agar siswa tidak meras jenuh. 

2. Bagi Peserta Didik 

a. Peserta didik hendaknya lebih menghargai guru kelas ataupun guru yang 

sedang magang dalam proses pembelajaran agar terjalin kerjasama yang baik 

antara guru dan peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

b. Peserta didik hendaknya diberi motivasi yang menumbuhkan kepercayaan diri 

mereka dalam setiap proses pembelajaran, agar mereka semakin terpacu untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

a. Sekolah hendaknya memfasilitasi sarana dan prasarana yang mendukung guru 

dalam proses pembelajaran di luar ruangan kelas dengan baik. 

b. Sekolah hendaknya memperhatikan kenyamanan ruangan kelas yang 

digunakan untuk aktivitas pembelajaran didalam ruangan kelas, baik itu yang 

menyangkut masalah kebersihan kelas, suhu udara, maupun sarana dan 

prasarana di dalam ruangan kelas. 
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ABSTRAK 

 
Penumpukan informasi tentang pelaksanaan program sekolah siang hari penuh di sekolah dasar dan 

menengah telah membawa dinamika yang luar biasa di kalangan pendidik, baik pendidik sekolah formal 

maupun non-formal. Ada kekhawatiran yang sangat besar bagi para pendidik madrasah yang merasa 

mereka akan terancam ketika program sekolah sehari penuh diadakan, karena anak-anak sekolah mulai di 

pagi hari dan pulang larut sore sehingga tidak ada kesempatan bagi anak-anak untuk belajar pelajaran 

agama di madrasah. Kecemasan ini menghasilkan penolakan terhadap kebijakan yang akan diluncurkan 

oleh menteri pendidikan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan full day school di SD Muhammadiyah 

1 Panji. Lokasi penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Panji Kabupaten Situbondo yang terdiri 

dari kelas 4 kelas 5 dan kelas enam dengan perincian kelas 4 sofa dan marwah masing-masing 25 siswa, 

kelas 5 sofa dan marwah masing-masing 32 siswa dan kelas 6 sofa dan marwah masing-masing 25 siswa. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang 

dikumpulkan adalah data pelaksanaan full day school di SD Muhammadiyah 1 Panji. 

Berdasarkan analisis data penelitian, pelaksanaan full day school di SD Muhammadiyah 1 Panji 

diterapkan untuk kelas tinggi hanya di kelas 4, 5 dan 6. Pelaksanaan full day school di kelas 4 dan 5 

berlangsung pada pukul 15.30 dan kelas 6 sampai 17.00 sore 

 

Kata kunci: sekolah sehari penuh 

 

PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan bekal dalam menjalani kehidupan, baik hidup di dunia 

maupun hidup di akhirat. Tanpa adanya pendidikan, maka kehidupan seseorang akan terasa 

tak bermakna dan hampa.  Kehidupan  diciptakan oleh Yang Maha Kuasa sebagai sistem 

yang sangat sempurna, lengkap dengan subsistemnya. Oleh karena itu pendidikan 

merupakan suatu sistem, dan sistem pendidikan itu merupakan bagian dari sistem yang 

lebih luas. Serta pendidikan menjadi kebutuhan hidup masing-masing individu . Setiap 

manusia membutuhkan pendidikan sampai akhir hayat, kapan dan dimanapun manusia 

tersebut berada. Pendidikan sangat penting karena tanpa pendidikan manusia akan sulit 

berkembang dan bahkan akan terbelakang.  

Dalam rangka pembaruan sistem pendidikaan nasional telah ditetapkan visi, misi dan 

strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya 

sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan 

semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga 

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Terkait dengan visi 

tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan 

landasan dalam pelaksanaan reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah 

pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 

yang berlangsung sepanjang hayat (Rusman, 2010:3). 

mailto:eky_Lidyawati@yahoo.com
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Berhembusnya informasi akan diterapkannya program full day school di sekolah baik 

tingkat dasar dan  menengah telah membawa dinamika yang luar biasa dikalangan 

pendidik, baik itu pendidik sekolah formal maupun non formal. Terjadi kehawatiran yang 

luar biasa pada pendidik madrasah yang merasa akan terancam keberadaannya apabila 

diadakan program full day school,  karena anak sekolah mulai pagi dan pulang sore 

sehingga tidak ada kesempatan bagi anak untuk belajar mengkaji ilmu agama di madrasah. 

Kegelisahan ini berbuah penolakan terhadap kebijakan yang akan digulirkan oleh menteri 

pendidikan. 

Dengan tanpa memihak kepada siapapun, apabila kita cermati alasan bapak menteri 

pendidikan menerapkan program tersebut adalah karena beliau melihat keberhasilan 

pendidikan  yang dilaksanakan oleh lembaga penidikan dasar swasta “Sabilillah” yang 

berada di Malang. Sabilillah merupakan  sekolah swasta yang berani menarik SPP yang 

tinggi pada wali murid, namun dibuktikan dengan kualitas pendidikan yang ditawarkan 

juga tidak sembarangan, sehingga wali muridpun tidak merasa rugi menyekolahkan putra 

dan putri mereka di sekolah tersebut. Informasi terbaru juga, ternyata, putra dari bapak 

menteri juga sekolah di lembaga pendidikan sabilillah. 

Sabilillah merupakan sekolah yang menerapakan program full day school dengan 

tujuan dan harapan tertentu, mengingat kebutuhan akan pendidikan yang sangat mendesak. 

Banyaknya orang tua yang bekerja, baik itu laki-laki dan perempuan telah memberikan 

keterbatasan kepada orang tua untuk mengawasi dan mendidik secara langsung para putra-

putrinya telah memaksa para orang tua untuk menyerahkan tanggung jawab tersebut 

kepada pihak sekolah, sehingga muncullah konsep pendidikan full day school yang 

ditawarkan untuk menanggulangi masalah tersebut. 

Beberapa realiatas yang telah dituliskan diatas merupakan alasan singkat yang bisa 

dimunculkan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengapa bapak menteri pendidikan 

ingin menerapakan program full day school. 

Untuk di kota Situbondo, ada beberapa sekolah yang telah menerapakan  program 

full day school salah satunya yaitu SD Muhammadiyah 1 Panji. SD Muhammadiyah 1 

Panji merupakan sekolah faforit di tengah kota Situbondo yang menawarkan program full 

day school.   

Ditengah-tengah polemik penerapan full day school ini peneliti ingin mengungkap 

seperti apa penerapan program ful day school  di SD Muhammadiyah 1 panji, dan 

bagaimanakah hasil program full day school?  

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelititian yang 

berjudul “ Penerapan Program Full Day School di SD Muhammadiyah 1 Panji 

kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2017-2018 ”. 
 

Menurut etimologi, kata full day school berasal dari Bahasa Inggris. Terdiri dari kata 

full mengandung arti penuh, dan day  artinya hari. Maka full day mengandung arti sehari 

penuh. Full day juga berarti hari sibuk. Sedangkan school artinya sekolah .( Jhon M Echols 

& Hassan Shadily, t.th.: 260) Jadi, arti dari full day school jika dilihat dari segi 

etimologinya berarti sekolah atau kegiatan belajar yang dilakukan sehari penuh. 

Sedangkan menurut terminologi atau arti secara luas, Full day school mengandung 

arti system pendidikan yang menerapkan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar 

sehari penuh dengan memadukan system pengajaran yang intensif yakni dengan 

menambah jam pelajaran untuk pendalaman materi pelajaran serta pengembangan diri dan 
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kreatifitas (Sekolah Indonesia. Com).  pelaksanaan  pembelajaran yang dilaksanakan di 

sekolah mulai pagi hingga sore hari, secara rutin sesuai dengan program pada tiap jenjang 

pendidikannya. Dalam full day school, lembaga bebas mengatur jadwal mata pelajaran 

sendiri dengan tetap mengacu pada standar nasional alokasi waktu sebagai standar minimal 

dan sesuai bobot mata pelajaran, ditambah  dengan model-model pendalamannya. Jadi 

yang terpenting  dalam full day school adalah pengaturan jadwal mata pelajaran. Program 

ini banyak ditemukan pada sekolah tingkat dasar SD/MI swasta yang berstatus unggulan. 

Biasanya, sekolah tersebut tarifnya mahal dan FDS bagian dari program favorit yang 

“dijual” pihak sekolah. 

