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UPAYA MENINGKATKAN KREATIVITAS, MINAT BELAJAR,  
DAN HASIL BELAJAR SOSIOLOGI MENGGUNAKAN  

SOFTWARE VIDEOSCRIBE

Oleh: Afiri N Kurniawan
Guru SMA Negeri 2 Banguntapan

email:  afirink@gmail.com

ABSTRACT: This research is aimed to increase the creativity, interest to learn, and 
result of studying sociology by using software videoscribe of the student in X MIPA 1 
SMAN 2 Banguntapan in academic year 2017/2018. This research is an action research 
which was done with four steps. They are planning, acting, observing, and reflection. 
This research is held with two cycles. The data collection technique in this research is 
observation, questionnaire, and the result of sociology test. The data analysis technique 
which is used is quantitative descriptive.  The result of the research shows that the 
application of teaching learning process with software videoscribe is able to increase 
the creativity, interest to learn, and also the result in studying sociology.

Keywords: software videoscribe, creativity, interest to learn, result of studying Sociology

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan pendidikan 
dewasa ini adalah membangun keterampilan 
abad 21, diantaranya keterampilan melek 
teknologi informasi dan komunikasi 
(information and communication technology 
literacy skill), keterampilan berpikir kritis 
(critical thinking skill), keterampilan 
memecahkan masalah (problem solving 
skill), keterampilan berkomunikasi efektif 
(effective communication skill) dan 
keterampilan berkolaborasi (collaborate 
skill). Keterampilan tersebut itulah yang 
menurut Perserikatan Bangsa Bangsa 
(PBB) merupakan ciri dari masyarakat 
era global saat ini, yaitu masyarakat 
berpengetahuan (knowledge-based scoeity) 
(Chaeruman,2010). Teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK), memiliki potensi yang 
sangat besar sebagai sarana atau alat untuk 
mengembangkan keterampilan tersebut 
dalam proses pembelajaran. Mac Kinnon 
(dalam Muderawan, 2011) menyatakan 
bahwa teknologi akan membantu 

mengembangkan semua jenis keterampilan 
berpikir mulai dari tingkat yang paling 
mendasar hingga tingkat keterampilan 
berpikir kritis.

Pendekatan pembelajaran klasikal 
dengan menggunakan metode ceramah 
sampai saat ini masih sangat disukai 
oleh para guru karena memiliki beberapa 
keunggulan dibandingkan dengan metode 
yang lain. Dengan metode ceramah, guru 
akan mudah mengontrol kecepatan seluruh 
isi pelajaran. Guru dapat membatasi dan 
mengatur seberapa luas materi pelajaran 
yang akan disampaikan kepada muridnya 
sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang 
ingin dicapai. Namun, harus diakui tidak 
selamanya pembelajaran dengan ceramah 
dapat berlangsung dengan baik. Gejala 
negatif yang muncul adalah siswa menjadi 
cepat bosan dan tidak memperhatikan 
materi yang diceramahkan. Rasa bosan itu 
akan membuat siswa tidak fokus, walaupun 
secara fisik murid ada di dalam kelas, 
namun secara mental murid tidak mengikuti 
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sama sekali proses pembelajaran. Sejalan 
dengan pergeseran makna pembelajaran dari 
pembelajaran yang berorientasi kepada guru 
(teacher oriented) pada pembelajaran yang 
beorientasi kepada siswa (student oriented), 
peran guru dalam proses pembelajaran pun 
mengalami pergeseran. Salah satunya adalah 
penguatan peran guru sebagai motivator ( 
Saefullah, 2012:301).

Dalam kedudukannya sebagai sebuah 
disiplin ilmu sosial yang sudah relatif lama 
berkembang di lingkungan akademika, 
secara teoritis Sosiologi memiliki posisi 
strategis dalam membahas dan mempelajari 
masalah-masalah sosial-politik dan budaya 
yang berkembang di masyarakat dan selalu 
siap dengan pemikiran kritis dan alternatif 
menjawab tantangan yang ada. Secara 
umum, beberapa isi materi Sosiologi 
memuat prinsip-prinsip atau konsep-konsep 
yang cukup rumit dan abstrak. Seperti halnya 
dalam materi gejala sosial yang dipelajari 
siswa kelas X IPA 1 semester 2. Materi 
tersebut tidak berisi hanya berupa penjelasan 
dengan menggunakan teori saja tetapi perlu 
contoh-contoh nyata yang ada di kehidupan 
masyarakat yang dapat ditampilkan dalam 
bentuk animasi atau video.

 Berdasarkan hasil observasi peneliti 
pada mata pelajaran Sosiologi, peneliti 
melihat proses pembelajaran yang dilakukan 
siswa masih mempunyai kekurangan di 
dalam segi kreativitas siswa, minat belajar 
dan hasil belajarnya. Permasalahan-
permasalahan tersebut dapat disebabkan 
oleh beberapa hal, antara lain, materi yang 
dipelajari yang bersifat abstrak karena 
membahas tentang gejala sosial, guru dalam 
menjelaskan materi hanya dengan metode 
ceramah dan tidak menggunakan media 
yang cocok dengan karakter materi yang 
diajarkan.

 Untuk mengatasi permasalahan di atas, 
maka perlu dilakukannya upaya peningkatan 
kreativitas, minat belajar dan hasil belajar 
Sosiologi dengan menggunakan media 
pembelajaran yang sesuai. Prinsip pokok 
yang harus diperhatikan dalam penggunaan 
media pada setiap kegiatan belajar mengajar 
adalah bahwa media digunakan dan 
diarahkan untuk mempermudah siswa belajar 
dalam upaya memahami materi pelajaran 
(Wina Sanjaya, 2009: 226). Berdasarkan 
beberapa kajian teoritis dan empiris, untuk 
mengatasi kelemahan tersebut penggunaan 
teknologi informasi (TI) dalam pembelajaran 
dianggap salah satu pemecahan masalah 
yang sesuai. Model pembelajaran atau 
sumber belajar yang berhubungan dengan 
teknologi informasi dan kini menjadi 
perhatian dunia pendidikan adalah model 
pembelajaran berbasis komputer (computer 
based learning).  Dengan menggunakan 
pembelajaran ini bahan ajar disajikan 
dengan menggunakan media komputer 
yang menggunakan audio visual sehingga 
kegiatan proses belajar mengajar menjadi 
lebih menarik dan menantang bagi siswa. 
Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian 
Haryoko (2009:9) bahwa pembelajaran 
menggunakan media audio visual lebih baik 
dibanding dengan pembelajaran melalui 
pendekatan konvensional. 

Dalam hal ini media yang digunakan 
adalah software videoscribe. Dengan 
menggunakan software videoscribe ini, siswa 
akan lebih dapat berkreasi dalam membuat 
presentasi tugas yang berkaitan dengan hal-
hal yang abstrak karena dalam program ini 
dapat dimasukkan suara, gambar, grafik, 
animasi atau bahkan video sehingga akan 
terlihat lebih menarik untuk dilihat. 

Menurut Sudarma (2013) kreativitas 
adalah kecerdasan yang berkembang dalam 
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individu, dalam bentuk sikap, kebiasaan, dan 
tindakan dalam melahirkan sesuatu yang baru 
dan orisinil untuk memecahkan masalah. 
Setiap orang pada  dasarnya memiliki potensi 
kreatif, tidak ada orang yang sama sekali 
tidak memiliki kreativitas, yang diperlukan 
adalah bagaimana mengembangkan potensi 
kreativitas tersebut. Sedangkan menurut 
Supriadi (1994) ciri–ciri kreativitas yang 
dimiliki oleh seorang individu terbagi 
dalam dua bagian yaitu kognitif dan non 
kognitif. Ciri-ciri kognitif meliputi: fluency 
,flexbility,dan originality. Sedangkan ciri-
ciri non kognitif meliputi motivasi, sikap, 
dan kepribadian kreatif. Kedua ciri baik 
kognitif maupun non kognitif tersebut saling 
berhubungan satu dengan yang lainnya. 
Terdapat tujuh ciri-ciri sikap kreatif,yaitu: 
1) Keterbukaan terhadap pengalaman baru; 
2)Kelenturan dalam berpikir; 3)Kebebasan 
dalam mengungkapkan diri; 4)Menghargai 
adanya fantasi; 5)Minat terhadap kegiatan 
kreatif; 6)Kepercayaan terhadap gagasan 
sendiri; 7)Kemandirian dalam memberikan 
pertimbangan (Munandar, 2009).

Minat ialah dorongan yang 
menyebabkan terikatnya perhatian individu 
pada objek tertentu seperti pekerjaan, 
pelajaran, benda, dan orang. Seseorang 
yang memiliki minat terhadap suatu objek, 
cenderung memberikan perhatian atau 
merasa senang yang lebih besar kepada 
objek tersebut. Hasil belajar adalah pola-pola 
perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 
sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan 
(Suprijono, 2014). 

Hasil belajar dapat  dilihat dengan 
menggunakan kegiatan evaluasi yang 
bertujuan untuk mendapatkan data 
pembuktian yang akan dapat menunjukkan 
tingkat kemampuan siswa dalam mencapai 
tujuan pembelajaran. Hasil belajar yang 

diteliti dalam penelitian ini adalah hasil 
belajar kognitif Sosiologi.

METODE  PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang akan 
dilakukan mengikuti desain model Kemmis 
dan Taggart (Rochiati Wiriatmaja, 2005), 
dimana di dalam satu siklus atau putaran 
terdiri atas empat komponen yang meliputi: 
(a) Perencanaan (planning), (b) tindakan 
(acting), (c) Observasi (observation), dan (d) 
refleksi (reflection). Subjek penelitian adalah 
siswa SMA Negeri 2 Banguntapan kelas 
X IPA 1 1 semester genap Tahun Pelajaran 
2017/2018. 

Berdasarkan desain model Kemmis 
dan Taggart, tahapan penelitian yang akan 
dilakukan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Perencanaan, pada siklus pertama 
diarahkan pada kegiatan a) membuat 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran, 
b) menyiapkan software videoscribe c) 
menyiapkan lembar kerja siswa, lembar 
observasi, angket, d) Membuat soal tes untuk 
tiap-tiap siklus,  e) membuat daftar hasil 
belajar Sosiologi siswa.  2) Pelaksanaan 
Tindakan, pada tahap ini dilakukan 
tindakan berupa: a) pelaksanaan program 
pembelajaran dengan menggunakan 
software videoscribe b) Pengambilan atau 
pengumpulan data hasil angket tentang 
kreativitas dan minat belajar c) pengambilan 
penilaian hasil belajar Sosiologi siswa 
dengan menggunakan nilai tes.  3) Observasi 
dilaksanaan dengan: a) mengamati tingkat 
efektivitas penggunaan software videoscribe 
dalam suatu pembelajaran di kelas yang 
dilakukan oleh guru. Untuk mengamati 
tingkat efektivitas tersebut, peneliti 
menyiapkan lembar observasi kegiatan 
pembelajaran. b) mengamati kendala-
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kendala yang terjadi dalam penerapan 
pembelajaran menggunakan software 
videoscribe pada siklus pertama dan cara 
mengatasinya.  4) Evaluasi dan Refleksi: 
a) pelaksanaan evaluasi untuk mengetahui 
sejauh mana penguasaan siswa terhadap 
materi pembelajaran yang diberikan 
guru terkait dengan kreativitas, minat, 
dan hasil belajar dengan menggunakan 
software videoscribe. Penilaian hasil 
belajar menggunakan tes. Penilaian proses 
menggunakan lembar pengamatan. B) 
refleksi dilakukan untuk mengetahui apakah 
kegiatan evaluasi berjalan efektif serta 
kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan 
efektivitas belajar siswa. Setelah diadakan 
evaluasi dan refleksi maka akan dilanjutkan 
pada siklus berikutnya sampai dengan 
kompetensi siswa tercapai sesuai dengan 
indikator keberhasilan.

Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan teknik tes dan nontes. 
Teknik tes menggunakan tes objektif yang 
digunakan untuk mengetahui hasil belajar 
Sosiologi siswa. Sedangkan teknik nontes 
yang digunakan yaitu observasi dan angket. 
Observasi yang dilakukan dalam penelitian 
ini untuk memperoleh data tentang 
berlangsungnya proses pembelajaran, dan 
angket untuk memperoleh data tentang 
kreativitas dan minat belajar. Instrumen 
pengumpulan data disesuaikan dengan 
teknik yang pakai. Alat yang dipakai untuk 
mengetahui hasil belajar Sosiologi adalah 
butir soal tes tertulis yang dilaksanakan pada 
akhir setiap siklus. 

Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan analisis 
deskriptif kuantitatif. Sesuai dengan ciri dan 
karakteristik serta bentuk penelitian tindakan 
kelas, analisis data digunakan untuk mencari 
dan menemukan upaya yang dilakukan guru 

dalam meningkatkan kualitas proses dan 
hasil belajar siswa. 

Indikator keberhasilan kreativitas 
tercapai jika terjadi peningkatan kreativitas 
siswa ditandai dengan meningkatnya 
kreativitas siswa dalam observasi 
pembelajaran maupun dari hasil angket 
dengan prosentase 80% siswa kelas X 
IPA 1 mempunyai kreativitas tinggi dan 
sangat tinggi. Indikator keberhasilan minat 
belajar tercapai jika terjadi peningkatan 
minat belajar siswa ditandai dengan 
meningkatnya keterlibatan siswa dalam 
proses pembelajaran maupun dari hasil 
angket dengan prosentase 80% siswa kelas 
X IPA 1 mempunyai minat belajar tinggi 
dan sangat tinggi. Indikator keberhasilan 
hasil belajar Sosiologi tercapai jika terjadi 
peningkatan hasil belajar Sosiologi siswa 
ditandai dengan perolehan nilai rata-rata 
yang meningkat setiap siklusnya dengan 
KKM (Kriteria Ketuntasana Minimal) 76 
dan ketuntasan klasikal mencapai 80%.