Full Day Sshool memang menjanjikan banyak hal, diantaranya: kesempatan belajar 

siswa lebih banyak, guru bebas menambah materi melebihi muatan kurikulum biasanya 

dan bahkan mengatur waktu agar lebih kondusif, orang tua siswa terutama yang bapak-

ibunya sibuk berkarier di kantor dan baru bisa pulang menjelang maghrib mereka lebih 

tenang karena anaknya ada di sekolah sepanjang hari dan berada dalam pengawasan guru. 

Dalam full day school  lamanya waktu belajar tidak dikhawatirkan menjadikan beban 

karena sebagian waktunya digunakan untuk waktu-waktu informal. Cryan dan Others 

dalam penelitiannya menemukan bahwa adanya full day school memberikan efek positif 

bahwa  anak-anak akan lebih banyak belajar dari pada bermain, karena lebih banyak waktu 

terlibat dalam kelas yang bermuara pada produktivitas yang tinggi, juga lebih mungkin 

dekat dengan guru, dan siswa juga menunjukkan sikap yang lebih positif, terhindar dari 

penyimpangan-penyimpangan karena seharian berada di kelas dan dalam pengawasan guru 

(Bobbi Departer., Mark Reardon & Sarah Singger Naurie, 2003:7) 
 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu suatu penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

prilaku yang dapat diamati.(Moleong, 2002:3) 

Adapun bentuk penelitian adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan suatu obyek yang berkenaan dengan masalah penelitian kasus, karena 

penulis bertujuan ingin mempelajari secara intensif tentang latar belakang seseorang, 

kelompok atau lembaga, terinci dan mendalam terhadap organisasi lembaga atau gejala 

tertentu.( Sanapiah Faisal, 2003: 4) 
Hasil dan Luaran Yang Dicapai 

Hasil Penelitian 

Tidak semua sekolah menerapkan FDS pada program pembelajarannya. Hanya 

sekolah-sekolah tertentu saja yang menerapkan FDS, terutama sekolah swasta seperti SD 

Muhammadiyah 1 Panji ini. Sekolah Swasta memiliki kewenangan yang bebas untuk 

mengatur jalannya proses pendidikan dengan mengutamakan kinerja guru. Kebijakan 

penyelenggaraan FDS pada sekolah ini merupakan inisiatif dari kepala yayasan 

Muhammadiyah yang kemudian memilih atau menetapkan seorang kepala sekolah yang 

dianggap mumpuni untuk memimpin dan mengemban tanggung jawab yang besar untuk 

kemajuan dan kesuksesan sekolah yang menerapkan FDS. Selanjutnya, penyampaian 

informasi FDS ini disampaikan pada seluruh guru pengajar. Kebijakan FDS yang telah 

disepakati oleh kepala sekolah dan guru, kemudian disampaikan kepada wali calon siswa 

pada tahun ajaran 2017/2018, dimana FDS ini memang baru diterapkan tahun ini. Apabila 

disetujui, pihak sekolah memberikan pemberitahuan pada Dinas Pendidikan Kabupaten 
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Situbondo bahwa SD Muhammadiyah 1 Panji telah sepakat menyelenggarakan FDS. 

Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan Kabupaten menyampaikan  hal ini kepada Dinas 

Pendidikan Provinsi. Pemberitahuan ini tidak bersifat meminta persetujuan namun hanya 

bersifat memberi tahu, sebab sekolah swasta diberikan kewenangan untuk mengelola 

pendidikan secara mandiri. 

Alasan penerapan FDS oleh sekolah adalah : 

a. Mempermudah pengawasan 

Jaman yang semakin berkembang, membuat para orang tua tidak dapat memungkiri 

kemungkinan bahwa pendidikan anak juga terpengaruh oleh perkembangan jaman. Bukan 

hanya terkait dengan teknologi, tetapi juga berkaitan erat dengan pergaulan anak yang kini 

tidak lagi mudah untuk dijangkau para orang tua. Terlebih para orang tua yang sibuk 

bekerja, berharap bahwa dengan adanya FDS mampu membantu orang tua dalam hal 

pengawasan. 

Selain dari sisi pandang orang tua, para guru juga mampu mengawasi seluruh 

kegiatan siswa dengan program pembelajaran yang telah ditetapkan sekolah. Pengawasan 

ini tidak hanya terpaku pada pergaulan siswa, namun sangat erat kaitannya dengan 

pembelajaran. Dengan adanya siswa di sekolah hingga sore hari dengan jam pelajaran yang 

harus ditempuh, guru dapat melakukan pengawasan pada cara hingga hasil belajar siswa.  

Pengawasan pada proses belajar siswa ini dikarenakan tidak seluruh orang tua dapat 

mengawasi proses belajar putra/ putrinya. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, baik yang 

berasal dari motivasi intern siswa, atau ekstern siswa dalam artian orang tua dan 

lingkungannya. Sehingga guru di sekolah dapat mengawasi dan mengontrol belajar siswa 

secara intensif. Hal ini menjadikan jalannya pendidikan lebih terarah . 

b. Memberikan Penguatan 

Kegiatan penguatan pada siswa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

memberikan pemahaman yang mendalam pada siswa sehingga menjadi pembelajaran yang 

bermakna. Pembelajaran yang bermakna, adalah pembelajaran yang tidak hanya melekat 

pada daya ingat siswa dalam rentang waktu yang bersifat sementara, namun diharapkan 

dapat diingat hingga benar-benar dipahami dan dapat diterapkan pada lingkungan siswa 

yang sebenarnya.  

Berkaitan dengan hal ini, jumlah jam pelajaran yang banyak, memberikan 

kesempatan pada guru untuk memberikan penguatan pada siswa. Hal ini berbeda dengan 

sekolah lain yang hanya memberikan penjelasan setiap mata pelajaran, namun tidak 

memberikan jam-jam tertentu untuk penguatan.  

c. Memberikan pendidikan Islam lebih intensif 

Sekolah swasta terkait erat dengan ikon sekolah Islam, yakni sekolah yang 

didalamnya tidak hanya memberikan pengetahuan umum, namun juga mengedepankan 

pembelajaran agama. FDS memberikan waktu yang lebih atau khusus untuk penanaman 

ilmu agama yang tidak hanya disampaikan, namun juga diimplementasikan setiap waktu. 

Sekolah ini memiliki pengajaran hadist yang berjumlah 40 hadist untuk di hafal siswa 

hingga kelas VI. Selain hadist, sekolah ini juga memberikan pengajaran tahfidz pada 

seluruh siswa yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis pada pukul 15.00 – 17.00 

WIB. 

5.1.2.2  Banyak hari mengajar dalam satu minggu 

SD Muhammadiyah 1 Panji merupakan sekolah yang menerapkan Full Day 

School. Sekolah yang menerapkan Full Day School memiliki jam pelajaran yang lebih 
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banyak dibandingkan sekolah pada umumnya. Apabila pada sekolah lain umumnya 

pembelajaran dilakukan selama 6 hari dengan jam pulang sekolah rata-rata pukul 

13.30 WIB, berbeda halnya dengan sekolah ini. SD Muhammadiyah 1 Panji 

melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) hanya 5 hari saja, yakni Senin hingga 

Jumat dengan jam pulang sekolah kelas rendah pukul 13.30 WIB, sedangkan untuk 

kelas tinggi adalah hingga usai menunaikan sholat Ashar berjama’ah atau pukul 15.30 

WIB. Bagi kelas VI, masih terdapat jam evaluasi atau pemantapan yakni hingga jam 

17.00 WIB.  

 

5.1.2.3  Banyak Kelas dan Jumlah Siswa FDS 

Sekolah ini menerapkan FDS pada kelas 4,5, dan 6. Setiap kelas memiliki 2 

rombel belajar, dengan banyaknya siswa :  

Kelas 4 Shofa  = 25 siswa 

Kelas 4 Marwah  = 25 siswa 

Kelas 5 Shofa = 32 siswa 

Kelas 5 Marwah  = 32 siswa 

Kelas 6 Shofa = 25 siswa 

Kelas 6 Marwah = 25 siswa 

 

5.1.2.4 Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi yang dilakukan sama halnya dengan evaluasi pada sekolah umum, 

yakni Ulangan harian pada setiap seminggu sekali, PTS (Penilaian Tengah Semester), 

dan PAS (Penilaian Akhir Semester). Selain evaluasi pada hasil belajar siswa, kepala 

sekolah sesekali juga melakukan penilaian pada hasil mengajar guru dengan 

melakukan supervisi yang tidak hanya dilakukan setiap pertengahan semester, namun 

juga pada waktu-waktu senggang sehingga kinerja guru tetap terkontrol. 

 

5.1.2.5 Dasar Hukum/ Standardisasi Penyelenggaraan Full Day dari Pemerintah  

Berkaitan dengan penyelenggaraan FDS, masih sebatas pada Peraturan Presiden 

(Perpres) setelah sebelumnya menggantikan Peraturan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun terkait kebijakan sekolah 5 hari ini. 

Program FDS ini belum memiliki Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk 

Teknis) seperti halnya Kurikulum 2013. Oleh karena itu, kepala sekolah beserta 

seluruh perangkat guru mengelola program pendidikan secara mandiri. Dengan 

ketiadaan Juklak, tidak ada aturan secara tertulis dari dinas terkait dengan cara 

pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya. Begitu pula dengan ketiadaan 

Juknis, maka tidak ada aturan pemerintah yang berkaitan dengan teknis kegiatan, tidak 

menyangkut wewenang dan prosedur. 

 

5.1.2.6 Pendataan Sekolah 

Terkait dengan pendataan, sekolah ini mengikuti program dapodik, meskipun 

statusnya adalah swasta, bukan negeri. Dapodik merupakan aplikasi online yang dapat 

diakses seluruh sekolah untuk memasukkan dan mengolah data,baik data peserta didik, 

pendidik, dan tenaga kependidikan hingga profil sekolah itu sendiri. Adanya Dapodik 

memudahkan admin atau operator sekolah (OPS) untuk menyatukan data 

kependidikan secara nasional. Dapodik juga menverifikasi data guru dengan kaitannya 
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pencairan berbagai tunjangan dan bantuan beasiswa. Beberapa manfaatnya bagi siswa 

antara lain : 

a. Siswa mendapatkan acuan berbagai hal berkaitan dengan studinya 

b. Mendapatkan bimbingan persiapan mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN) ketika 

telah berada pada jenjang akhir 

c. Siswa dapat mengikuti program beasiswa yang dicanangkan oleh pemerintah, 

diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu.  

 

5.1.2.7 Pendapat tentang FDS 

Siswa 

a. Siswa mendapatkan pembelajaran yang lebih mendalam, sehingga siswa tidak akan 

tertinggal dalam memahami materi. 

b. Siswa memiliki banyak waktu untuk menggali bakat dan kemampuannya melalui 

pelajaran praktik dan bermakna. 

c. Siswa lebih dekat dan akrab dengan teman-teman sekolahnya, baik yang satu kelas 

atau tidak. 

d. Siswa tidak memiliki PR. Namun apabila mendapatkan tugas di sekolah siswa 

memiliki waktu untuk berkonsultasi pada guru tentang materi yang tidak atau 

belum dipahami. 

e. Siswa memang terkadang merasa lelah, namun hal itu hanya sementara karena 

pembelajaran yang diberikan sangat menyenangkan. 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Dari pembahasan tentang system pendidikan full day school di atas dapat 

diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: 

1.     Full day school mengandung arti system pendidikan yang menerapkan 

pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar sehari penuh dengan memadukan 

system pengajaran yang intensif yakni dengan menambah jam pelajaran untuk 

pendalaman materi pelajaran serta pengembangan diri dan kreatifitas. 

2.      Pendidikan terpadu memadukan ilmu umum dengan ilmu agama secara 

seimbang dan terpadu. 

3.     Full Day School memberikan pembelajaran yang lebih intensif tidak hanya 

berkaitan dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik, akan tetapi juga spiritual.  
Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan sehubungan denan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Saran bagi siswa, diharapkan lebih meningkatkan motivasi belajarnya, karena 

belajar sehari memiliki tantangan tersendiri, karena belajar sehari bisa 

memunculkan kebosanan dalam pembelajaran. 

2. Saran bagi sekolah, diharapakan bisa memberikan vasilitas pembelajaran yang 

memadai sehingga kebutuhan siswa dalam pembelajaran sehari bias terpenuhi. 
 

Ucapan Terima Kasih 

Terima kasih kepada Universitas Abdurachman Saleh  Situbondo dan SD 

Muhammadiyah 1 panji yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.  
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan paradigma generasi Y saat ini telah
berkembang ke revolusi industry 4.0. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif
dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data adalah mahasiswa Pascasarjana Teknologi
Pendidikan 2017 dan 2018. Data penelitian ini berwujud interpretasi ekspresi pengalaman hidup
seseorang dimana peneliti berusaha menunda prasangka dan kerangka analisisnya. Akhir analisis
data ditandai dengan ditemukannya tekstur pengalaman hidup atau peristiwa dari suatu
komunitas mahasiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) peran generasi Y di revolusi
industri 4.0, 2) paradigma pembelajaran untuk generasi Y. Faktor – faktor yang melatarbelakangi
antara lain; 1) generasi Y yang haus ilmu pengetahuan, dan 2) kehidupan selalu bersinggungan
dengan peralatan teknologi. Fungsi paradigma pembelajaran untuk generasi Y ditemukan sebagai
berikut : 1) fungsi sosial, dan 2) fungsi kultural. Penelitian ini menjadi informasi dasar untuk
mengantisipasi dan mewaspadai inovasi teknologi untuk generasi Y sehingga dapat berperilaku
bijak.

Kata kunci: paradigma pembelajaran, generasi Y, revolusi industri 4.0

PENDAHULUAN
Hasil survey, fakta-fakta dan uraian dari peneliti di atas, menunjukkan

hadirnya nilai-nilai budaya generasi Y (generasi yang menjadikan teknologi
informasi sebagai gaya hidup atau lifestyle) sebagai fenomena baru yang dipicu
oleh perkembangan teknologi informasi tentu akan berpengaruh terhadap aspek
pendidikan sekolah maupun kehidupan individu dalam keluarga, baik positif
maupun negatif. Masalah yang dapat dikemukakan, bagaimana karakteristik nilai-
nilai budaya generasi Y sebagai fenomena sosial?, karakteristik nilai-nilai budaya
generasi Y apa saja yang dapat mempengaruhi ketahanan individu?, seberapa jauh
interaksi dan pengaruhnya faktor karakteristik nilai-nilai budaya generasi Y dan
budaya sekolah terhadap ketahanan individu? pertanyaan-pertanyaan tersebut
menjadi menarik untuk dijadikan kajian atau penelitian. Generasi Y semakin
praktis dan menginginkan membuka jendela dengan membaca, namun sumber
bacanya lewat digital bukan lagi lewat textbook.

METODE PENELITIAN
Tempat penelitian ini dilaksanakan di Universitas Sebelas Maret yang

berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Penentuan lokasi ini karena
mahasiwa pasca sarjana sebagai pembelajar termasuk generasi Y. Waktu
penelitian dilaksanakan di bulan Maret hingga Mei 2018 dalam kurun waktu
2bulan. Sedangkan untuk pengerjaan laporan penelitian dimulai pada bulan Juni
2018. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi dan
naratif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi.
Studi fenomenologi (phenomenology studies) menjelaskan atau mengungkap
makna konsepatau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang
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terjadi pada beberapa individu. Peneliti dalam hal ini dapat mengembangkan arti
dari individu dan juga meminta kepada individu untuk menggambarkan
pengalaman hidup mereka sehari-hari. Data yang dikumpulkan berkaitan erat
dengan penelitian yang berlangsung dan dalam peneliti berusaha mendekati objek
kajiannya secara kritis serta pengamatan yang cermat, dengan tidak berprasangka
terhadap konsepsi-konsepsi manapun sebelumnya. (Cresswell, 2015:125). Studi
naratif disini fenomena yang sedang dipelajari adanya metode yang digunakan
dalam studi untuk menganalisa cerita yang dituturkan (Cresswell, 2015:96).

SUBJEK DAN OBJEK
Subyek data penelitian ini adalah mahasiswa pascasarjana teknologi

pendidikan 2017 dan 2018 sebanyak 10 mahasiwa. Obyek data penelitian ini
adalah anecdotalrecord 10 mahasiswa yang diperoleh dari rekaman. Didasarkan
dengan peristiwa yang dialami tersebut menunjukkan paradigma perpustakaan
telah mengalami pergeseran ke Generasi Y.