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Selama proses pembelajaran yang 
terjadi, semua tahapan terlaksana dengan 
baik. Selain pemberian materi pelajaran, 
kegiatan pembelajaran juga menekankan 
pada pemberian tugas, yaitu membuat 
presentasi dengan menggunakan software 
videoscribe sesuai dengan materi yang 
dipelajari. Kegiatan siswa terfokus pada 
penyampaian materi dari peneliti dan 
dilanjutkan dengan pengerjaan tugas oleh 
siswa.

Siklus I, siswa cenderung kurang 
antusias dalam mengikuti pembelajaran. 
Pembelajaran yang dilakukan juga tertunda 
karena upacara hari senin pada saat itu 
melebihi waktu yang telah ditentukan. Hal 
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ini menunjukkan minat belajar siswa masih 
rendah. Peneliti pun kemudian menstimulus 
perhatian siswa dengan memperlihatkan 
materi dengan menggunakan software 
videoscribe. Stimulus ini ditanggapi oleh 
sebagian siswa, karena sebagian siswa lain 
masih terlihat berkonsentrasi mengusap 
peluh mereka setelah mengikuti upacara. Saat 
peneliti mulai menjelaskan materi, siswa pun 
terlihat mulai memperhatikan. Pembelajaran 
yang menggunakan software videoscribe 
yang  disajikan disimak dan diminati, 
sebagian siswa juga ikut menghubungkan 
gambar atau video yang ditayangkan dengan 
materi pembelajaran. Penugasan yang 
diberikan oleh peneliti adalah membuat 
presentasi dengan menggunakan software 
videoscribe dengan materi gejala sosial di 
Indonesia sesuai dengan apa yang siswa 
kehendaki. 

Siklus II, siswa kembali membuat 
tugas presentasi dengan menggunakan 
software yang sama, namun kali ini siswa 
sudah dibekali buku atau modul membuat 
presentasi dengan software videoscribe. 
Materi yang dibuat adalah tentang konflik-
konflik yang terjadi pada masyarakat 
multikultural. Seperti pada siklus yang 
pertama, tugas pada siklus II inipun juga 
dikerjakan secara individu untuk mengetahui 
tingkat minat dan kreativitas setiap siswa. 
Peneliti melihat adanya perubahan sikap 

siswa, saat bel masuk berbunyi, hampir 
semua siswa telah memasuki kelas. Saat 
peneliti melakukan apersepsi, siswa terlihat 
sangat antusias untuk melihat media yang 
digunakan peneliti. Sejak pembelajaran 
dimulai siswa terlihat sangat antusias karena 
merasa ingin tahu bagaimana pemecahan 
sebuah gejala sosial. 

Berdasarkan hasil observasi yang 
dilakukan peneliti dan penugasan-
penugasan yang dikerjakan oleh siswa pada 
setiap siklus, diperoleh beberapa fakta yang 
memperlihatkan bahwa kreativitas baik 
sikap maupun berpikir kreatif mengalami 
peningkatan. Siswa juga lebih  mampu 
menghubungkan setiap fenomena yang 
ada dengan materi pembelajaran. Hal ini 
didukung pada hasil angket kreativitas 
pada siklus I dan II dimana pada tiap siklus 
mengalami peningkatan kreativitas. Angket 
kreativitas menunjukkan adanya peningkatan 
di setiap aspek kreativitas yang dimiliki oleh 
siswa. Angket kreativitas menjadi tolak ukur 
pengukuran dari diri siswa itu sendiri tentang 
pengaruh software videoscribe pada tingkat 
kreativitas yang ada pada dirinya. 

Pada siklus I, setelah dihitung dengan 
menggunakan rumus χ¯ ideal = 60% x skor 
tertinggi dan SD ideal =1/4 dari χ¯ideal, 
maka pada siklus I mempunyai rata-rata 
ideal sebesar 84 dan SD ideal sebesar 21.

Tabel 5. Kategori Tinggi Rendahnya Tingkat Kreativitas Siklus I

Rumus Rentang skor f  absolut f relatif (%) Kategori

Χ ideal + 1,5 SD 114 – 140 6 20,68 Sangat Tinggi

X ideal + 0,5 SD 94 – 113 16 55,17 Tinggi

X ideal – 0,5 SD 74 – 93 7 24,15 Cukup

X ideal – 1,5 SD 53 – 73 0 0 Rendah
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Dari 29 siswa, terdapat 6 siswa yang 
memiliki kategori kreativitas sangat tinggi 
dengan frekuensi relatif sebesar 20,68%, 
16 siswa kategori kreativitas tinggi dengan 
frekuensi relatif sebesar 55,17% dan 7 siswa 

kategori kreativitas cukup dengan frekuensi 
relatif sebesar 24,13%. Sehingga terdapat 
frekuensi relatif sebesar 75,85% siswa 
dengan kategori kreativitas sangat tinggi dan 
tinggi.

Tabel 6. Kategori Tinggi Rendahnya Tingkat Kreativitas Siklus II

Rumus Rentang skor f absolut f relatif (%) Kategori

Χ ideal + 1,5 SD 114 – 140 12 41,37 Sangat Tinggi

X ideal + 0,5 SD 94 – 113 13 44,82 Tinggi

X ideal – 0,5 SD 74 – 93 4 13,81 Cukup

X ideal – 1,5 SD 53 – 73 0 0 Rendah

Dengan kategori yang sama pada siklus 
I, pada siklus II terdapat 12 siswa kategori 
kreativitas sangat tinggi dengan frekuensi 
relatif sebesar 41,37%, 13 siswa kategori 
kreativitas tinggi dengan frekuensi relatif 
sebesar 44,82%, dan 4 siswa dengan kategori 
kreativitas cukup dengan frekuensi relatif 
sebesar 13,81%. Hal ini berarti terdapat 
frekuensi relatif sebesar 86,19% siswa 
dengan kategori kreativitas sangat tinggi 

dan tinggi. Berpikir kreatif yang meliputi 
fluency, flexibility, dan originality dapat 
dilihat utuh dalam pengerjaan tugas dan 
pembelajaran berlangsung. Sehingga dapat 
ditarik kesimpulan pada siklus II ini indikator 
keberhasilan kreativitas sudah terpenuhi. 
Adapun perbandingan tingkat kreativitas 
antara siklus I dan II dapat dilihat dari grafik 
1.

Grafik I. Perbandingan Tingkat Kreativitas antara Siklus I dan II
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Aspek minat belajar yang dapat terekam 
oleh peneliti terlihat dari kemauan siswa 
untuk mengikuti pembelajaran Sosiologi. 
Kemauan siswa diwujudkan dengan cara 
memperhatikan penjelasan peneliti saat 
pembelajaran, mengerjakan penugasan yang 
diberikan, berusaha menjadi yang terbaik 
diantara teman yang lain dan menjadi lebih 
antusias saat pembelajaran berlangsung. 
Hal ini didukung dengan hasil angket minat 
belajar yang diberikan peneliti pada setiap 

akhir siklus yang menunjukkan peningkatan 
minat belajar. Pada siklus I, setelah dihitung 
dengan menggunakan rumus χ¯ ideal = 60% 
x skor tertinggi dan SD ideal=1/4 dari χ 
ideal, maka pada siklus I mempunyai rata-
rata ideal sebesar 55,2 dan SD ideal sebesar 
13,8. 
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Tabel 7. Kategori Tinggi Rendahnya Tingkat Minat Belajar Siklus 

Rumus Rentang skor f absolut f relatif (%) Kategori

Χ ideal + 1,5 SD 76 - 92 2 6,89 Sangat Tinggi

X ideal + 0,5 SD 62 - 75 14 48,27 Tinggi

X ideal – 0,5 SD 48 - 61 12 41,37 Cukup

X ideal – 1,5 SD 34 – 47 1 3,47 Rendah

Dari 29 siswa, terdapat 2 siswa yang 
memiliki kategori minat belajar sangat tinggi 
dengan frekuensi relatif sebesar 6,89%, 14 
siswa kategori minat belajar tinggi dengan 
fekuensi relatif 48,27%, 12 siswa kategori 
minat belajar cukup dengan frekuensi relatif 
sebesar 41,37%, dan 1 siswa kategori minat 
belajar rendah dengan frekuensi relatif 
sebesar 3,47%. Sehingga terdapat frekuensi 
relatif sebesar 55,17% siswa dengan kategori 
minat belajar sangat tinggi dan tinggi.

Pada siklus II, meningkat dari 29 siswa, 
terdapat 6 siswa yang memiliki kategori 
kreativitas sangat tinggi dengan frekuensi 
relatif sebesar 20,70%, 18 siswa kategori 
kreativitas tinggi dengan frekuensi relatif 
sebesar 62,06%, dan 5 siswa kategori 
kreativitas cukup dengan frekuensi relatif 
sebesar 17,24%. Sehingga dapat disimpulkan 
terdapat frekuensi relatif sebesar 82,76% 
siswa dengan kategori minat belajar sangat 
tinggi dan tinggi.

Tabel 7 .Kategori Tinggi Rendahnya Tingkat Minat Belajar Siklus II

Rumus Rentang skor f absolut f relatif (%) Kategori

Χ ideal + 1,5 SD   76 – 92 6 20,70 Sangat Tinggi

X ideal + 0,5 SD 62 – 75 18 62,06 Tinggi

X ideal – 0,5 SD 48 – 61 5 17,24 Cukup

X ideal – 1,5 SD 34 – 47 0 0 Rendah

Dengan demikian, hasil pengisian 
angket minat belajar siswa pada siklus II 
telah memenuhi indikator keberhasilan yang 

ditetapkan, yakni persentase minat belajar 
lebih dari atau sama dengan 80% dengan 
kriteria tinggi dan sangat tinggi.
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Grafik 2. Perbandingan Tingkat Minat Belajar antara Siklus I dan I
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Dari segi hasil belajar Sosiologi, hasil yang dicapai oleh siswa mengalami peningkatan 
dari siklus I ke siklus II. Hasil belajar Sosiologi siklus I dan II tersaji dalam tabel 8.

Tabel. 8 Hasil Belajar Sosiologi Siklus I dan II

Subjek Nilai
TES SIKLUS I KET TES SIKLUS 

II
KET

1 79 Tuntas 86 Tuntas

2 79 Tuntas 79 Tuntas

3 57 Tidak Tuntas 86 Tuntas

4 50 Tidak Tuntas 79 Tuntas

5 86 Tuntas 93 Tuntas

6 50 Tidak Tuntas 79 Tuntas

7 50 Tidak Tuntas 86 Tuntas

8 79 Tuntas 79 Tuntas

9 79 Tuntas 93 Tuntas

10 57 Tidak Tuntas 64 Tidak Tuntas

11 43 Tidak Tuntas 79 Tuntas

12 50 Tidak Tuntas 79 Tuntas

13 50 Tidak Tuntas 79 Tuntas

14 86 Tuntas 86 Tuntas

15 93 Tuntas 93 Tuntas

16 86 Tuntas 86 Tuntas

17 50 Tidak Tuntas 71 Tidak Tuntas

18 86 Tuntas 93 Tuntas

19 50 Tidak Tuntas 71 Tidak Tuntas

20 93 Tuntas 93 Tuntas

21 57 Tidak Tuntas 64 Tidak Tuntas

22 79 Tuntas 79 Tuntas

23 57 Tidak Tuntas 79 Tuntas

24 93 Tuntas 93 Tuntas

25 57 Tuntas 86 Tuntas

26 86 Tuntas 93 Tuntas

27 79 Tuntas 86 Tuntas

28 79 Tuntas 79 Tuntas

29 79 Tuntas 86 Tuntas

Jumlah 2014 Tidak Tuntas 41,37% 2393 Tidak Tuntas 13,79%

69,46 Tuntas 

58,63% 82,51 Tuntas 86,21%
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Grafik 3. Perbandingan Hasil Belajar 
Sosiologi antara Siklus I dan II

Pada siklus I, terdapat 12 siswa yang 
tidak tuntas dan 17 siswa yang tuntas. 
Dengan demikian terdapat 41,37% siswa 
yang tidak tuntas dan 58,63% siswa yang 
tuntas dengan rata-rata kelas 69,46. Nilai 
yang tertinggi yang dicapai adalah 93, 
sedangkan nilai terendahnya adalah 43. 
Sehingga indikator keberhasilan hasil belajar 
belum terpenuhi. Pada siklus II, terdapat 4 
siswa yang tidak tuntas dan 25 siswa tuntas. 
Dengan demikian terdapat 13,79% siswa 
tidak tuntas dan 86,21% siswa tuntas secara 
klasikal.Rata-rata pengerjaan tes soal adalah 
82,51 dengan kategori sangat tinggi. Nilai 
maksimum yang diperoleh siswa adalah 
93, sedangkan nilai minimal yang diperoleh 
siswa adalah 64. Dengan ketuntasan klasikal 
mencapai 86,21 %. Pemenuhan KKM oleh 
siswa sebesar 76% juga menunjukkan bahwa 
siswa mampu memahami, mencerna,dan 
menangkap setiap pembelajaran yang 
disampaikan dengan penggunaan software 
videoscribe.

Selama penerapan pembelajaran 
menggunakan software autoplay media 
studio siswa terlihat nyaman dan menikmati 
pembelajaran, bahkan salah satu anak yang 
biasanya pasif menunjukkan kemampuannya 
dalam menanggapi pertanyaan. Hal ini 
merupakan kemajuan bahwasannya 
penggunaan autoplay media studio dalam  
pembelajaran telah membangkitkan minat 
dan kreativitas yang ada dalam dirinya.

Penilaian pembelajaran yang dilakukan 
pada siswa selama penggunaan software 
autoplay media studio tidak hanya bergantung 
pada tes yang dilakukan, tetapi juga pada 
proses pembelajaran yang berlangsung. Hal 
ini sangat bermanfaat untuk memberikan 
penilaian pada siswa-siswa yang terutama 
aktif dalam aspek psikomotor daripada 
kognitifnya.