TEKNIK PENELITIAN
Teknik dalam penelitian ini langkah-langkah sebagai berikut : Peneliti

memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang
fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan. Membaca data secara
keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting
kemudian melakukan pengkodean data. Menemukan dan mengelompokkan
makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan
horizonaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai
yang sama. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari
fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut.
Kemudian mengembangkan textural description (mengenai fenomena yang terjadi
pada responden) dan structural description (yang menjelaskan bagaimana
fenomena itu terjadi). Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif
mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman
responden mengenai fenomena tersebut.

PEMBAHASAN
Istilah generasi Y memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal

dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika,
William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennial generation
atau generasi Yjuga akrab disebut generation me atau echoboomers. Secara
harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok
generasi yang satu ini dipaparkan oleh Absher dkk. 2008. Namun, para pakar
menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y
terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980-1990, atau pada awal 2000, dan
seterusnya. Awal 2016 Ericsson mengeluarkan 10 Tren Consumer Lab untuk
memprediksi beragam keinginan konsumen. Laporan Ericsson lahir berdasarkan
wawancara kepada 4.000 responden yang tersebar di 24 negara dunia. Dari 10 tren
tersebut beberapa diantaranya, adalah adanya perhatian khusus terhadap perilaku
generasi Y.
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1) Peran Generasi Y di Revolusi Industri 4.0
Berbicara era digital tentu saja berbicara generasi yang berada dalam era

tersebut. Pusat Kajian Komunikasi (Puskakom) UI merilis bahwa mayoritas
pengguna internet di Indonesia yaitu hampir setengah dari total jumlah pengguna
internet di Indonesia (49%) berusia 18-25 tahun (Puskakom UI, Maret2015). Ini
berarti sebagian besar pengguna internet di Indonesia adalah mereka yang lahir
setelah tahun 1980 atau termasuk dalam kategori “Digital Native” (generasi
digital). Istilah Digital Native dan Immigrant sendiri diperkenalkan oleh Marc
Prensky  pada tahun 2001 (Prensky, 2001). Digital Natives, yaitu generasi muda
yang lahir dan hidup pada era internet cenderung menggunakan dunia internet
dalam kehidupan sehari-hari, Digital Natives (Generasi Digital) cenderung untuk
menerima informasi secara cepat dari berbagai sumber, seperti multi media dan
menggunakan sumber-sumber hyperlink ; bekerja secara serentak (multitasking)
dengan proses berpikir yang pararel ; berinteraksi secara real-time serta
menghasilkan konten. Setiap orang dapat menjadi produsen informasi.  Di dalam
digital natives terdapat generasi milenia (Millennial Generation), generasi ini
biasanya selalu online, selalu terkoneksi dengan dunia maya ; ingin mendapatkan
informasi dengan cepat, biasanya mendapatkan informasi secara online dan gratis
; menciptakan, mengemas dan mengorganisasikan informasi yang didapatnya
sendiri dengan jumlah yang sangat banyak. Kemajuan-kemajuan teknologi ini
seharusnya dapat dimanfaatkan oleh generasi Y dalam meningkatkan layanannya.
Bolstad, R. 2011 mengemukakan hal itu, dapat memacu perkembangan “ilmu
dalam genggaman”. Era generasi Y merupakan era dimana setiap kegiatan apapun
harus didukung oleh teknologi. (European Journal of Education, Vol. 43, No. 2,
pp. 149-160) Ungkapan “membaca dapat membuka jendela dunia” nampaknya
menjadi semakin relevan di era teknologi dan informasi saat ini. Persepsi dunia
yang menjadi semakin datar, dan menjadi sebuah desa kecil, adalah karena sudah
terbukanya sekat-sekat geografis dengan kunci-kunci informasi. Hal itu
didapatkan salah satunya dengan membaca, baik membaca buku secara
konvensional, terlebih lagi dengan teknologi yang dapat menunjang seseorang
untuk membaca secara digital. Bisa jadi gerenasi ini minat membacanya sangat
tinggi karena setiapharinya tidak lepas dari HP. Mereka kapan saja membaca :
berita, download e-book, jurnal, dll. Tidak perlu bersusah payah mengeluarkan
uang untuk membeli sebuah buku, cukup masuk ke sebuah situs yang
menyediakan ebook kemudian di download. Dalam hal menulis generasi itu pun
bisa mereka lakukan dengan mudah. Membuat blog pribadi, author jurnal yang
berkolaborasi dengan dosen ataumenulis panjang di akun media sosial yang
mereka miliki. Namun, juga bisa jadi gambaran ideal tentang generasi Y di atas
berkebalikan bahwa sebagian dari generasi Y ternyata malas membaca buku,
sukanya yang efisien, membuat tulisan tidak perlu lagi membaca buku secara
serius, mengutip kata-kata tokoh hanya butuh beberapa menit tanpa perlu
berlama-lama membaca tokoh yang dikutip.“Selama toko buku ada, selama itu
pustakabisa dibentuk kembali. Kalau perlu danmemang perlu, pakaian dan
makanandikurangi” dengan mudah didapatkan tanpa perlu tahu isi buku Madilog
atau membaca kisah petualangan Tan Malaka-separuh hidupnya dibuat
berpetualang karena di negeri Hindia Belanda diusir dan hidupnya berakhir
dengan tragis-terbunuh di negerinya sendiri. Bukankah itu cerita yang bisa
menggugah kesadaran generasi Y paparan Kamil dkk. 2010. Namun di era
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digitalisasi ini seharusnya dimafaatkan sebaik-baiknya bergiat membuka jendela
dibiasakan menulis dan membaca. Referensi telah tersedia hanya tinggal klik dan
klik dengan upaya menjadi penulis jurnal ataupun penulis novel.
2)  Paradigma Pembelajaran

Di era pembelajaran abad 21 tentunya untuk generasi Y dosen sebisa
mungkin hanya menjadi fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Fasilitator disini
bermakna dosen tidak lagi mendominasi berlangsungnya kegiatan pembelajaran,
melainkan hanya menuntun mahasiswa untuk bisa membangun pengetahuannya
sendiri berkaitan dengan materi yang diajarkan. Selain itu penggunaan metode
ceramah mulai dikurangi agar mahasiswa bisa berpartisipasi aktif dan daya
pikirnya bisa berkembang. Strategi Student Active Learning merupakan suatu
strategi pembelajaran berpusat pada mahasiswa sehingga mahasiswa dituntut
untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. Keaktifan mahasiswa dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara bertanya atau
berdiskusi mengenai materi pembelajaran baik dengan dosen maupun mahasiswa
lain (Silberman, 2012:23). Melalui kegiatan tersebut mahasiswa diharapkan
mampu memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai materi
pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut Hartono (2013:109) menyatakan
bahwa melalui Active Learning mahasiswa akan berlatih untuk mengoptimalkan
potensi yang dimiliki. Dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat mencapai
hasil pembelajaran yang memuaskan sesuai dengan karakteristik mahasiswa.
Selain itu diterapkannya Active Learning bertujuan untuk menjaga perhatian
mahasiswa agar tetap fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Berdasarkan
kedua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Active Learning
merupakan strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Mahasiswa akan
mengoptimalan potensinya melalui kegiatan bertanya dan diskusi mengenai
materi pelajaran. Kegiatan tersebut akan menjadikan mahasiswa aktif dan
perhatiannya tetap terjaga dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga akan
mencapai hasil belajar yang sesuai dengan harapan. Adapun faktor–faktor yang
mempengaruhi generasi Y dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yakni :
1) Generasi Y yang Haus IlmuPengetahuan