PENUTUP

Software videoscribe merupakan 
software yang memudahkan bagi hampir 
semua orang untuk menciptakan dan 
mengembangkan aplikasi perangkat lunak 
mereka sendiri. Proses pengembangan 
kreativitas dengan menggunakan 
videoscribe pada mata pelajaran Sosiologi 
berjalan dengan baik. Terjadi peningkatan 
pada tiap siklus yang dijalani. Hal ini terlihat 
pada peningkatan hasil dari presentasi yang 
dilakukan siswa, dimana setiap siklus hasil 
presentasi siswa semakin bervariatif. 

Proses pengembangan minat belajar 
dengan menggunakan videoscribe juga 
berjalan dengan baik. Selama penerapan 
pembelajaran siswa terlihat nyaman, 
menikmati pembelajaran dan antusias dalam 
pembelajaran, bahkan salah satu anak yang 
biasanya pasif menunjukkan kemampuannya 
dalam menanggapi pertanyaan.  

Terdapat peningkatan hasil belajar 
Sosiologi siswa dengan menggunakan 
software videoscribe. Hal ini dibuktikan 
adanya peningkatan jumlah siswa yang 
tuntas dan peningkatan rata-rata ketuntasan 
pada setiap siklus. 
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Software videoscribe dapat menjadi 
alternatif pembelajaran yang variatif, 
mampu meningkatkan kreativitas, minat 
belajar siswa, serta hasil belajar. Guru harus 
lebih memperhatikan aspek penilaian proses 
pembelajaran yang dilakukan oleh siswa 
agar siswa yang lebih aktif dalam aspek 
psikomotor dapat terfasilitasi dengan baik. 
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TEAM QUIZ UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI 
PENGETAHUAN TEKS FABEL DAN TEKS SURAT SISWA KELAS VII

Oleh : Siti Sri Jayati
Guru SMPN 1Kasihan Bantul

email : sitisrijayati67@gmail.com

ABCTRACT: This research aiming at applying the team quiz method improve knowledge 
competency text fable and text letter student seventh grade Junior High School 1 Kasihan 
school year 20017-2018.Research procedureare planning, implementation of actions, 
observation, reflection. The team quiz method can improve knowledge competency 
student to study text fable with action in the first cycle give away question stage I (true 
false), II (concise filling), III (fight over 1), IV (fight over 2), V (special question). On 
second cycle the team quiz method can improve knowledge competency text letter with 
action varied. Results, the first cycle, this method can improve average value 56.56 to 
72.37(increase 27.95%), mastery learning improve 9.38% to 50%.On second cycle this 
method can improve average value 69.69 to 88.44(increase 26.90%); mastery learning 
increase from 46.87% to 87.50%.

Keywords: improve, knowledge competency, team quiz

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan selalu terkait dengan 
kurikulum suatu negara. Begitu juga di 
negara kita, pendidikan yang berkembang 
terkait dengan kurikulum yang dicanangkan 
oleh pemerintah. Isi kurikulum yang ada di 
dalamnya selalu akan berpengaruh terhadap 
mutu dunia pendidikan. Kurikulum yang 
dikemas dengan tepat akan berdampak baik 
pula pada para siswa.

Pendidikan nasional sesuai dengan Pasal 
2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.Selanjutnya, di Pasal 3 ditegaskan 
bahwa pendidikan nasional mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak dan 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 
serta mengembangkan potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, menjadi warga negara 
Indonesia yang demokratis serta bertanggung 
jawab. 

Perananpelajaran Bahasa Indonesia 
adalah mengembangkan sikap percaya 
diri peserta didik sebagai komunikator, 
pemikir imajinatif, dan warga yang 
melek literasi.Selain itu,berperan 
mengembangkan ilmu pengetahuan, dan 
keterampilanberkomunikasi peserta didik 
dalam menempuh pendidikan, dunia kerja, 
serta lingkungansosial.

Pada silabus Bahasa Indonesia 
Kurikulum 2013 pembelajaran Bahasa 
Indonesia secara umum bertujuan agar 
para peserta didik mampu menyimak, 
mewicara, membaca, serta menulis. 
Kompetensi dasar yang dikembangkan 
berdasar keempat keterampilan saling 
berhubungan dan mendukung dalam 
pengembangan tiga ranah utamanya, yakni 
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belajar berbahasa, bersastra, dan literasi. 
Belajar berbahasa Indonesia adalah belajar 
teori-teori kebahasaan Indonesia dan cara-
cara penggunaannya yangefektif. Peserta 
didik juga belajar tentang fungsi bahasa 
Indonesia sebagai sarana untuk berinteraksi 
secara efektif; membangun hubungan; 
mengungkapkan dan mempertukarkan 
pengetahuan dan keterampilan, bersikap 
berbahasa yang baik.Peserta didik bisa 
berkomunikasi secara efektif,dengan 
kalimat yang tertata baik, termasuk ejaan 
dan tanda bacanya. Pemahaman tentang 
bahasa sebagai penghela pengetahuan dan 
komunikasi diharapkan menjadikan para  
peserta didik sebagai penutur bahasa yang 
komunikatif dan produktif. 

      Sekolah Menengah Pertama Negeri 
1 Kasihan (SMPN 1 Kasihan) adalah sebuah 
sekolah yang proses belajarnya menerapkan 
Kurikulum 2013 (sebagai pilot project) 
sejak dicanangkan oleh pemerintah. Dalam 
pelajaran Bahasa Indonesia baik kelas VII, 
VIII, maupun kelas IX terdapat beragam 
teks yang harus dikuasai oleh peserta didik. 
Tiap-tiap teks berstruktur berbeda, berunsur 
kebahasaan yang sangat kompleks. 

      Berkaitan dengan ini para siswa 
kelas VII B SMPN 1 Kasihan tahun pelajaran 
2017/2018 yang peneliti kelola hasil 
kompetensi pengetahuan teks fabel dari 32 
siswa masih ada 29 siswa yang bermasalah 
di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) 
yakni di bawah nilai 75. Berarti ada 90,62% 
siswa yang bermasalah dalam belajar dan 
sangat perlu untuk diberi tindakan. Daya 
ingat para siswa yang terkait dengan konsep 
kebahasaan masih sangat sulit terwujud, 
apalagi dalam menerapkannya masih sangat 
sulit untuk mencapai kompetensi yang 
diharapkan. Hal itu terbukti dengan adanya 
para siswa yang masih kesulitan untuk 
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. 
Untuk tugas meringkas teks fabel banyak 
juga yang belum selesai. Begitu pula dalam 

pembelajaran teks surat dari 32 siswa masih 
ada 17 siswa (53,13%) yang belum tuntas 
KKM. Kondisi yang menjadi harapan adalah 
para siswa tidak mengalami hal seperti itu 
karena pada dasarnya mereka belajar bahasa 
yang hidup di negaranya yang notabene 
adalah sebuah negara tempat hidupnya 
sehari-hari. Harapan penulis mereka 
memiliki nilai pada posisi KKM  dengan  
nilai 75, atau lebih.

Kompetensi pengetahuan yang menurut 
Gordon (1988:109) yang diunduh dari 
internet adalah sebagai knowledge, yaitu 
suatu kesadaran dalam bidang kognitif yang 
berarti mengetahui sesuatu ini, menurut 
hemat penulis harus diperjuangkan oleh para 
siswa. Dalam Kurikulum 2013kompetensi 
ini dikenal sebagai KI 3 (kompetensi 
inti ketiga) yang meliputi memahami 
pengetahuan (faktual, konseptual, serta 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni, budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata.

      Untuk meningkatkan kualitas 
siswa kelas VII B dari kondisi yang nyata, 
diperlukan suatu tindakan kelas yang 
diharapkan meningkatkan kompetensi 
mereka menjadi lebih baik. Adapun konsep 
penelitian tindakan yang menjadi dasar 
dalam proses penelitian ini adalah sebagai 
bentuk penelitian refleksif dan kolektif 
yang dilakukan oleh peserta-pesertanya 
dalam situasi sosial untuk meningkatkan 
penalaran dan keadilan praktik pendidikan 
dan praktik sosial mereka, serta pemahaman 
mereka terhadap praktik-praktik mereka 
dan terhadap situasi tempat praktik-praktik 
tersebut dilakukan, Carr dan Kemmis 
(Suwarsih Madya, 2006: 9).

       Terkait dengan konsep tersebut bahwa 
praktik pendidikan yang telah dilaksanakan 
di kelas VII B ternyata masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu,  diharapkan 
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pembelajaran yang akan dijadikan solusi 
adalah yang bersifat menarik, menantang 
agar para siswa lebih berperhatian. Menurut 
perenungan peneliti dan diskusi dengan 
rekan sejawat secara informal, diperoleh 
solusi untuk mengaktifkan para siswa 
dapat dilakukan dengan cara para siswa 
bersama-sama belajar dan bermain melalui 
team quiz. Dengan metode ini, secara 
logis semua siswa bisa aktif terlibat dalam 
pembelajaran sehingga mereka lebih fokus 
pada pelajaran. Miratriani pada sumber dari 
internet menerangkan bahwa metode team 
quiz dikemukakan oleh Dalvi merupakan 
salah satu tipe pembelajaran yang mampu 
meningkatkan keaktifan para peserta didik 
dalam proses pembelajaan (http:miratriani.
blogspot.com). Dengan demikian, jika siswa 
aktifmenjawab berbagai pertanyaan kuis, 
mereka akan bertambah pengetahuannya. 

Berdasarkan teori dan rasionalitas 
tersebut, dalam penelitian ini diterapkan 
metode team quiz sebagai solusi yang dapat 
mengupayakan kondisi, proses, dan hasil 
pembelajaran pengetahuan teks fabel dan 
teks surat kelas VII B SMPN 1 Kasihan 
semester II tahun pelajaran 2017/2018 
menjadi lebih meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah 
tersebut, maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini: Bagaimanakah metode team 
quiz meningkatkan kompetensi pengetahuan 
teks fabel dan teks surat para siswa kelas VII 
B SMP Negeri 1 Kasihan tahun pelajaran 
2017/2018?; Apakah metode team quiz dapat 
meningkatkan kompetensi pengetahuan teks 
fabel dan teks surat para siswa kelas VII 
B SMP Negeri 1 Kasihan tahun pelajaran 
2017/2018? Adapun tujuan dalam penelitian 
ini adalah penulis akan mendeskripsikan 
penerapan metode team quiz dan hasilnya 
dalam upaya meningkatkan kompetensi 
pengetahuan teks fabel dan teks surat para 
siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Kasihan 
tahun pelajaran 2017/2018.

METODE PENELITIAN

 Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas model Carr dan Kemmis 
seperti yang dijelaskan oleh Suwarsih 
Madya (2006:9). Penelitian tindakan ini 
dilaksanakan di SMP Negeri 1 Kasihan, 
Bantul selama tiga bulan dari bulan Maret 
sampai dengan bulan Mei 2018. Subjek 
penelitian siswa Kelas VII B. Metode 
penelitian dilakukan mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan dan  observasi, serta 
refleksi. Penelitian ini dilakukan selama dua 
siklus. 

Jenis penelitian yang diterapkan adalah 
penelitian deskriptif dengan mendominankan 
observasi di dalam kelas. Peneliti, 
kolaborator mengamati, menyelidiki 
proses,mengklasifikasi, dan menyimpulkan 
hasil penelitian. Guru (peneliti) terlibat 
langsung dalam proses penelitian dari awal 
sampai dengan akhir penelitian. Adapun 
tahap-tahap penelitiannya yakni perenungan 
awal, perencanaan, pelaksanaan tindakan 
dan observasi, refleksi, serta evaluasi untuk 
pengambilan kesimpulan. 

Data dan sumber data penelitian ini 
berupa data kualitatif yang didukung oleh 
data kuantitatif. Data berupa kata-kata 
dan tindakandari siswa, guru, kolaborator; 
sumber tertulisberupa hasil pembelajaran, 
catatan lapangan (field notes) peneliti, dan 
hasil pengamatan kolaborator; foto serta 
data statistikdigunakan untuk melengkapi 
data-data penelitian dan digunakan sebagai 
dasar pengambilan kesimpulan. 

Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini dengan teknik observasi, 
wawancara, dan analisis dokumen. Data 
observasi berupa catatan lapangan yang 
diperoleh dalam penelitian didata secara 
menyeluruh, direduksi, disusun kembali, 
disajikan, diinterpretasi dalam bentuk 
refleksi.
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Hal ini dilakukan dengan maksud 
untuk memperoleh inferensi yang tinggi 
(highinferenceobservation) dalam proses 
penelitian seperti dikemukakan oleh pakar 
Leo Idra Ardiana (2003).  Wawancara 
dilakukan secara informal (Moleong, 1988), 
dan secara terencana tetapi tak terstruktur 
(Suwarsih Madya, 1994). Wawancara 
dilakukan oleh guru peneliti dengan siswa, 
dan dengan rekan sejawat atau kolaborator. 
Wawancara bertujuan agar guru peneliti 
mendapat masukan atau simpulan dari 
proses pembelajaran dengan metode team 
quiz yang sudah berlangsung. Dokumen 
dianalisis, selanjutnya data ditriangulasi 
dijadikan sebagai dasar dalam menyusun 
kebulatan kesimpulan dalam penelitian.

Metode pembelajaran team quiz 
dilaksanakan pada siklus I pertemuan kesatu 
pembelajaran teks fabel. Guru peneliti 
mengemas metode team quiz dengan cara 
pada tahap I (benar atau salah) tiap kelompok 
diberi empat pertanyaan ingatan dengan 
kategori mudah; tahap II (isian ringkas) tiap 
kelompok diberi empat pertanyaan ingatan/
penerapan dengan kategori mudah/sedang; 
serta tahap III (soal rebutan 1) diberi empat 
pertanyaan ingatan/penerapan dengan 
kesulitan yang lebih tinggi;  tahap IV (soal 
rebutan 2) diberi empat pertanyaan dengan 
kesulitan yang lebih tinggi yakni berupa soal 
uraian; dan tahap V (soal istimewa) diberikan 
empat soal uraian kompleks dengan kesulitan 
yang lebih tinggi pada tiap kelompok. Pada 
siklus I pertemuan kedua pemberian soal 
tetap lima tahap dengan jenis pertanyaan 
(benar atau salah, isian ringkas, rebutan 
1, rebutan 2, dan soal istimewa) dengan 
wujud lebih bervariasi dan ditingkatkan lagi 
kesulitannya.

Pada siklus II pertemuan kesatu 
untuk pembelajaran teks surat, guru 
peneliti mengemas metode team quiz 
pada tahap I diberikan soal (benar atau 
salah) tiapkelompoknya diberikan empat 

pertanyaan ingatan dengan kategori mudah; 
tahap II (isian ringkas) tiap-tiap kelompok 
diberikan empat pertanyaan ingatan atau 
penerapan tipe mudah atau sedang; tahap 
III (lemparan) diberikan empat pertanyaan 
penerapan bentuk uraian dengan kesulitan 
yang lebih tinggi; tahap IV (rebutan) dengan 
empat pertanyaan penerapan bentuk uraian 
dengan kesulitan yang lebih tinggi, dan 
tahap V (soal istimewa) diberikan empat 
soal penerapan bentuk uraian kompleks 
dengan kesulitan lebih tinggi pada tiap 
kelompok. Pada siklus II pertemuan kedua 
tetap ada lima tahap dengan jenis pertanyaan 
(benar atau salah, isian ringkas, lemparan, 
rebutan, dan soal istimewa) dengan wujud 
yang lebih bervariasi, dan ditingkatkan lagi 
kesulitannya.

Pada siklus I dan siklus II dalam 
keseluruhan penelitian ini dilaksanakan oleh 
guru peneliti dengan proses diskusi bersama 
kolaborator atau rekan sejawat. Kegiatan 
penelitian meliputi perenungan awal, 
pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi, 
evaluasi, dan tindak lanjut. Kegiatan tersebut 
berputar terus sampai penelitian dipandang 
cukup sesuai dengan perencanaan. Data-
data yang diperoleh pada tiap kegiatan 
dalam siklus direduksi, ditampilkan, ditarik 
kesimpulan sesuai dengan pendapat Miles 
dan Huberman(AhmadFawaid,2011:238)

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Para siswa kelas VII B SMPN 1 Kasihan 
tahun pelajaran 20017/2018 pada saat 
prapenelitian pembelajaran pengetahuan teks 
fabel masih belum seperti yang diharapkan 
karena dari 32 siswa, yang tuntas belajar 
hanya ada 3 siswa (9,38%), yang belum tuntas 
ada 29 siswa (90,62%). Rerata nilai 56,56. 
Setelah dilakukan proses pembelajaran teks 
fabel dengan menggunakan metode team 
quizdapat diperoleh hasil dari 32 siswa, 
yang tuntas belajar mencapai 16 siswa 
(50%). Peningkatan pencapaian KKM dari 
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9,38%menjadi 50,00% dapat disimpulkan 
persentasenya meningkat 40,62%. Kenaikan 
ketuntasan belajar ini dipandang cukup 
signifikan karena menunjukkan besarnya 
angka hampir mendekati 50%. Sementara 
siswa yang belum tuntas KKM mengalami 
proses penurunan dari 90,62% menjadi 50% 
(turun 40,62%). Rerata nilai meningkat 
menjadi 72,38. Persentase rerata ini 
meningkat 27,97%.

Para siswa kelas VII B SMPN 1 Kasihan 
tahun pelajaran 20017/2018 pada saat 
prapenelitian pembelajaran pengetahuan 
teks surat masih juga belum seperti yang 
diharapkan karena dari 32 siswa yang tuntas 
belajar baru ada 15 siswa (46,87%), dan 

yang belum tuntas ada 17 siswa (53,13%). 
Rerata nilai 69,69. Setelah dilaksanakan 
metode team quizdalam pembelajaran teks 
surat diperoleh hasil dari 32 siswa, yang 
tuntas belajar meningkat menjadi 28 siswa 
(87,50%). Peningkatan capaian KKM dari 
46,87%menjadi 87,50% dapat disimpulkan 
bahwa persentasenya meningkat 40,63%. 
Kenaikan KKMini dapat dipandang 
signifikan karena menunjukkan angka 
hampir 50% Siswa yang tidak tuntas 
KKM dari 53,13% menjadi 12,50% (turun 
40,63%). Rerata nilai meningkat menjadi 
88,44. Dalam persentase rerata ini meningkat 
26,90%. Selanjutnya perhatikan pembahasan 
pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut.

Tabel 1. Rerata Nilai Kompetensi Pengetahuan Teks Fabel dan Teks Surat Siswa Kelas 
VIIB Tahun Pelajaran 2017/2018 pada Prapenelitian dan Setelah Penelitian Siklus I dan II

Siklus K o m p e t e n s i 
Pengetahuan

Rerata Nilai 
Prapenelitian

Rerata Nilai 
Setelah Penelitian

P e r s e n t a s e 
Kenaikan Rerata 
Nilai

I Teks Fabel 56,56 72,38 27,97%

II Teks Surat 69,69 88,44 26,90%

Tabel 2. Pencapaian Nilai KKM Kompetensi Pengetahuan Teks Fabel dan Teks Surat Siswa 
Kelas VIIB Tahun Pelajaran 2017/2018 pada Prapenelitian dan Setelah Penelitian  

Siklus I dan II

Siklus Kompetensi 
Pengetahuan

Pencapaian 
Nilai KKM 

Prapenelitian

Pencapaian Nilai 
KKM Setelah 

Penelitian

Persentase 
Kenaikan 

Pencapaian Nilai 
KKM

I Teks Fabel 9,38% 50,00% 40,62%

II Teks Surat 46,87% 87,50% 40,63%

 
Berdasarkan pengamatan guru peneliti 

dan kolaborator, wawancara guru I peneliti 
dengan kolaborator dan beberapa siswa, 
serta analisis dokumen, metode team quiz 
telah membuat para siswa kelas VIIB 
SMPN1 Kasihan dalam proses belajar teks 
fabel dan teks surat menjadi lebih tampak 
terarah, senang, lebih antusias, lebih punya 
jiwa solidaritas, lebih tampak aktif, serta 
semakin meningkatkan rasa kepercayaan 

diri, sekaligus bisa menumbuhkan sikap 
tolong-menolong.

      Berikut dipaparkan juga hasil respon 
atau tanggapan para siswa kelas VIIB dalam 
pembelajaran teks fabel dan teks surat pada 
saat prapenelitian dan setelah penelitian 
dengan menggunakan metode team quiz. 
Perhatikan Grafik 1 dan 2 berikut.
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Grafik 1. Grafik Hasil Respon Para Siswa Kelas VIIB SMPN 1 Kasihan Tahun 2017/2018 
terhadap Pembelajaran Teks Fabel dan Teks Surat saat Prapenelitian/sebelum dengan 

Metode Team Quiz

Respon Negatif: 37,50% ; Respon Positif: 46,87%
Respon Positif dan negative:15,63%

Grafik 2. Grafik Hasil Respon Para Siswa Kelas VIIB SMPN 1 Kasihan Tahun 2017/2018 
terhadap Pembelajaran Teks Fabel dan Teks Surat setelah Menggunakan Metode Team Quiz

Respon Negatif: 6,25% (turun 31,25%); Respon Positif: 78,12% (naik 31,25%)
Respon Positif dan negative: 15,63% (tetap).
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PENUTUP

Pembelajaran dengan metode team 
quiztelah dapat meningkatkan kompetensi 
pengetahuan para siswa dalam belajar 
Bahasa Indonesia teks fabel dengan cara 
guru mengemas dan memvariasikan 
metode teamquiz pada tahap I diberikan 
soal benar atau salah dengan pertanyaan 
ingatan kategori mudah, tahap II soal isian 
ringkas berupa pertanyaan tipe ingatan atau 
penerapan dengan kategori mudah atau 
sedang, serta tahap III diberikan soal rebutan 
1, jenis ingatan atau penerapan dengan 
kesulitan lebih tinggi, tahap IV soal rebutan 
2, jenis uraian dengan kesulitan yang lebih 
tinggi, dan tahap V soal istimewa berbentuk 
uraian yang lebih kompleks dengan kesulitan 
lebih tinggi.

Metode team quiztelah dapat 
meningkatkanketuntasan belajar para siswa 
berkaitan dengan kompetensi pengetahuan 
teks fabel dari posisi 9,38% menjadi 50,00%. 
Dengan demikian, meningkat 41,62%. 
Untuk rerata nilai kompetensi pengetahuan 
meningkat dari 56,56 menjadi 72,38. Dengan 
demikian, rerata nilai meningkat27,97%. 

Pembelajaran dengan metode team 
quiztelah dapat meningkatkan 

kompetensi pengetahuan para siswa 
dalam belajar Bahasa Indonesia teks 
surat dengan cara guru mengemas dan 
memvariasikan metode teamquiz pada 
tahap I diberi soal benar atau salah dengan 
pertanyaan ingatan kategori mudah, tahap II 
soal isian ringkas dengan pertanyaan jenis 
ingatan atau penerapan dengan kategori 
mudah atau sedang, tahap III soal lemparan 
berupa soal penerapan bentuk uraian dengan 
tingkat kesulitan yang lebih tinggi, tahap 
IV soal rebutan dengan soal-soal penerapan 
bentuk uraian dengan kesulitan yang lebih 
tinggi, dan tahap V soal istimewa diberikan 
soal penerapan berisi uraian yang lebih 
kompleks dengan kesulitan tinggi.

Metode team quiztelah dapat 
meningkatkan ketuntasan belajar para siswa 
berkaitan dengan kompetensi pengetahuan 
teks surat dari 46,87% meningkat menjadi 
87,50%. Dengan kata lain meningkat 
40,63%. Kenaikan ketuntasan belajar dapat 
dipandang signifikan.Rerata nilai secara 
klasikal dari 69,69 menjadi 88,44 (dalam 
posisi di atas KKM). Dengan demikian, 
rerata nilai meningkat 26,90%. 

Respon motivasi belajar siswa 
mengalami peningkatan yang sangat 
signifikan yakni 31,25%. Belajar dengan 
metode team quiz dirasa oleh siswa 
lebih menyenangkan, lebih membuat 
antusias percaya diri, tertantang, dan lebih 
mengasyikkan, tidak membuat jenuh, dapat 
membentuk sikap dan perilaku tolong 
menolong dalam proses belajar. Selain itu, 
siswa juga berpikir serius, bekerja keras 
untuk mendapat nilai-nilai yang tinggi, 
bisa belajar dari tim lainnya ketika tim 
lain tersebut mendapat giliran menjawab 
pertanyaan.

Berdasar kesimpulan tersebut dapat 
disarankan kepada para pendidik khususnya 
Guru Bahasa Indonesia di SMP kelas VII 
kurikulum tahun 2013 sebaiknya mau 
menggunakan metode team quiz dalam 
proses pembelajaran karena dapat membuat 
para siswa lebih terarah, tertarik, antusias, 
tertantang, senang, berpikir sungguh-
sungguh untuk belajar, serta dapat membuat 
meningkat kompetensi pengetahuannya. 
Selain itu, sekolah hendaknya memfasilitasi 
guru dalam mengemas pembelajaran dengan 
metode team quiz sebagai alternatif yang 
membuat para peserta didik meningkat 
kompetensi pengetahuannya,baikdalam 
proses maupunhasil pembelajaran. 
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PENERAPAN BLENDED LEARNING  SCHOOLOGY  
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SIMULASI DIGITAL 

PADA SMK 

Oleh : Widiatmoko Herbimo
Guru SMK Negeri 4 Yogyakarta
email: biiimmmooo@gmail.com

ABSTRACT : Blended learning is a hybrid learning concept that integrates traditional 
classroom sessions and e-learning elements in an effort to combine the benefits of 
both forms of learning. The learning model in blended learning is a mixture of face-
to-face learning and online learning, so that learning can not only occur in class but 
can also be done outside the classroom. This learning model offers a pleasant learning 
atmosphere where students conduct learning activities using schoology applications 
that can be accessed anywhere as long as students get data signals from a smart device. 
In this learning model, students are invited to practice to foster curiosity, responsibility, 
honesty and active students. Schoology offers instructors paid premium features that 
include additional security, synchronizing databases in schools to schoology, and other 
features that are sufficient to assist teachers in the teaching process.

Keywords: blended learning and schoology

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor yang 
menentukan kesejahteraan manusia sehingga 
dapat digunakan sebagai indikator kemajuan 
suatu bangsa dan negara. Semakin tinggi 
kualitas pendidikan suatu bangsa dan negara 
maka dapat dipastikan semakin maju dan 
sejahtera bangsa dan negara tersebut. Oleh 
sebab itu, diperlukan perhatian khusus yang 
diajukan pada perkembangan dan kemajuan 
pendidikan guna meningkatkan mutu dan 
kualitas pendidikan.Ketercapaian hasil 
belajar memang sangat dipengaruhi oleh 
berbagai unsur-unsur. Unsur yang paling 
utama adalah unsur pendidik, unsur siswa, 
unsur kurikulum, dan unsur sarana prasarana 
pendukung pembelajaran. Pendidik sesuai 
dengan fungsinya bertugas mengoptimalkan 
kemampuan siswa dalam belajar dengan 
apa yang kita sebut mengajar. Pendidik 

memberikan peranan paling besar terhadap 
ketercapaian hasil belajar siswa. Peranan 
pendidik di sini menyangkut keseluruhan 
aspek termasuk pendekatan yang digunakan 
dalam pembelajaran.