Dewasa ini keluarga Indonesia menghadapi tantangan seiring masuknya
nilai-nilai baru atau nilai budaya global yang seringkali bertentangan dengan nilai
budaya bangsa Dalam kondisi ini maka ketahanan dan bahkan kelangsungan hi
dup budaya nasional sangat tergantung dari ketahanan keluarga sebagai unit
terkecil dari suatu bangsa dalam menghadapi arus penetrasi budaya global
tersebut. Setiap individu atau pribadi dalam suatu keluarga Indonesia saat ini
sedang menghadapi konflik antara Das Sein (apa yang senyatanya terjadi atau
realita) dan Das Sollen (apa yang seharusnya terjadi atauyang diharapkan) dalam
memahami nilai budaya nasional yang akan berakibat pada melemahnya
ketahanan individu sebagai  benteng dal am menghadapi nilai budaya global. Di
era generasi Y, seseorang memerlukan pengendali yang kuat agar ia mampu
memilih dan memilah nilai-nilai yang banyak sekali ditawarkan kepadanya. Oleh
karena itu, agar seseorang tahan banting, maka bisa dilakukan dengan pendidikan,
sebab jalan terbaik dal am membangun seseorang ialah pendidikan. Jalan terbaik
dalam membangun masyarakat ialah pendidikan. Jalan terbaik dalam membangun
negara ialah pendidikan. Jalan terbaik membangun dunia juga pendidikan. Secara
sederhana, fokus pendidikan hanya tiga, yaitu membangun pengetahuan,
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membangun keterampilan (skill), dan membangun karakater yang dikemukakan
Djahiri, A.K. (2006). Berdasarkan ketiga elemen pendidikan tersebut, intinya
hanya satu yakni basis utamanya adalah karakter dan karakter adalah buah dari
kebudayaan.
2) Kehidupan Selalu Bersinggungandengan Peralatan Teknologi

Faktor-faktor yang melatarbelakangi yakni, generasi Y yang haus ilmu
pengetahuan,  Oleh karena itu, tidak salah jika orang-orang sukses dan besar di
dunia ini adalah mereka yang menguasai informasi. Sementara orang-orang atau
bangsa yang tertinggal dari sisi informasi mempunyai peluang lebih tertinggal
dibandingkan dengan yang menguasai informasi. Generasi Y dimana mereka
berperilaku sebagai seseorang yang haus akan ilmu. Selalu menanyakan
pertanyaan setelah pertanyaan. Generasi Y sangat familiar dalam menggunakan
TI, merekasangat bergantung pada teknologi yang tertera P21. 2008. 21st Century
Skills, Education & Competitiveness. Kemudahan-kemudahan inilah yang
memunculkan istilah “Dunia dalam genggaman”, karena segala informasi dapat
diakses dengan menggunakan HP dimanapun dan kapanpun kita membutuhkan
informasi. Memperkuat keingintahuan intelektual mahasiswa, keterampilan
mengidentifikasi dan memecahkan masalah, dan kemampuan mereka untuk
membangun pengetahuan baru dengan orang  lain, harus menjadi ahli dalam
mencari tahu bersama-sama dengan mahasiswa mereka, tahu bagaimana
melakukan sesuatu, tahu bagaimana cara untuk mengetahui sesuatu atau
bagaimana menggunakan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang baru. Dari
faktor-faktor yang dipaparkan di atas ada beberapa fungsi yang diperoleh, yakni :
1) Fungsi Sosial

Mempertimbangkan terlebih dahulu efekpositif atau negatif yang akan
diterima saat melakukan aktivitas internet tertentu. Saat ini nampaknya
telahterjadi kecenderungan pengguna internet yang sering menyampingkan nilai-
nilai moral dan etika. Padahal dalam tatanan sosial, etika sangat diperlukan guna
menghindari terjadinya pergesekan yang berujung kepada konflik. Semakin
merosotnya moral para pelajar merupakan salah satu akibat dari pesatnya
perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas budi
pekerti pelajar, padahal perkembangan teknologi memang sangat dibutuhkan
bangsa ini untuk dapat terus bersaing diera globalisasi. Kemerosotan moral
banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial-budaya dal am masyarakat sekitarnya.
Lingkungan sosial yang buruk adalah bentuk dari kurangnya pranata sosial dalam
mengendalikan perubahan sosial yang negatif. Gagasan Romadhoni, N. (2016)
dewasa ini keluarga  Indonesia menghadapi tantangan seiring masuknya nilai-nilai
baru atau nilai budaya global yang seringkali bertentangan dengan nilai budaya
bangsa Dalam kondisi  ini maka ketahanan dan bahkan kelangsungan hidup
budaya nasional sangat tergantung dari ketahanan keluarga sebagai unit terkecil
dari suatu bangsa dalam menghadapi arus penetrasi budaya global tersebut. Setiap
individu atau pribadi dalam suatu keluarga Indonesia saat ini sedang menghadapi
konflik antara Das Sein (apa yang senyatanya terjadi atau realita) dan Das Sollen
(apa yang seharusnya terjadi atau yang diharapkan) dalam memahami nilai
budaya nasional yang akan berakibat pada melemahnya ketahanan individu
sebagai tenteng dalam menghadapi  nilai budaya global.
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2)  Fungsi Kultural
Karakteristik dan ciri khas nilai-nilai budaya generasi millennial yang

ditunjukkan mahasiswa antara lain adalah menjadikan teknologi sebagai gaya
hidup (lifestyle), sebagai generasi yang  ternaungi (sheltered), karena mereka lahir
dari orang tua yang terdidik. Mereka multi talented, multi language, lebih
ekspresif dan eksploratif. Pandangan terhadap hakekat hidup, selalu yakin,
optimistik, percaya diri, menginginkan kesimplean, dan segala sesuatunya serba
instan. Pandangan terhadap hakekat karyaatau kerja, memandang prestasi
merupakan sesuatu yang harus dicapai,bekerja dan belajar lebih interaktif melalui
kerjasama tim, kolaborasi dankelompok berpikir, mandiri dant ersturuktur dalam
penggunaan teknologi, communication gadget, dalam akses internet lebih
menyukai petunjuk visual atau gambar. Dalam hubungan manusia dengan ruang
dan waktu, ciri generasi Y dalam berkomunikasi   bersifat Instant Communication
di lingkungan realtime, Network Development, yaitu mengembangkan jaringan
yang memungkinkan generasi ini untuk terhubung satu sama lain untuk
berkoneksi dan kolaborasi. Terkait dengan prinsip dasar hubungan manusia
dengan alam, mempunyai prinsip pemanfaatan dan sekaligus pelestarian
lingkungan alam. Manusia harus menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan
untuk digunakan dalam pemanfaatan, pengelolaan, kelestarian sekaligus bagi
keselarasan, harmoni dan penguasaan alam demi kemanfaatan umat manusia dan
alam sekitarnya. Sementara itu, dalam melihat hubungan manusia dengan sesama
manusia, lebih terbuka terhadap berbagai akses informasi yang bersifat lintas
batas, cenderung lebih permisif terhadap keanekaragaman. Gagasan yang
dikemukakan Tapscott, Don. 2008 mereka tidak peduli tentang privasi dan
bersedia untuk berbagi rincian inti tentang diri mereka sendiri dengan orang asing.
Budaya membuat status merupakan aktivitas sehari-hari. Cyberculture adalah
sebuah kebudayaan baru di mana seluruh aktivitas kebudayaannya dilakukan
dalam dunia maya yang tanpa batas. Namun demikian generasi millennial tetap
berpandangan bahwa keluarga merupakan pilar yang sangat pentingbagi
kehidupannya.

Kesimpulan
Era generasi Y akan menuntut layanan serba praktis dan cepat, keharusan

menguasai Teknologi informasi membuat pandangan ketakutan-ketakutan yang
terlalu berlebih juga merupakan efek samping dari penerapan teknologi informasi.
Karakteristik nilai-nilai budaya generasi millennial yang ditunjukkan mahasiswa
antara lain : menjadikan teknologi generasi millennial yang ditunjukkan
mahasiswa antara lain : menjadikan teknologi sebagai lifestyle, generasi yang
ternaungi (sheltered), lahir dari orang tua yang terdidik, multi talented, multi
language, ekspresif dan eksploratif, selalu yakin, optimistik, percaya diri,
menginginkan kesimplean, dan segala sesuatunya serba instan, prestasi
merupakan sesuatu yang harus dicapai, bekerja dan belajar lebih interaktif melalui
kerjasama tim, kolaborasi dan kelompok berpikir, mandiri dan tersturuktur dalam
penggunaan teknologi, communication gadget, dalam akses internet lebih
menyukai petunjuk visual. Menerapkan student active learning dapat membantu
dosen membuat suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, apalagi
dengan karakteristik generasi Y. Sehingga, ilmu yang didapat lebih gemuk dan
dosen semakin meningkatkan kinerjanya guna membangun generasi Y dengan
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berbagai skills. Penerapan pundengan beberapa variasi model pembelajaran bisa
dosen terapkan agar mahasiswa tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Sebelum
menerapkannya dosen harus mempersiapkan hal-hal dengan matang agar
pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan bisa mencapai tujuan
pembelajaran yang diharapkan.