Pendidik tidak hanya memahami 
bahan materi yang akan diajarkan, tetapi 
hendaknya memahami semua karakteristik 
yang terkandungdi dalamnya sehingga dapat 
dengan mudah menerapkan paradigma baru 
dalam proses pembelajaran. Namun yang 
terjadi pada saat sekarang di kebanyakan 
sekolah cenderung banyak pendidik dalam 
proses pembelajaran hanya menjelaskan 
atau memberitahukan segala sesuatu kepada 
peserta didik. Pendidik kurang memberikan 
kesempatan untuk melatih peserta didik 
dalam belajar menemukan jawabannya 
sendiri. Dengan model pembelajaran seperti 
itu banyak peserta didik yang semakin pasif 
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dan cenderung merasa bosan.

Model pembelajaran seperti itu, 
sekarang ini dirasakan kurang bermakna bagi 
hasil belajar peserta didik, karena peserta 
didik hanya dijejali dengan hafalan-hafalan 
mengenai konsep-konsep bukan bagaimana 
mengerti, memahami atau menguasai 
konsep dalam memecahkan suatu persoalan, 
apalagi didukung oleh kurangnya kreativitas 
pendidik dalam menggunakan media selama 
proses pembelajaran, sehingga materi 
pembelajaran akan semakin sulit dipahami 
peserta didik. Oleh karena itu pendidik 
diharapkan mampu merubah paradigma 
lama dalam mengajar yaitu menyampaikan 
pelajaran sebanyak-banyaknya dengan 
paradigma baru yang menekankan pada 
upaya membantu peserta didik agar 
lebih mampu mengerti, memahami, atau 
menguasai konsep untuk memecahkan suatu 
persoalan. 

Berangkat dari pemaknaan dan 
pemikiran sebagaimana diuraikan pada latar 
belakang tersebut di atas, kami melakukan 
penelitian dan pengembangan suatu model 
pembelajaran yang lebih efektif, dan cocok 
dalam membantu pendidik untuk lebih 
meningkatkan hasil belajar peserta didik, 
meningkatkan kemampuan dan kompetensi 
peserta didik, khususnya jurusan busana 
dengan tidak meninggalkan unsur pedagogis, 
dengan memadukan pembelajaran tatap 
muka di kelas dan pemanfaatan teknologi 
informasi sebagai alat bantu pembelajaran.

Model pembelajaran ini menawarkan 
suasana belajar yang menyenangkan dimana 
peserta didik melakukan kegiatan belajar 
menggunakan aplikasi schoology yang 
dapat diakses dimanapun selama peserta 
didik mendapatkan signal data dari sebuah 
perangkat pintar.Pada model pembelajaran 
ini, peserta didik diajak untuk berlatih 

menumbuhkan rasa ingin tahu, tanggung 
jawab, kejujuran dan keaktifan peserta didik.

E-Learning adalah pembelajaran jarak 
jauh (distance Learning) yang memanfaatkan 
teknologi komputer, jaringan komputer dan/
atau Internet. E-Learning memungkinkan 
peserta didik untuk belajar melalui komputer 
di tempat mereka masing-masing tanpa 
harus secara fisik pergi mengikuti pelajaran 
di kelas. E-Learning sering pula dipahami 
sebagai suatu bentuk pembelajaran berbasis 
web yang bisa diakses dari intranet di 
jaringan lokal atau internet. Sebenarnya 
materi e-Learning tidak harus didistribusikan 
secara on-line baik melalui jaringan lokal 
maupun internet, distribusi secara off-line 
menggunakan media CD/DVD pun termasuk 
pola e-Learning. Dalam hal ini aplikasi 
dan materi belajar dikembangkan sesuai 
kebutuhan dan didistribusikan melalui media 
CD/DVD, selanjutnya pembelajar dapat 
memanfatkan CD/DVD tersebut dan belajar 
di tempat di manapun berada. Ada beberapa 
pengertian berkaitan dengan e-Learning 
sebagai berikut :

E-Learning memungkinkan peserta 
didik untuk menimba ilmu tanpa harus secara 
fisik menghadiri kelas. Peserta didik dapat 
berada sekalipun di Kutub Utara, sementara 
“instruktur” dan pelajaran yang diikuti 
berada di tempat lain, di kota lain bahkan di 
negara lain. Interaksi bisa dijalankan secara 
on-line dan real-time ataupun secara off-line 
atau archieved.  Peserta didik melakukan 
belajar dari komputer di sekolah atau rumah 
dengan memanfaatkan koneksi jaringan 
lokal ataupun jaringan Internet ataupun 
menggunakan media CD/DVD yang telah 
disiapkan. Materi belajar dikelola oleh 
sebuah pusat penyedia materi di kampus/
universitas, atau perusahaan penyedia 
content tertentu. Pembelajar bisa mengatur 
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sendiri waktu belajar, dan tempat dari mana 
ia mengakses pelajaran. 

E-Learningdisampaikan dengan 
memanfaatkan perangkat komputer. Pada 
umumnya perangkat dilengkapi perangkat 
multimedia, dengan cd drive dan koneksi 
Internet ataupun Intranet lokal. Dengan 
memiliki komputer yang terkoneksi dengan 
intranet ataupun Internet, pembelajar dapat 
berpartisipasi dalam e-Learning. Jumlah 
peserta didik yang ikut berpartisipasi tidak 
dibatasi dengan kapasitas kelas. Materi 
pelajaran dapat diketengahkan dengan 
kualitas yang lebih standar dibandingkan 
kelas konvensional yang tergantung pada 
kondisi dari pendidik. 

E-Learning dapat mencakup 
pembelajaran secara formal maupun 
informal. E-Learning secara formal, 
misalnya adalah pembelajaran dengan 
kurikulum, silabus, mata pelajaran dan tes 
yang telah diatur dan disusun berdasarkan 
jadwal yang telah disepakati pihak-pihak 
terkait (pengelola e-Learning dan peserta 
didik sendiri). Sedangan informal adalah 
pembelajaran yang biasanya tingkat 
interaksinya tinggi dan diwajibkan oleh 
perusahaan pada karyawannya, atau 
pembelajaran jarak jauh yang dikelola oleh 
universitas dan perusahaan-perusahaan 
(biasanya perusahan konsultan) yang 
memang bergerak di bidang penyediaan 
jasa e-Learning untuk umum. E-Learning 
informal juga dapat dilakukan dengan 
interaksi yang lebih sederhana, misalnya 
melalui sarana mailing list, e-newsletter atau 
website pribadi, organisasi dan perusahaan 
yang ingin mensosialisasikan jasa, program, 
pengetahuan atau keterampilan tertentu pada 
masyarakat luas (biasanya tanpa memungut 
biaya). 

Dalam dunia pendidikan, strategi 
diartikan sebagai perencanaan yang berisi 
tentang rangkaian kegiatan yang didesain 
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 
Menurut Kemp (1995) menjelaskan bahwa 
strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan 
pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik 
dan peserta didik agar tujuan pembelajaran 
dapat dicapai secara efektif dan efisien. 
Dari pendapat tersebut, Dick and Carey 
(1985) juga menyebutkan bahwa strategi 
pembelajaran itu adalah suatu set materi 
dan prosedur pembelajaran yang digunakan 
secara bersama-sama untuk menimbulkan 
hasil belajar pada peserta didik (Sanjaya, 
2009).

Strategi pembelajaran menurut Main 
Sufanti (2010:30) adalah sebagai garis-
garis besar untuk bertindak dalam usaha 
mencapai sasaran yang telah ditentukan. 
Pola-pola umum kegiatan pembelajaran dan 
peseta didik ditujukan untuk mewujudkan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan yang telah digariskan.Ada empat 
strategi dasar dalam pembelajaran, yaitu (1) 
mengidentifikasikan apa yang diharapkan, 
(2) memilih sistem pendekatan, (3) memilih 
dan menetapkan prosedur, media, dan 
langkah-langkah pembelajaran, dan (4) 
menetapkan norma-norma dan batasa-batas 
keberhasilan. (Sufanti, 2010:30).

Berdasarkan pendapat tersebut 
diatas, strategi pembelajaran merupakan 
suatu serangkaian rencana kegiatan yang 
termasuk didalamnya penggunaan metode 
dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau 
kekuatan dlam suatu pembeljaran. Strategi 
pembelajaran disusun untuk mencapai 
suatu tujuan tertentu. Strategi pembelajaran 
didalamnya mencakup pendekatan, model, 
metode, dan teknik pembelajaran ecara 
spesifik.
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Menurut Graham (2014) blended 
learning mempunyai dua tipe lingkungan 
pembelajaran, yakni ada lingkungan 
pembelajaran tatap muka secara tradisional 
(traditional face to face learning environment) 
yang masih digunakan di sekitar daerah 
pedesaan dan distributed learning 
environment yang sudah mulai berkembang 
seiring dengan teknologi-teknologi baru 
yang kemungkinkan perluasan untuk 
mendistribusikan komunikasi dan interaksi.
Sistem manajemen pembelajaran online 
(LMS) menyediakan lingkungan yang 
interaktif dalam komunikasi antara peserta 
didikdan guru (Yuen, 2011). Dahulu kedua 
lingkungan pembelajaran dalam model 
blended learning tersebut tetap digunakan 
secara terpisah karena menggunakan 
kombinasi media dan metode yang berbeda 
dan digunakan pada kebutuhan audien 
(peserta didik) yang berbeda, misalnya tipe 
face to face learning terjadi dalam teacher-
directed environment dengan interaksi  
person-to-person dalam live synchronous 
(pembelajaran langsung bergantung 
waktu) dan lingkungan yang high-fidelity. 
Sedangkan sistem distance learning 
menekankan pada self-paced learning dan 
pembelajaran dengan interaksi materi-
materi  yang terjadi dalam asynchronous 
(tidak tergantung waktu) dan lingkungan 
low-fidelity (hanya teks). 

Pada jaman sekarang istilah model 
blended learning sudah pada tahapan 
penggabungan kedua lingkungan di atas, tidak 
terpisah lagi, artinya ada saat pembelajaran 
menggunakan metode, media dan audien 
yang sama, yakni dengan menggunakan 
pembelajaran berbasis web.  Hal ini berbeda 
dengan istilah model blended learning pada 
masa yang akan datang, karena pada masa 
yang akan datang sistem blended akan lebih 
mendominasi dalam sebuah pembelajaran 

daripada blended sekarang. Artinya face to 
face learning akan semakin ditinggalkan. 
Sistem pembelajaran tradisional yang 
ada akan semakin tenggelam dengan 
membudayanya lingkungan pembelajaran 
yang dimediasi oleh teknologi komputer dan 
internet.

Secara mendasar terdapat tiga tahapan 
dasar dalam model blended learning yang 
mengacu pembelajaran berbasis ICT, yakni: 
(1) seeking of information, (2) acquisition 
of information, dan (3) synthesizing of 
knowledge. Tahapan seeking of information, 
mencakup pencarian informasi dari berbagai 
sumber informasi yang tersedia di TIK, 
memilih secara kritis diantara sumber 
penyedia informasi dengan berpatokan 
pada content of relevantion, content of 
validity/releability, dan academic clarity. 
Pengajar berperan sebagai pakar yang 
dapat memberikan masukan dan nasehat 
guna membatasi peserta didik  dari 
tumpukan informasi potensial dalam TIK. 
Pada tahapan acquisition of information, 
peserta didik secara individual maupun 
dalam kelompok kooperatif-kolaboratif 
berupaya untuk menemukan, memahami, 
serta mengkonfrontasikannya dengan 
ide atau gagasan yang telah ada dalam 
pikiran, kemudian menginterprestasikan 
informasi/pengetahuan dari berbagai 
sumber yang tersedia, sampai mereka 
mampu kembali mengkomunikasikan 
dan menginterpretasikan ide-ide dan hasil 
interprestasinya menggunakan fasilitas TIK. 
Tahap terakhir pembelajaran berbasis TIK 
adalah tahap synthesizing of knowledge 
adalah mengkonstruksi/merekonstruksi 
pengetahuan melalui proses asimilasi dan 
akomodasi bertolak dari hasil analisis, 
diskusi dan perumusan kesimpulan dari 
informasi yang diperoleh.
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Schoology adalah jejaring sosial 
berbasis web khusus untuk K-12 (sekolah dan 
lembaga pendidikan tinggi) yang difokuskan 
pada kerjasama, untuk memungkinkan 
pengguna membuat, mengelola, dan saling 
berinteraksi serta berbagi konten akademis. 
E-learning ini juga memberikan akses 
pada pendidik dan siswa untuk presensi, 
pengumpulan tugas, latihan soal dan media 
sumber belajar yang bisa diakses kapanpun 
dan dimanapun serta juga memberikan 
akses pada orang tua untuk memantau 
perkembangan belajar siswa di sekolah. 
(Farmington, Schoology 2014).

Schoology menawarkan para pengajar 
fitur premium berbayar yang mencakup 
keamanan tambahan, mensinkornasikan 
database yang ada di sekolah ke schoology, 
dan fitur lainnya yang cukup membantu 
pengajar dalam proses mengajar. Fitur 
Schoology biasa yang tidak berbayar 
memberikan 15Gb ruangan untuk menguggah 
file untuk 100 murid. Adapun fitur-fitur yang 
dimiliki oleh schoology adalah sebagai 
berikut: 1) Courses (Kursus), yaitu fasilitas 
untuk membuat kelas mata pelajaran, misal 
mata pelajaran Simulasi Digital, Pengantar 
Pariwisata, dan lain sebagainya. Fasilitas 
Courses ini juga ada di Moodle. 2) Groups 
(Kelompok), yaitu fasilitas untuk membuat 
kelompok. Fasilitas ini juga ada di Moodle 
maupun di facebook. 3) Resources (Sumber 
Belajar)

Di dalam menu Course, dapat membuat 
kelas yang membernya adalah peserta 
didik dari kelas pada waktu di sekolah, 
dimana fungsi kelas disini pendidik dapat 
melangsungkan pembelajaran seperti diskusi, 
sekalian pendidik juga dapat memberikan 
soal dan pengumuman, walapupun pendidik 
tidak dapat hadir dalam pembelajaran di 
kelas. Namun untuk hal tersebut diatas 

berjalan sebagaimana mestinya, peserta didik 
juga harus membuat akun Schoology dengan 
kategori student dan memasukkan kode 
akses (yang mempunyai adalah pendidik) 
untuk masuk kelas yang sudah dibuat oleh 
pendidik di aplikasi Schoolgy. Dengan 
hanya memasukkan kode akses tersebut, 
peserta didik langsung menjadi member 
dalam kelas yang buat oleh pendidik. Selain 
itu schoology juga dapatmembuat kuis/soal 
(ini yang tidak dimiliki oleh facebook) yang 
jenisnya antara lain adalah pilihan ganda, 
benar salah, menjodohkan, isian singkat, dan 
lain-lain. Kelebihan dari aplikasi Schoology 
adalah dapat mengimport soal dari aplikasi 
lain yaitu excel.

Kelebihan soal online yang dimiliki 
oleh Schoolgy adalah pendidik tidak perlu 
memeriksa pekerjaan peserta didik. Dan 
soal dalam bentuk tugas, dapat dikerjakan di 
rumah, kemudian pendidik cukup mengontrol 
dari jarak jauh. Untuk pendidik Matematika 
sangat dimanja dalam pembuatan soal di 
Schoology ini, yaitu dilengkapi dengan 
Symbol, Equation, dan Latex. Jadi semua 
jenis soal yang mengandung gambar, simbol, 
dan equation dapat ditulis di Schoolgy.Di 
samping pendidik dapat membuat soal/kuis 
dalam course, pendidik juga dapat membuat 
tugas. Fungsi ini sama persis dengan fungsi 
tugas yang ada di moodle. Peserta didik 
dapat mengunggah tugas yang diberikan 
dan pendidik tinggal memeriksa nama-nama 
peserta didik yang telah mengunggah tugas.

Yang tidak kalah pentingnya dari 
soal/kuis dan tugas, pendidik juga dapat 
membuat forum di course. Fungsi forum ini 
juga sama dengan fungsi forum yang ada di 
moodle, yaitu sebagai wadah diskusi bagi 
para peserta didik yang diampunya.Dengan 
demikian Schoolgy itu mempunyai fitur-
fitur yang hampir sama (walaupun tidak 
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sama persis) dengan moodle. Bila moodle 
memerlukan hosting dan domain untuk 

membuatnya, sedangkan Schoology tidak 
memerlukan itu semua.

Gambar 1. Halaman Depan Schoology

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah jenis saintifik, dimana menggunakan 
langkah-langkah 5M (mengamati, 
menanya, mencoba, mengasosiasikan, 
danmengkomunikasikan). Pendekatan ini 
digunakan berdasarkan pada tujuan untuk 
memahami fenomena perilaku, persepsi, dan 
motivasi. Tujuan akhir dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui peningkatan hasil 
belajar kompetensi dasar Pengolahan Video 
pada peserta didik kelas X Busana 1 di SMK 
Negeri 4 Yogyakarta pada mata pelajaran 
Simulasi Digital dengan menggunakan 
aplikasi Schoology.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas (ClassroomAction Research). 
Menurut Suharsimi Arikunto (2006:3) 
penelitian tindakan kelas merupakan suatu 
pencermatan terhadap kegiatan belajar 
berupasebuah tindakan, yang sengaja 
dimunculkan dan terjadi dalam sebuah 
kelassecara bersamaan. Jadi penelitian 

tindakan kelas adalah suatu penelitianyang 
sangat tepat untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran yang dapatdilakukan secara 
kolaboratif, yaitu antar praktisi dan 
peneliti mulai dariperencanaan ,tindakan, 
pengamatan sampai refleksi.

Rancangan atau disain penelitian 
tindakan kelas ini digunakan 
untukmendapatkan gambaran yang jelas 
tentang penelitian yang akandilaksanakan.
Pada penelitian tindakan kelas ini, 
peneliti menggunakandisain penelitian 
model Kemmis & Mc. Taggart. Tujuan 
menggunakan disainpenelitian model ini 
adalahapabila dalam pelaksanaan tindakan 
ditemukanadanya kekurangan, maka 
perencanaan dan pelaksanaan tindakan 
perbaikanmasih dapat dilanjutkan padasiklus 
berikutnya sampai target yangdiinginkan 
tercapai. Adapun disain penelitian tindakan 
model Kemmis & Mc. Taggartuntuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada di bawah ini:
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HASIL PENELITIANDAN 
PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada peserta 
didik kelas X jurusan Tata Busana 1 SMK 
Negeri 4 Yogyakarta dengan jumlah 32 
peserta didik. Dengan menggunakan 
modelpembelajaran blended learning 
yang mengkombinasi pembelajaran tatap 
muka secara langsung dan tidak langsung 
untukmencapai tujuan pembelajaran. 
Pembelajaran Blended Learning ini lebih 
fokus pada pengembangan kognitif, 
makanya teori yang mendasarinya adalah 
aliran terori belajar kognitif, yang salah 
satunya menggunakan teori konstruktivis, 

yang kemudian dapat memotivasi peserta 
didik untuk belajar. 

Dengan menggunakan metode Blended 
Learning  dalam pembelajaran simulasi 
untuk meningkatkan hasil belajar peserta 
didik kelas X Tata Busana 1, di peroleh hasil 
penelitian sebagai berikut :

Pra - Siklus

Hasil belajar ranah kognitif diukur 
dari hasil belajar, data tersebut didapat dari 
ulangan tengah semester peserta didik kelas 
X Busana 1 SMK Negeri 4 Yogyakarta, 
dengan data sebagai berikut :

 
Gambar 4. Grafik Hasil Belajar Ranah Kognitif Pra Siklus

Berdasarkan hasil nilai Ulangan Tengah 
Semester (UTS) peserta didik menunjukan 
bahwa ketuntasan hasil belajar dengan 
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal = 75) 
yang dicapai pada pra siklus sebanyak 10 
peserta didik dengan persentase 31,25% 
dengan hasil nilai rata-rata kelas yang 
diperoleh perserta didik mencapai 68,9. 
Dari hasil tersebut mengindikasikan bahwa 
dalam proses pembelajaran yang sedang 
berlangsung saat itu belum berhasil, sebab 
ketuntasan hasil belajar peserta didik belum 
mencapai indikator yang diharapkan.

Hasil belajar ranah afektif menurut 
hasil observasi diukur dari lima aspek yang 
meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, 
organisasi, dan internalisasi. Data prasiklus 
yang didapat adalah sebagai berikut :
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Gambar 5. Grafik Hasil Belajar Ranah Afektif Pra Siklus

Berdasarkan hasil tersebut masih 
banyak terdapat peserta didik yang belum 
mencapai nilai baik dan terdapat peserta 
didik yang mendapat nilai kurang, sehingga 
perlu adanya perbaikan pembelajaran agar 
seluruh peserta didik mendapat nilai minimal 
yaitu baik.

Ranah psikomotorik diambil dari enam 
aspek yakni gerakan refleks, keterampilan 
gerak dasar, kemampuan perseptual, 
ketepatan, keterampilan kompleks, gerakan 
ekspresif dan interpretatif. Data prasiklus 
yang didapat adalah sebagai berikut :

Gambar 6. Grafik Hasil Belajar Ranah Psikomotorik Pra Siklus

Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa hasil belajar ranah 
Psikomotorik masih terdapat peserta didik 
yang mendapat nilai kurang dari 75 atau 
KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal=75), 
dengan persentase peserta didik tuntas adalah 
46,9%. Oleh karena itu, peserta didik masih 
banyak yang harus mendapat perbaikan.

Siklus 1

Hasil belajar ranah kognitif diperoleh 
melalui ujian tertulis, dimana pelaksanaan 
ujian tertulis dengan aplikasi schoology 
dilaksanakan pada pertemuan setelah 
pelaksanaan tugas diskusionline.Kegiatan 
ini dilakukan untuk mengetahui sampai 
mana materi peserta  didik  pada  pelajaran. 
Berikut  hasil  belajar  peserta didik ranah 
kognitif kelas X Busana 1 SMK Negeri 4 
Yogyakarta, dengan diperoleh hasil sebagai 
berikut :

26 JURNAL ADIKARSA  Volume XVI No.17



Gambar 7. Grafik Hasil Belajar Ranah Kognitif Siklus 1

Berdasarkan hasil evaluasi peserta 
didik menunjukan bahwa ketuntasan hasil 
belajar dengan KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimal =75) yang dicapai pada siklus 
I sebanyak 25 peserta didik dengan 
persentase 78.125% dengan nilai rata-rata 
kelas yang diperoleh peserta didik mencapai 
80,30. Dari hasil tersebut mengindikasikan 
bahwa dalam proses pembelajaran yang 

sedang berlangsung sudah berhasil, sebab 
ketuntasan hasil belajar peserta didik sudah 
mencapai indikator yang diharapkan.

Hasil belajar ranah afektif sesuai 
pengukuran pra siklus yaitu meliputi 
penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, 
dan internalisasi. Data siklus 1 yang didapat 
adalah sebagai berikut:

Gambar 8. Grafik Hasil Belajar Ranah Afektif Siklus 1

Berdasarkan hasil data olahan ranah 
afektif, peserta didik mengalami peningkatan 
dengan menggunakan model pembelajaran 
blended learning mengimplementasi aplikasi 
schoology. Dibuktikan dengan peserta 
didik ada yang mendapat nilai Kurang (K) 
sebanyak 2 peserta didik, yang mendapatkan 
nilai Cukup (C) yaitu sebanyak 2 peserta 
didik. Sedangkan Baik (B) sebanyak 19 
peserta didik dan Sangat Baik sebanyak 9 
peserta didik.. Oleh karena itu masih belum 
mencapai target yang diinginkan karena 
masih terdapat nilai cukup dan kurang.

Pada ranah psikomotorik kriteria yang 
menjadi penilaian adalah kemampuan 
dalam menyebutkan dan mendeskripsikan 
dengan baik jawaban yang diinginkan guru. 
Berikut hasil belajar peserta didik ranah 
psikomotorik kelas X Tata Busana SMK 
Negeri 4 Yogyakarta:
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Gambar 9. Grafik Hasil Belajar Ranah Psikomotorik Siklus 1

Berdasarkan hasil data olahan siklus 1 
pada ranah psikomotorik terjadi peningkatan 
dengan rata-rata kelas 85,64 dan persentase 
ketuntasan 81,25% dengan menggunakan 
media pembelajaran blended learning dengan 
mengimplementasi aplikasi schoology. Pada 
siklus I ini hasil dari peserta didik belum 
mencapai target ketuntasan yang diterapkan 
sebelumnya (85%).

Siklus 2

Hasil belajar ranah kognitif diperoleh 
melalui ujian tertulis, dimana pelaksanaan 
ujian tertulis dengan aplikasi schoology 
dilaksanakan pada pertemuan setelah 
pelaksanaan tugas diskusi online. Kegiatan 
ini dilakukan untuk mengetahui sampai 
mana materi peserta  didik  pada  pelajaran. 
Berikut  hasil  belajar  peserta didik ranah 
kognitif kelas X Busana 1 SMK Negeri 4 
Yogyakarta, dengan diperoleh hasil sebagai 
berikut :

Gambar 10. Grafik Hasil Belajar Ranah Kognitif Siklus 2

Berdasarkan hasil evaluasi peserta 
didik menunjukan bahwa ketuntasan hasil 
belajar dengan KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimal =75) yang dicapai pada siklus 
II sebanyak 32 peserta didik dengan 
persentase 100% dengan nilai ratarata kelas 
yang diperoleh peserta didik mencapai 
86,2. Dari hasil tersebut mengindikasikan 
bahwa dalam proses pembelajaran yang 
sedang berlangsung sudah berhasil, sebab 

ketuntasan hasil belajar peserta didik sudah 
mencapai indikator yang diharapkan atau 
semua peserta didik telah tuntas dalam 
pembelajaran.

Hasil belajar ranah afektif sesuai 
pengukuran pra siklus yaitu meliputi 
penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, 
dan internalisasi. Data siklus 2 yang didapat 
adalah sebagai berikut :

28 JURNAL ADIKARSA  Volume XVI No.17



Gambar 11. Grafik Hasil Belajar Ranah Afektif Siklus 2

Berdasarkan hasil data olahan ranah 
afektif siklus 2, peserta didik mengalami 
peningkatan dengan menggunakan 
model pembelajaran blended learning 
mengimplementasi aplikasi schoology. 
Dibuktikan dengan peserta didik hanya 
mendapatkan nilai Sangat Baik (A) dan Baik 
(B). Oleh karena itu dapat dikatakan seluruh 
peserta didik telah mencapai nilai tuntas dan 
pembelajaran dapat dikatakan berhasil.