Daftar Pustaka
Absher, Katherine and Amidjaya, Mary Rose. 2008. Teaching Library Instruction

to The Millennial Generation. From Marymount University, Arlington, VA.
(Diakses dalam
http://www.vla.org/Presentations/VLA_presentation_draft072208.ppt
tanggal 9 April 2018 pukul 09.00)

Bolstad, R. 2011. Taking a ‘Future Focus’ in Education – What Does It Mean?
NZCER Working Paper. Wellington, New Zealand Council for Educational
Research.

Carneiro, R. and Draxler, A. 2008. Education for the 21stcentury: lessons and
challenges. European Journal of Education, Vol. 43,No. 2, pp. 149-160.

Djahiri, A.K. (2006). “Esensi Pendidikan Nilai Moral dan Pendidikan
kewarganegaraan di Era Globalisasi,” Pendidikan Nilai Moral dalam
Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium Pkn FPIPS
UPI.

Kamil, Harkrisyati & Sonda, Endang Wiwik. Makalah yang disampaikan dalam
Seminar “Menghadirkan Perpustakaan Untuk Generasi Millennial
(Presenting a Library for Millennial Generation)” tanggal 4 Maret 2010 di
UCUGM Yogyakarta.

P21. 2008. 21st Century Skills, Education & Competitiveness. Washington DC,
Partnership for 21st Century Skills.

Romadhoni, N. (2016). Peningkatan Minat Belajar IPA melalui Penerapan Model
Active Learning Tipe Team Quiz. Jurnal Pendidikan, 30.

Silberman, M. L. (2012). Active Learning 101 Cara Belajar Mahasiswa Aktif.
Bandung: Penerbit Nuansa.

Tapscott, Don. 2008. Grown up Digital: How the Net Generation is Changing
Your World. USA: Mc Graw Hill.



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0” | 779

PENERAPAN MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO VISUAL
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA TEMA

TUGASKU SEHARI - HARI PELAJARAN MATEMATIKA
KELAS II SD NEGERI 8 MIMBAAN

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Vidya Pratiwi
Universitas Abdurachman Saleh SItubondo

Pdeeyah@gmail.com

ABSTRAK

Hasil observasi awal di SD Negeri 8 Mimbaan kelas II sebagian besar fasilitas sudah
tersedia di sekolah, tetapi tidak semua guru menerapkan pemanfaatan media, sehingga hasil
belajar siswa tidak menunjukan hasil yang memuaskan. Hasil belajar siswa di SD Negeri 8
Mimbaan masih belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu
sebesar > 85% dari semua jumlah siswa. Berdasarkan data yang diperoleh di SD Negeri 8
Mimbaan masih banyak hasil ulangan formatif yaitu terdapat 8 orang atau 57% mencapai angka
rata-rata 63,57 dan hanya 6 orang atau 43% nilainya mencapai diatas KKM dengan nilai 66,00
dari semua jumlah siswa sehingga dibutuhkan keterampilan seorang guru dalam menerapkan
media audio visual dalam pembelajaran Matematika.

Rumusan masalahnya yaitu Bagaimanakah Penerapan Media Pembelajaran Audio
Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tema Tugasku Sehari - hari Pelajaran
Matematika Kelas II Bagaimanakah Penerapan Media Pembelajaran Audio Visual Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tema Tugasku Sehari - hari Pelajaran Matematika Kelas II SD
Negeri 8 Mimbaan Tahun Pelajaran 2017/2018. Tujuan penelitian untuk mengetahui Penerapan
Media Pembelajaran Audio Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tema Tugasku
Sehari - hari Pelajaran Matematika Kelas II SD Negeri 8 Mimbaan Tahun Pelajaran 2017/2018.
Tahapan penelitian tindakan ini terdiri dari 4 komponen, yaitu: rencana (planning), tindakan
(action), observasi (observing), dan refleksi (reflecting) yang terangkum dalam setiap siklus.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu
memaparkan data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan tindakan yang mencakup proses
penerapan media pembelajaran Audio Visual nilai hasil belajar siswa.

Pada tindakan I jumlah siswa yang mendapat nilai ≤ 66 adalah 5 orang (36%), setelah
dilaksanakan tindakan II hanya 1 orang siswa (7%) yang mendapat nilai ≤ 66. Dari hasil tindakan
siklus II ini sudah dapat menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar siswa melalui media
Audio Visual karena adanya kerjasama yang baik dalam menerapkan media Audio Visual. Pada
tindakan I siswa yang memperoleh nilai ulangan harian ≥ 66 sebanyak 9 orang siswa (64%),
sedangkan sisanya yaitu 5 orang siswa (36%) mendapat nilai ≤ 66. Setelah diadakan siklus II
jumlah siswa yang memperoleh nilai ≤ 66 berkurang hingga menjadi 1 orang siswa (7%).

Kesimpulannya, penerapan media pembelajaran melalui Audio Visual dapat diterapkan
agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa menjadi baik. Selain itu, dengan adanya gambaran
peningkatan hasil belajar khususnya penerapan media Audio Visual ini pada mata pelajaran
Matematika kelas II di SD Negeri 8 Mimbaan sudah mencapai tingkat hasil pembelajaran yang
diinginkan, karena dengan penerapan media yang tepat dan bervariasi dapat meningkatkan hasil
belajar siswa.

Kata kunci : Penerapan, media audio visual, hasil belajar

PENDAHULUAN
Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan siswa ke

dalam proses belajar sehingga mereka dapat memperoleh tujuan belajar sesuai
dengan apa yang diharapkan. Pembelajaran hendaknya memperhatikan kondisi
individu siswa karena merekalah yang akan belajar. Siswa merupakan individu
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yang berbeda satu sama lain, memiliki keunikan masing-masing yang tidak sama
dengan orang lain. Menurut Criticos ( dalam Daryanto, 2010:4), media merupakan
salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator
menuju komunikan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa proses
pembelajaran merupakan proses komunikasi. Video merupakan bahan
pembelajaran tampak dengar (audio visual) yang dapat digunakan untuk
menyampaikan pesan-pesan atau materi (Djauhar Siddiq 2007:16). Dengan kata
lain, video adalah rangkaian gambar elektronik yang disertai audio yang
dituangkan pada pita video, dan dapat dilihat melalui pemutar video player. Video
sebagai bahan pembelajaran yang memiliki karakteristik baik kelebihan ataupun
kekurangannya.

Pembelajaran dengan menggunakan media audio visual, khususnya mata
pelajaran Matematika. Media audio tersebut dapat merangsang pendengaran siswa
dalam menyimak materi yang diberikan oleh guru. Oleh sebab itu, pembelajaran
dengan menerapkan media audio visual (video) sangat cepat untuk membantu
mempermudah siswa memahami materi. Hal ini pula dapat membantu siswa
dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Matematika.

Berdasarkan hasil observasi awal di SD Negeri 8 Mimbaan kelas II
diperoleh informasi bahwa, sebagian besar sudah tersedia di sekolah, tetapi tidak
semua guru menerapkannya sehingga hasil belajar siswa tidak menunjukan hasil
yang memuaskan. Hasil belajar siswa di SD Negeri 1 Mojodungkol Suboh masih
belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu
sebesar > 85% dari semua jumlah siswa. Berdasarkan data yang diperoleh di SD
Negeri 8 Mimbaan masih banyak hasil ulangan formatif yaitu terdapat 8 orang
atau 57% mencapai angka rata-rata 63,57 dan hanya 6 orang atau 43% yang
nilainya mencapai diatas KKM dengan nilai 66,00 dari semua jumlah siswa. Maka
dari itu, dibutuhkan keterampilan seorang guru dalam menerapkan media audio
visual khususnya dalam pembelajaran Matematika.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Media Pembelajaran
Audio Visual Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Tema Tugasku Sehari -
hari Pelajaran Matematika Kelas II SD Negeri 8 Mimbaan Tahun Pelajaran
2017/2018.

METODE PENELITIAN
Pelaksanaan penelitian dilaksanakan dengan cara kolaborasi yang melibatkan guru
kelas II dan peneliti sebagai observer. Peneliti ini menggunakan alur tahapan
(perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi disajikan dalam dua siklus).
Penelitian ini dilaksanakan 2 siklus. Tetapi jika siklus I tuntas, maka siklus II
tetap dilaksanakan sebagai penguatan.
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Gambar 1. Tahapan Siklus Penelitian Tindakan Model Kemmis dan Taggart
(Sumber: Mulyasa, 2011: 73)

Sumber data dan subjek penelitiannya adalah siswa kelas II semester genap
SD Negeri 8 Mimbaan tahun pelajaran 2016/2017. Subyek penelitian adalah siswa
kelas II berjumlah 14 siswa. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang
digunakan untuk mengumpulkan data. Ada beberapa cara yang dapat digunakan
untuk mengumpulkan data antara lain: observasi, wawancara dan tes.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
kualitatif yaitu memaparkan data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan tindakan
yang mencakup proses penerapan media pembelajaran Audio Visual nilai hasil
belajar siswa.

Berdasarkan hasil analisa data, akan ditentukan ketuntasan belajar siswa,
jika data mengenai observasi yang meliputi: mengajukan pertanyaan, menjawab
pertanyaan, diskusi dan presentasi serta ketuntasan belajar siswa sebesar 85% atau
lebih, maka dikatakan berhasil atau tercapai tujuan yang diinginkan. Untuk
mencari persentase ketuntasan belajar siswa secara klasikal digunakan rumus:

P = %100x
N

n

Keterangan :

P = Persentase Ketuntasan
n = Jumlah Siswa Yang Tuntas
N = Jumlah Seluruh Siswa

Setelah nilai hasil belajar dipresentasikan kemudian dicari standar
ketuntasan untuk mengetahui daya serap siswa secara individu dan klasikal
standar tersebut yaitu:
1. Daya serap perseorangan

Seorang siswa dikatakan telah memenuhi standar ketuntasan belajar bila
mencapai skor ≥ 66 dari skor maksimal 100

2. Daya serap klasikal
Suatu kelas dikatakan telah memenuhi standar ketuntasan belajar di kelas
tersebut telah mencapai ≥ 85% dari jumlah siswa yang telah mencapai nilai ≥
66.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Prasiklus
a) Hasil Observasi

Kegiatan prasiklus yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 01 September
2017. Kegiatan prasiklus ini peneliti mengadakan observasi di SD Negeri 8
Mimbaan dengan mengobservasi keadaan kelas dan aktivitas siswa saat proses
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di dalam kelas. Setelah peneliti
mengadakan observasi selama 4 jam pelajaran maka peneliti menarik
kesimpulan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas II masih
rendah dalam hasil belajarnya. Selama ini sebagian besar fasilitas sudah
tersedia di sekolah, tetapi tidak semua guru menerapkannya sehingga hasil
belajar siswa tidak menunjukan hasil yang memuaskan. Dari hasil observasi
maka peneliti akan menerapkan media pembelajaran Audio Visual.

b) Hasil Wawancara
Wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada wali kelas II di SD Negeri 8
Mimbaan yaitu untuk mengetahui hasil belajar siswa pada sebelumnya.
Sebelum peneliti diizinkan untuk menerapkan media pembelajaran tersebut,
peneliti menanyakan kepada guru kelas yang layak untuk menerapkan media
pembelajaran yang sesuai dan cocok untuk kelas II. Setelah guru menunjukkan
nilai rata- rata ulangan harian siswa 63,57 hasil belajar siswa kelas II, maka
peneliti dapat mengetahui bahwa kelas tersebut merupakan kelas yang sangat
rendah nilai ulangan hariannya khususnya dalam mata pelajaran Matematika,
sehingga membutuhkan media pembelajaran yang cocok dengan kondisi kelas
tersebut, agar dapat menigkatkan hasil belajar siswa yang dicapai.

Siklus I
Kegiatan yang dilakukan pada siklus I merupakan usaha untuk memecahkan

masalah dalam pelajaran Matematika melalui penerapan media pembelajaran
Audio Visual pada siswa kelas II. Tindakan- tindakan yang dilakukan dalam
siklus ini adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan pada siklus I yaitu mempersiapkan pembelajaran dengan

menggunakan media pembelajaran Audio Visual (Video) formulasi ini disusun
secara kolaboratif dengan guru kelas II. Lebih rinci pada tahap ini persiapan
yang dilakukan sebelum pembelajaran dilaksanakan adalah : menentukan
topik, menetukan alokasi waktu, menyiapkan RPP, menentukan pokok
bahasan, membuat daftar pertanyaan untuk mengetahui pendapat siswa
mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan dan lembar penilaian.

2. Pelaksanaan tindakan
Dilakukan kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. kegiatan pertama yaitu
menerapkan media pembelajaran dengan menggunakan Audio Visual (Video)
jam analog yang menunjukkan waktu teretentu. Guru menyiapkan sejumlah
pertanyaan yang diajukan kepada seluruh siswa sehingga ketika video di putar
(ingin tahu). Seluruh siswa fokus mengamati dan mencatat hal-hal yang
relevan dengan pertanyaan yang telah diajukan oleh guru (ingin tahu). Setelah
memutar audio visual (video) selesai, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok
atau pasangan-pasangan dan mendiskusikan hal-hal yang telah mereka pelajari
dari video (ingin tahu). Siswa menjawab pertanyaan guru (ingin tahu). Siswa
menuliskan jawaban yang telah diajukan oleh guru (tanggung jawab).
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3. Observasi
Penerapan media pembelajaran Audio Visual (Video) disesuikan dengan materi
pelajaran dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Peneliti mengadakan
pengamatan pada perbandingan yang diadakan di kelas dan lingkungan sekolah
yang dihubungkan dengan pengalaman siswa dalam kehidupan sehari- hari.
Saat proses belajar mengajar berlangsung, peneliti dibantu oleh satu teman
sebagai observator untuk mengetahui kemampuan hasil belajar siswa. Peneliti
juga mengadakan kolaborasi dengan guru mata pelajaran kelas II dalam proses
pembelajaran.

Tabel 1. Hasil Belajar Siswa Siklus 1
No Siswa yang mendapat nilai Jumlah siswa Persentase

1. Siswa yang mendapat nilai ≥ 66 9 64%
2. Siswa yang mendapat nilai ≤ 66 5 36%

Jumlah 14 100 %

Diagram 2. Tentang Hasil Belajar Siswa Siklus II

Berdasarkan tabel dan gambar diatas siswa yang mendapat skor ≥ 66 siswa
terdapat 9 siswa sehingga mencapai persentase 64%, hal ini disebabkan
oleh siswa masih menyesuaikan diri dengan media pembelajaran yang
diterapkan oleh guru sehingga siswa masih terkesan bingung pada saat
guru memberikan langkah-langkah pada saat pembelajaran Audio Visual
(Video) dikelas, sehingga guru pun hanya mampu terkesan memerintah
siswa saja kepada siswa. Persentase 85% masih dibawah KKM yang telah
ditetapkan oleh sekolah sehingga perlu diadakan tindakan 2 yaitu pada
siklus II dengan lebih membimbing siswa agar siswa menyesuaikan diri
dengan media pembelajaran melalui penerapan media pembelajaran Audio
Visual.

4. Refleksi
Hasil ulangan siswa kelas II dengan daya serap klasikal 85%. Sedangkan
siswa yang belum tuntas hanya 5 siswa dan 9 siswa mendapat nilai
ulangan diatas 66. Hal ini merupakan masalah dalam proses belajar
mengajar yang perlu diadakan tindakan perbaikan pada siklus II, karena
daya serap klasikal di SD Negeri 8 Mimbaan dengan hasil belajar ulangan
siswa hanya 64% maka perlu adanya perbaikan pada hasil belajar dengan
menerapkan media pembelajaran yang berupa Audio Visual.



PROSIDING “PROFIL PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0” | 784

Siklus II
Kegiatan yang dilakukan pada siklus I merupakan usaha untuk memecahkan

masalah dalam pelajaran Matematika melalui penerapan media pembelajaran
Audio Visual pada siswa kelas II. Tindakan- tindakan yang dilakukan dalam
siklus ini adalah sebagai berikut :
1. Perencanaan

Perencanaan pada siklus II yaitu mempersiapkan pembelajaran dengan
menggunakan media pembelajaran Audio Visual (Video) formulasi ini
disusun secara kolaboratif dengan guru kelas II. Lebih rinci pada tahap ini
persiapan yang dilakukan sebelum pembelajaran dilaksanakan adalah:
menentukan topik, menetukan alokasi waktu, menyiapkan RPP, menentukan
pokok bahasan, membuat daftar pertanyaan untuk mengetahui pendapat siswa
mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan dan lembar penilaian.