Pada ranah psikomotorik kriteria yang 
menjadi penilaian adalah kemampuan 
dalam menyebutkan dan mendeskripsikan 
dengan baik jawaban yang diinginkan guru. 
Berikut hasil belajar peserta didik ranah 
psikomotorik kelas X Tata Busana SMK 
Negeri 4 Yogyakarta:

 

Gambar 12. Grafik Hasil Belajar Ranah Psikomotorik Siklus 2

Berikut hasil belajar peserta didik ranah 
psikomotorik kelas X Busana 2 SMK Negeri 
4 Yogyakartaa. Berdasarkan hasil evaluasi 
peserta didik menunjukan bahwa ketuntasan 
hasil belajar dengan KKM (Kriteria 
Ketuntasan Minimal =75) yang dicapai pada 
siklus II sebanyak 32 atau semua peserta 
didik mencapai batas KKM yang ditentukan 
dengan persentase 100% dan nilai rata-rata 
kelas mencapai 85,64. Dari hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa dalam proses 
pembelajaran yang sedang berlangsung 
sudah berhasil, sebab ketuntasan hasil belajar 
peserta didik sudah melebihi indikator yang 
diharpakan.
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PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan tentang “Penerapan Blended 
Learning Schoology untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Simulasi Digital pada 
SMK Negeri 4 Yogyakarta” maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 1) Terdapat 
peningkatan hasil belajar siswa dengan 
penerapan model pembelajaran berbasis 
masalah pada kompetensi Pengolahan Video 
di kelas X Tata Busana 1 di SMK Negeri 4 
Yogyakarta pada tiap sikulusnya.  2) Metode 
Blended Learning dapat digunakan pada 
kelas Tata Busana. 3) Aplikasi Schoology 
sangat membantu pendidik dalam melakukan 
interaksi kepada peserta didik diluar sekolah

Saran yang diberikan adalah Untuk 
meningkatkan prestasi belajar peserta didik, 
dapat memilih model pembelajaran yang 
sesuai dengan mata pelajaran yang akan 
diajarkan. Dalam proses belajar mengajar, 
pendidik dapat menggunakan media seperti 
modul, LKS dan handout agar kegiatan 
pembelajaran dapat lebih variatif. Dalam 
mengajar, pendidik perlu memperhatikan 
pengelolaan kelas dan pemanfaatan waktu 
agar sesuai dengan rencana pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Dimyati & Mudjiono. 2009. Belajar dan 
Pembelajaran. Jakarta: PT Rineka 
Cipta

Graham, C.R. et al. 2014. Developing Model 
and Theory for Blended Learning 
Research. Blended learning: 
Research perspectives, volume 2 (pp. 
13-33). New York.

Listiani, W., 2011, Aplikasi Moodle sebagai 
Media Pembelajaran Penulisan 
Online. Prosiding Konferensi 
Nasional ICT-M Politeknik Telkom 
(pp. 41-44). Politeknik Telkom: 
Bandung

Abdul, M, (2013), Strategi Pembelajaran. 
Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Efi Nur Fidiatun, 2016, Penerapan Blended 
Learning Berbasis Aplikasi Schoology 
Sebagai Upaya untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Administrasi Humas 
dan Keprotokolan, Surakarta : 
Paedagogia

Wina Sanjaya. 2009. Perencanaan dan 
Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group.

30 JURNAL ADIKARSA  Volume XVI No.17



PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP ARAH  MELALUI  
MEDIA CLUE DALAM PEMBELAJARAN ORIENTASI  

MOBILITAS BAGI ANAK TUNANENTRA 

Oleh:  Ambarsih
Guru SLB A Yaketunis  

email: news.ambarsih@gmail.com

ABSTRACT: This study aims to study the improvement of eye direction understanding 
through. The subject of this study was the VA SLB-A Yaketunis class students who 
discussed five students. Data collection is carried out with the test results of learning 
and observation techniques. The data analysis used was descriptive quantitative. 
Instructions for the media used in mobility conversation learning about the concept 
of Direction. Students can determine the direction by learning by using instructions 
as road directions and wind direction. Instructions for using media, namely students 
walking in the neighborhood with the aim that the teacher has pointed to, students walk 
using the instructions in the surrounding environment.

Keywords: media clue, understanding of the concept of wind direction, blind students

PENDAHULUAN

Kemampuan mobilitas yang tinggi 
dalam segala aspek kehidupan merupakan 
dambaan setiap individu, tidak terkecuali 
mereka yang menyandang ketunanetraan. 
Bagi orang awas, kemampuan mobilitas ini 
telah dipelajari sejak lahir dan berkembang 
pesat sampai mereka dewasa, tetapi bagi 
seorang tunanetra hal ini perlu dipelajari dan 
dilatih  secara khusus agar dapat bergerak 
dan berpindah tempat dengan benar, baik, 
efektif dan aman.

Tunanetra adalah seseorang yang 
karena sesuatu hal tidak dapat menggunakan 
matanya sebagai saluran utama dalam 
memperoleh informasi dari lingkungannya. 
Adanya ketunanetraan pada seseorang, secara 
otomatis ia akan mengalami keterbatasan. 
Keterbatasan itu adalah dalam hal: (1) 
memperolah informasi dan pengalaman baru, 
(2) dalam interaksi dengan lingkungan, dan 
(3) dalam bergerak serta berpindah tempat. 
Oleh karena itu, dalam perkembangannya 

seorang anak tunanetra mengalami hambatan 
atau sedikit terbelakang mobilitasnya bila 
dibandingkan dengan anak awas (Wesna, 
1998).

Dalam bergerak dan berpindah tempat 
yang efektif, di dalamnya mengandung 
dua unsur yaitu unsur orientasi dan 
unsur mobilitas.  Orientasi adalah proses 
penggunaan indera-indera yang masih 
berfungsi untuk menetapkan posisi diri dan 
hubungannya dengan objek-objek yang ada 
dalam lingkungannya.  Kegiatan orientasi 
melibatkan proses penggunaan indera yang 
masih berfungsi untuk menetapkan posisi diri 
hubungannya dengan objek-objek penting 
dalam lingkungan (Raharja,2009)

Mobilitas adalah kemampuan, kesiapan, 
dan mudahnya bergerak dan berpindah 
tempat.  Mobilitas juga berarti kemampuan 
bergerak dan berpindah dalam suatu 
lingkungan.  Karena mobilitas merupakan 
perpindahan fisik, maka kesiapan fisik 
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sangat menentukan keterampilan orang 
tunanetra dalam mobilitas (Raharja, 2009).  
Tujuan akhir dari pembelajaran Orientasi 
dan Mobilitas adalah agar tunanetra dapat 
memasuki setiap lingkungan, baik yang 
sudah dikenal maupun belum dikenal 
dengan aman, efisien, luwes, dan mandiri 
dengan menggabungkan kedua keterampilan 
tersebut.   

Keterampilan melakukan mobilitas 
tidak secara otomatis dapat dikuasai oleh 
tunanetra, tetapi melalui proses latihan yang 
sistematis dan kesempatan melakukan gerak 
serta berpindah di lingkungan. Diperlukan 
usaha dari lingkungan untuk memberikan 
pelayanan yang mengarah pada usaha 
menghilangkan atau meniadakan batas-
batas yang memberikan keterbatasan pada 
tunanetra sehingga kebutuhan umum dan 
kebutuhan khusus tunanetra akan terpenuhi. 
Latihan Orientasi dan Mobilitas (OM) 
merupakan program yang terintegrasi dalam 
pendidikan dan rehabilitasi bagi tunanetra 
yang dapat memberikan bantuan aktifitas.

Pembelajaran keterampilan Orientasi 
Mobilitas harus dimulai sejak dini, bahkan 
sejak usia bayi saat tunanetra mulai belajar 
berjalan sebab pengalaman yang diperoleh 
seorang tunanetra merupakan bahan dasar 
bagi pembelajaran berikutnya. Idealnya 
guru sebagai sumber belajar, fasilitator 
dan mediator dalam pembelajaran mampu 
membuka cakrawala pengetahuan bagi  
tunanetra melalui pembelajaran Orientasi 
Mobilitas. Salah satu alternatif yang dapat 
digunakan oleh guru dalam membelajarkan 
keterampilan Orientasi Mobilitas kepada 
siswa tunanetra adalah konsep arah mata 
angin. Pengertian arah mata angin yang 
terpenting adalah : utara, sealatan, barat, 
dan timur (Purwanta Hadikasma, 1981 
: 20). Pembelajaran Oreintasi Mobilitas 

pada konsep arah mata angin sebagai dasar 
menggunakan sinar matahari yang mengenai 
tubuh anak tunanetra. Konsep arah mata 
angin bermanfaat untuk menentukan arah 
dalam bermobilitas bagi anak tunanetra 
khususnya menggunakan media clue. Media 
clue sebagai petunjuk untuk mengenal konsep 
arah mata angin pada tahap pembelajaran 
selanjutnya. Clue adalah rangsangan suara, 
bau, suhu atau perabaan yang mempengaruhi 
indera-indera dan dapat segera dipakai untuk 
menentukan posisi atau arah (Purwanta 
Hadikasma, 1981: 6). Selain itu terdapat 
istilah Dominant Clue (petunjuk kuat). 
Dominant Clue (petunjuk kuat) merupakan 
petunjuk yang paling tepat memenuhi semua 
kebutuhan informasi pada saat tertentu yang 
dapat membantu menentukan posisi atau arah 
seorang tunanetra (Purwanta Hadikasma, 
1981 : 6). Berdasarkan beberapa pengertian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa Media 
Clue merupakan alat bantu yang pada 
pembelajaran Orientasi dan Mobilitas (OM) 
untuk menentukan posisi atau arah dari 
rangsangan suara, bau, suhu, atau perabaan 
yang terdapat di sekitar seorang tunanetra. 

Menurut Wesna (1998), keberhasilan 
pembelajaran keterampilan Orientasi 
Mobilitas ditentukan oleh berbagai 
faktor, seperti tingkat ketunanetraan, jenis 
ketunetraan, lingkungan, media, metode dan 
teknik pembelajaran. Konsep dasar yang 
harus dipahami anak tunanetra yaitu konsep 
arah berupa kanan, kiri, atas, bawah, depan 
dan belakang. Selain itu, anak tunanetra juga 
harus memahami konsep arah mata angin. 
Teknik pembelajaran merupakan salah satu 
faktor yang diduga berkontribusi besar 
dalam menentukan tingkat keberhasilan 
pembelajaran keterampilam OM bagi 
anak tunanetra. Pemahaman konsep 
arah mata angin yang tidak tepat dalam 
membelajarkan program Orientasi Mobilitas 
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dapat berdampak pada rendahnya tingkat 
pencapaian penguasaan keterampilan OM 
pada anak tunanetra.

Berdasarkan hasil observasi pada 
siswa kelas V SLB A Yaketunis Yogyakarta, 
diketahui bahwa ketuntasan belajar anak 
pada program Orientasi Mobilitas baru 
mencapai 65%. Hal ini dilihat melalui 
indikator pencapaian hasil belajar siswa 
pada nilai rapor semester sebelumnya. 
Sementara Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) mensyaratkan, bagi 
anak kelas V SD untuk dapat mengikuti 
program pembelajaran Orientasi Mobilitas 
pada tingkat selanjutnya, seorang anak harus 
menguasai keterampilam OM minimal 
75% dari seluruh program yang diajarkan 
meliputi pengenalan konsep arah (kanan, 
kiri, atas, bawah, depan dan belakang), 
pengenalan konsep arah mata angin (utara, 
timur, selatan dan barat), teknik pendamping 
awas dan teknik tongkat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu 
Penelitian Tindakan Kelas (Classromm 
Research). Terdapat empat tahapan 
pada model tersebut dalam siklusnya 
yaitu perencanaan, tindakan, observasi 
(pengamatan) dan refleksi berbentuk spiral 
sebagai gambar berikut. 

Gambar 1. Desain Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di 
SLB-A Yaketunis yang beralamat di 
Jalan Parangtritis No. 46 Danunegaran, 
Mantrijeron, Yogykarta. Penelitian 
dilaksanakan pada bulan November sampai 
Desember 2016. 

Subyek penelitian merupakan lima 
siswa tunanetra kelas VA di SLB A 
Yaketunis yaitu dua siswa perempuan dan 
tiga siswa laki-laki. Empat siswa mengalami 
totally blind dan satu siswa low vision. 
Kemampuan akademik siswa termasuk 
sedang. Kemaampuan Orientasi Mobilitas 
mereka masih kurang terutama dalam 
pemahaman konsep arah saat bermobilitas 
dalam kehidupan sehari-hari. Deskripsi 
kelima subyek yaitu sebagai berikut ini :

Subyek berinisial PT berjenis kelamin 
perempuan dan berusia 11 tahun. Subyek 
merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. 
Subyek bertempat tinggal di Bantul. 

Subyek merupakan siswa tunanetra 
buta total (total blind) sehingga dalam 
proses pembelajaran di dalam kelas 
menggunakan huruf Braille. Kemampuan 
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akademik subyek baik, subyek siswa yang 
aktif dan kemampuannya dalam menghafal 
dan daya ingatnya baik. Kemampuan sosial 
subyek baik, mudah bersosialisasi dengan 
orang lain. Kemampuan motorik halus dan 
motorik kasar PT baik. PT memiliki hobi 
bernyanyi. Namun, dalam kemampuan 
Orientasi Mobilitas (OM) masih kurang 
khususnya dalam konsep arah, masih 
bingung menentukan arah utara, selatan, 
timur dan barat. PT masih bingung dalam 
menentukan arah dari suatu posisi.

Subyek berinisial FR berjenis 
kelamin perempuan dan berusia 11 tahun. 
Subyek merupakan anak kedua dari empat 
bersaudara. Subyek bertempat tinggal di 
Danunegaran Mantrijeron, Yogyakarta. 
Subyek merupakan siswa tunanetra buta 
total (total blind) sehingga dalam proses 
pembelajaran di dalam kelas menggunakan 
huruf Braille. Kemampuan akademik subyek 
baik dan kemampuannya dalam menghafal 
dan daya ingatnya baik. Kemampuan sosial 
subyek baik, mudah bersosialisasi dengan 
oranglain. FR mengalami sedikit hambatan 
dalam kemampuan motorik halusnya, FR 
dalam menulis pecah-pecah membuat 
kertas berlubang karena kesalahan dalam 
memegang pen (stylus) yang dikarenakan 
jari tangannya sedikit kaku. Kemampuan 
motorik kasar FR baik, walaupun dalam 
gerakan tertentu membutuhkan bimbingan 
atau arahan dari orang lain. FR memiliki 
hobi bernyanyi. Namun, dalam kemampuan 
Orientasi Mobilitas (OM) masih kurang 
khususnya dalam konsep arah masih bingung 
dalam menentukan arah utara, selatan, 
timur, dan barat. FR masih bingung dalam 
menentukan arah dari suatu posisi.