2. Pelaksanaan tindakan
Kegiatan pertama yaitu guru menerapkan media pembelajaran dengan
menggunakan Audio Visual (Video) jam analog yang menunjukkan waktu
teretentu. Guru menyiapkan sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada
seluruh siswa sehingga ketika video di putar (ingin tahu). Seluruh siswa fokus
mengamati dan mencatat hal-hal yang relevan dengan pertanyaan yang telah
diajukan oleh guru (ingin tahu).

3. Observasi
Hasil observasi berupa hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel 2, sebagai
berikut :

Tabel 2. Hasil Belajar Siswa Siklus II

No Siswa yang mendapat nilai Jumlah siswa Persentase
1. Siswa yang mendapat nilai ≥ 66 13 93%
2. Siswa yang mendapat nilai ≤ 66 1 7%

Jumlah 14 100%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat pada diagram gambar sebagai
berikut :

Diagram 2. Tentang Hasil Belajar Siswa Siklus II

Berdasarkan analisis terhadap hasil pekerjaan siswa, dapat diketahui bahwa
sebagian besar siswa sudah menyelesaikan soal- soal materi dalam pembelajaran
Matematika dengan menggunakan media Audio Visual dengan baik. Pelaksanaan
tes pada siklus II, hasil yang dicapai dari tes tersebut sudah menunjukkan nilai
yang sesuai dengan kriteria ketuntasan baik secara klasikal maupun secara
individu, sehingga pembelajaran ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan
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oleh peneliti. Hasil analisis tes pada siklus II, diketahui sudah sebagian besar telah
memahami konsep dengan baik, yang ditunjukkan dengan peningkatan hasil
belajar secara klasikal lebih dari 85% yaitu mencapai 93%. Hasil pada siklus II
menunjukkan ada 1 siswa yang memperoleh nilai ≤ 66 atau sebesar 7% dan
sebanyak 13 siswa atau sebesar 93% yang memperoleh nilai ≥ 66.

Setelah peneliti mengadakan penyelidikan, ternyata hal tersebut disebabkan
oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu siswa yang nilainya rendah
dikarenakan memang daya ingat dan kemampuannya yang kurang dalam
menyerap pelajaran, sehingga siswa kesulitan dalam mengerjakan soal yang
diberikan oleh guru. Faktor yang kedua, dikarenakan siswa yang kurang
memperhatikan ketika dalam pembelajaran dalam mengerjakan soal test. Dari
hasil tindakan siklus II ini sudah dapat menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil
belajar siswa kelas II melalui media Audio Visual (Video). Menurut Kit Lay
Bourne, Arsyad (2002: 4) mengatakan bahwa media adalah semua bentuk
perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide,
gagasan atau pendapat, sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan
itu sampai kepada penerima yang dituju. Dari pendapat tersebut dapat
dihubungkan bahwa penyampaian materi pelajaran dengan cara komunikasi masih
dirasakana adanya penyimpangan pemahaman oleh siswa.

Tingkat keberhasilan peneliti ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik
dan rasa kedekatan siswa dengan peneliti dalam melangsungkan pendekatan
dengan menerapkan media pembelajaran melalui Audio Visual (Video). Sehingga
selama proses pembelajaran dan proses penelitian berlangsung dapat berjalan
dengan lancar. Pada tindakan I siswa yang memperoleh nilai ulangan harian ≥ 66
sebanyak 9 orang siswa (64%), sedangkan sisanya yaitu 5 orang siswa (36%)
mendapat nilai ≤ 66. Setelah diadakan siklus II jumlah siswa yang memperoleh
nilai ≤ 66 berkurang hingga menjadi 1 orang siswa (7%).

Dengan demikian tersisa 1 orang siswa yang mempunyai nilai ≤ 66 dan
hasil penelitian ini sudah mencapai target yang diinginkan oleh peneliti. Dengan
demikian penerapan media pembelajaran melalui Audio Visual (Video) dapat
diterapkan agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa menjadi baik. Selain itu,
dengan adanya gambaran peningkatan hasil belajar khususnya penerapan media
Audio Visual (Video) ini pada mata pelajaran Matematika kelas II di SD Negeri 8
Mimbaan sudah mencapai tingkat hasil pembelajaran yang di inginkan, karena
dengan penerapan media yang tepat dan bervariasi dapat meningkatkan hasil
belajar siswa.

KESIMPULAN
Pada penelitian ini yang diajarkan adalah pembelajaran Matematika dengan

Tema “Energi dan Perubahannya” dan Sub Tema “Tugasku Sehari - hari”,
sehingga media yang dianggap cocok untuk membantu siswa memahami materi
pembelajaran dan memahami konsep adalah media Audio Visual. Pemilihan
media Audio Visual diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta
dapat mempermudah siswa  dalam proses belajar mengajar di kelas.

Hasil penelitian pada tindakan I siswa yang memperoleh nilai ulangan
harian ≥ 66 sebanyak 9 orang siswa (64%), sedangkan sisanya yaitu 5 orang siswa
(34%) mendapat nilai ≤ 66. Setelah diadakan siklus II jumlah siswa yang
memperoleh nilai ≤ 66 berkurang hingga menjadi 1 orang siswa (7%) dan yang
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mendapat nilai ≥ 66 sebanyak 13 orang siswa (93%). Dengan demikian hanya sisa
1 orang siswa yang mempunyai nilai ≤ 66 dan hasil penelitian ini sudah mencapai
target yang diinginkan oleh peneliti, karena sudah lebih dari jumlah daya klasikal
85% yang telah ditetapkan. Dengan demikian penerapan media Audio Visual
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas II di SD Negeri 8 Mimbaan.
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Rundown Acara 

No. Waktu Acara Perlengkapan Pengisi PJ 

1. 07.00 – 08.00 Regist Peserta Absensi 

Peserta 

Sekretaris Sekretaris 

2. 08.00 – 08.10 Penyambutan Tari 

Remo 

Lagu Tari 

Remo 

Ade dan Putri Sie Acara 

3. 08.10 – 08.15 Pembukaan 

Menyanyikan Lagu 

Indonesia Raya 

Instrumen 

Lagu 

Indonesia 

Raya 

Kiki (Dirijen) Sie Acara 

4. 08.15 – 08.25 Sambutan Ketua 

Pelaksana 

Podium dan 

Microfon 1 

Zico Sie Acara 

5. 08.25 – 08.35 Sambutan Kaprodi 

PGSD 

Podium dan 

Microfon 1 

Drs. Bahauddin 

Azmy, M.Pd. 

Sie Acara 

6. 08.35 – 08.50 Sambutan Dekan 

UNIPA 

Podium, 

Gong, dan 

Microfon 1 

Dr. Suhari., S.H., 

M.Si. 

Sie Acara 

7. 08.50 – 09.00 Do’a Podium dan 

Microfon 1 

Hisbul Sie Acara 

8. 09.00 – 10.30 Pemateri I (Key Note 

Speaker) 

LCD, 

Proyektor, 

Kabel LCD, 

Laptop, 

Microfon 3 

Dr. Ir. 

Paristiyanti 

Nurwardani. 

MP. 

Sie Acara 

9. 10.30 – 11.30 Pemateri II (Beserta 

Tanya Jawab) 

LCD, 

Proyektor, 

Kabel LCD, 

Laptop, 

Microfon 3 

Dr. Suryanti, 

M.Pd. 

Sie Acara 

10. 11.30 – 12.30 Pemateri III (Beserta 

Tanya Jawab) 

LCD, 

Proyektor, 

Kabel LCD, 

Laptop, 

Microfon 3 

Drs. H. Djoko 

Adi Walujo, S.T, 

M.M, DBA 

Sie Acara 

11. 12.30 – 13.00 Ishoma & Penutup Microfon 2 MC Sie Acara 

dan Sie 

Konsumsi 

 

Rundown Pararel/Pemakalah 

No. Waktu Acara Perlengkapan Pengisi PJ 

1. 13.00 – 13.20 Regist Peserta Absensi Peserta Sekretaris Sekretaris 

2. 13.20 – 13.30 Pembukaan Microfon 1 Moderator Sia Acara 

3. 13.30 – 15.00 Pemakalah LCD, 

Proyektor, 

Kabel LCD, 

Laptop, 

Microfon 3 

Pemakalah Sie Acara 

4. 15.00 - Selesai Penutup Microfon 1 Moderator Sie Acara 
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