Subyek berinisial IK berjenis 
kelamin laki-laki dan berusia 11 tahun. 
Subyek merupakan anak kedua dari tiga 

bersaudara. Subyek bertempat tinggal 
di Sleman. Subyek merupakan siswa 
tunanetra sebagian (low vision) sehingga 
dalam proses pembelajaran di dalam kelas 
menggunakan huruf Braille dan dalam 
baca tulis kesehariannya menggunakan 
tulisan awas walaupun ukuran hurufnya 
diperbesar atau membacanya dengan 
jarak yang dekat. Kemampuan akademik 
subyek baik khususnya dalam matematika 
dan kemampuannya dalam menghafal dan 
daya ingatnya baik. Kemampuan sosial 
subyek baik, mudah bersosialisasi dengan 
oranglain. Kemampuan motorik halus dan 
motorik kasar IK baik. IK memiliki hobi 
belajar. Kemampuan Orientasi Mobilitas 
(OM) IK baik, ia mampu berorientasi dan 
bermobilitas dengan baik menggunakan sisa 
penglihatannya namun dalam kemampuan 
konsep arah masih kurang dan terkadang 
salah arah, masih salah dalam menentukan 
arah utara, selatan, timur, dan barat.

Subyek berinisial NR berjenis kelamin 
laki-laki dan berusia 15 tahun. Subyek 
merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. 
Subyek bertempat tinggal di Asrama 
Yaketunis.  Subyek merupakan siswa 
tunanetra buta total (total blind) sehingga 
dalam proses pembelajaran di dalam kelas 
menggunakan huruf Braille. Kemampuan 
akademik subyek cukup. Kemampuan sosial 
subyek baik, mudah bersosialisasi dengan 
orang lain. Kemampuan motorik halus 
dan motorik kasar NR baik. NR memiliki 
hobi olahraga. Namun, dalam kemampuan 
Orientasi Mobilitas (OM) masih kurang 
khususnya dalam konsep arah, masih 
bingung dalam menentukan arah utara, 
selatan, timur, dan barat. NR masih salah 
dalam menentukan arah dari suatu posisi.
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Subyek berinisial IK berjenis kelamin 
laki-laki dan berusia 15 tahun. Subyek 
merupakan anak kedua dari dua bersaudara. 
Subyek bertempat tinggal di Asrama 
Yaketunis.  Subyek merupakan siswa 
tunanetra buta total (total blind) sehingga 
dalam proses pembelajaran di dalam kelas 
menggunakan huruf Braille. Kemampuan 
akademik subyek cukup. Kemampuan sosial 
subyek baik, mudah bersosialisasi dengan 
oranglain. Kemampuan motorik halus 
dan motorik kasar IK baik. IK memiliki 
hobi olahraga. Namun, dalam kemampuan 
Orientasi Mobilitas (OM) masih kurang 
khususnya dalam konsep arah masih bingung 
dalam menentukan arah utara, selatan, timur, 
dan barat. IK masih salah dalam menentukan 
arah dari suatu posisi.

Penelitian ini menggunakan beberapa 
teknik pengumpulan data diantaranya teknik 
tes hasil belajar dan observasi. Metode tes 
hasil belajar dengan instrumen soal tes 
hasil belajar untuk mengetahui kemampuan 
subjek pada pemahaman konsep arah dalam 
pembelajaran Orientasi Mobilitas yang 
diberikan pada tindakan siklus I dan tindakan 
siklus II menggunakan media globe. Metode 
observasi dengan pedoman observasi untuk 
mengetahui kemampuan siswa memahami 
materi dengan menggunakan media clue.

Tahap perencanaan diawali dengan 
kegiatan diskusi bersama guru mata 
pelajaran Orientasi Mobilitas kelas V 
di SLB A Yaketunis untuk membahas 
materi pembelajaran, pelaksanaan proses 
pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan 
membuat RPP (Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran). Perencanaan kolaborasi 
yang dilakukan peneliti dengan guru mata 
pelajaran Orientasi Mobilitas (OM) sebagai 
berikut: a) Menentukan materi yang akan 
disampaikan pada proses pembelajaran OM 

yaitu tentang konsep arah melalui diskusi 
dengan guru mata pelajaran Orientasi 
Mobilitas. Konsep arah merupakan materi 
penting yang harus dipahami anak tunanetra 
dalam berorientasi dan bermobilitas dalam 
kehidupan sehari-hari. b) menyiapkan media 
yang digunakan guru untuk menunjang 
pembelajaran Orientasi Mobilitas yaitu 
penentuan clue yang ada di sekitar anak dan 
dapat digunakan dalam mengajarkan konsep 
arah. c) menyiapkan pedoman observasi 
pelaksanaan pembelajaran Orientasi 
Mobilitas. d) menentukan kompetensi dasar 
serta indikator pembelajaran. e) menetapkan 
kriteria keberhasilan tindakan yaitu 
kemampuan pemahaman siswa tunanetra 
mencapai KKM 70%.

Tindakan dilakukan sebanyak enam 
kali pertemuan setiap pertemuan dua jam 
pelajaran (@ 2x35 menit). Pengamatan 
dilakukan oleh peneliti untuk mengamati 
peningkatan kemampuan konsep arah pada 
siswa tunanetra ketika menggunakan media 
clue selama pembelajaran berlangsung. 
Data yang diungkap dalam observasi yaitu 
tentang kemampuan siswa tunanetra dalam 
memahami konsep arah melalui media clue.

Dalam refleksi, peneliti dan guru 
kolaborator yang merupakan guru mata 
pelajaran Orientasi Mobilitas melakukan 
diskusi dengan hasil pembelajaran konsep 
arah menggunakan media clue pada siklus 
I. Diskusi dilakukan untuk mengetahui 
peningkatan kemampuan konsep arah siswa 
tunanetra pada siklus I dari hasil observasi 
yang diperoleh. Apabila hasil kemampuan 
pemahaman konsep arah siswa tunanetra 
pada siklus I telah sesuai dengan indikator 
keberhasilan, maka penelitian dihentikan. 
Akan tetapi apabila belum tercapai maka 
dilakukan siklus II. 
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Teknik analisis data yang digunakan 
oleh peneliti dalam PTK yaitu analisis 
deskriptif kuantitatif. “Analisis data 
kuantitatif digunakan untuk menentukan 
peningkatan hasil belajar siswa sebagai 
pengaruh dari setiap tindakan yang dilakukan 
oleh guru” (Wina Sanjaya, 2009: 117). Data 
kuantitatif dalam penelitian ini diperoleh 
dari hasil tes dan pedoman observasi. Data 
kuantitatif yang telah dianalisis disajikan 
dalam bentuk tabel dan disajikan bersamaan 
dengan naratif.

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Hasil tes kemampuan pemahaman 
konsep arah pasca tindakan siklus II 
mengalami peningkatan dibandingkan 
dengan hasil tes kemampuan awal, kelima 
siswa memperoleh skor skor kemampuan 
konsep arah sesuai KKM yang ditentukan 
yaitu sebesar 70%. Data tentang kemampuan 
konsep arah masing-masing subyek pada 
siklus II dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Kemampuan Pemahaman Konsep 
Arah Siswa Tunanetra Kelas VA SLB A 

Yaketunis Siklus II

No. Subyek Skor  
Kemam-
puan 
Awal

Skor 
Pasca 
Tindakan 
Sikus `1I

Skor Pe 
ningkatan

1. PT 50 80 30
2. FR 30 70 40
3. IK 50 80 30
4. NR 40 80 40
5. IH 40 70 30

Berdasarkan tabel 7 di atas, skor yang 
diperoleh PT mengalami peningkatan yaitu 
pada tes kemampuan awal memperoleh skor 
50, tes pasca tindakan siklus I memperoleh 
skor 60 dan PT mengalami peningkatan 
lagi pada pasca tindakan siklus II menjadi 

80. PT mengalami peningkatan dapat 
berhasil menentukan arah timur dan selatan 
dengan mandiri. PT dalam menentukan 
arah utara dan Barat masih memerlukan 
bimbingan guru, tetapi kemampuan konsep 
arahnya sudah baik dari sebelum dilakukan 
tindakan. FR mengalami kenaikan yaitu tes 
kemampuan awal memperoleh skor 30, tes 
pasca tindakan siklus I memperoleh skor 
60 dan FR mengalami peningkatan lagi 
pada pasca tindakan siklus II menjadi 70.  
FR mengalami peningkatan dapat berhasil 
menentukan arah timur, darat, dan selatan 
dengan mandiri.  FR dalam menentukan arah 
utara masih memerlukan bimbingan guru, 
tetapi kemampuan konsep arahnya sudah 
meningkat dari pada sebelum dilakukan 
tindakan. IK mengalami kenaikan yaitu tes 
kemampuan awal memperoleh skor 60, tes 
pasca tindakan siklus I memperoleh skor 
70 dan IK mengalami peningkatan lagi 
pada pasca tindakan siklus II menjadi 80.  
IK mengalami peningkatan dapat berhasil 
menentukan arah timur dan selatan dengan 
mandiri.  IK dalam menentukan arah utara 
dan barat masih memerlukan bimbingan 
guru, tetapi kemampuan konsep arahnya 
sudah baik dari pada sebelum dilakukan 
tindakan. NR mengalami kenaikan yaitu tes 
kemampuan awal memperoleh skor 40, tes 
pasca tindakan siklus I memperoleh skor 
60 dan NR mengalami peningkatan lagi 
pada pasca tindakan siklus II menjadi 80. 
NR mengalami peningakatan dapat berhasil 
menentukan arah timur dan selatan dengan 
mandiri.  NR dalam menentukan arah utara 
dan barat masih memerlukan bimbingan 
guru, tetapi kemampuan konsep arahnya 
sudah baik dari pada sebelum dilakukannya 
media clue.  IH mengalami kenaikan yaitu 
tes kemampuan awal memperoleh skor 40, 
tes pasca tindakan siklus I memperoleh 
skor 60 dan IH mengalami peningkatan lagi 
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pada pasca tindakan siklus II menjadi 70. 
IH mengalami peningkatan dapat berhasil 
menentukan arah timur dan selatan dengan 
mandiri   IH dalam menentukan arah utara dan 
barat masih memerlukan bimbingan guru, 
tetapi kemempuan konsep arahnya sudah 
baik dari pada sebelum digunakannya media 
clue. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
yang ditentukan sebesar 70, sedangkan 
kelima subyek telah mengalami peningkatan 
dan kelima siswa telah mencapai KKM yaitu 
70. 

Observasi digunakan untuk mengamati 
subjek pada kemampuan menggunakan 
media clue dan kemampuan pemahaman 
konsep arah pada subjek. Berdasarkan hasil 
observasi menunjukkan kelima subjek dapat 
menggunakan media clue berupa mengetahui 
dan menggunakan clue saat berorientasi 
mobilitas di lingkungan sehari-hari.

Uji hipotesis dalam penelitian ini 
berdasarkan ketercapaian tindakan yang 
dilakukan. Tindakan dalam penelitian 
dinyatakan berhasil apabila subyek dapat 
memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) yang ditentukan sebesar 70 dari 
nilai maksimal sebesar 100. Hal tersebut 
dapat terlihat dari peningkatan kemampuan 
pemahaman konsep arah siswa tunanetra 
kelas VA SLB A Yaketunis yang semakin 
meningkatan dari tes kemampuan awal 
hingga pasca tindakan siklus I dan pasca 
tindakan siklus II.

Subyek PT mengalami kenaikan 
yaitu dari skor 50 pada kemampuan awal, 
meningkat menjadi 60 pada pasca tindakan 
siklus I dan meningkat lagi menjadi 80 pada 
pasca tindakan siklus II. Sehingga sudah 
melebihi KKM yang ditentukan. Subyek FR 
mengalami kenaikan yaitu dari skor 30 pada 
kemampuan awal, meningkat menjadi 60 
pada pasca tindakan siklus I dan meningkat 

lagi menjadi 70 pada pasca tindakan siklus 
II. FR sudah mencapai KKM. Subyek IK 
mengalami kenaikan yaitu dari skor 50 pada 
kemampuan awal, meningkat menjadi 70 
pada pasca tindakan siklus I dan meningkat 
lagi menjadi 80 pada pasca tindakan siklus 
II. Subyek IK sudah mencapai melebihi 
KKM. Subyek NR mengalami kenaikan 
yaitu dari skor 40 pada kemampuan awal, 
meningkat menjadi 60 pada pasca tindakan 
siklus I dan meningkat lagi menjadi 80 pada 
pasca tindakan siklus II. Subyek NR sudah 
mencapai nilai melebihi KKM. Subyek IH 
mengalami kenaikan yaitu dari skor 40 pada 
kemampuan awal, meningkat menjadi 60 
pada pasca tindakan siklus I dan meningkat 
lagi menjadi 70 pada pasca tindakan siklus 
II. Subyrk IH sudah mencapai KKM.

Hal itu berarti bahwa kriteria 
keberhasilan tercapai. Kemampuan 
pemaham konsep arah siswa tunanetra 
kelas VA SLB A Yaketunis Yogykarta dapat 
ditingkatkan melalui penggunaan media clue 
dalam pembelajaran Orientasi Mobilitas 
(OM) dan dapat mengatasi permasalahan 
yang muncul dalam kehidupan sehari-hari 
dalam bermobilitas.

.Tunanetra adalah seseorang yang 
memiliki ketajaman penglihatan 20/200 
atau kurang pada mata yang baik, walaupun 
dengan memakai kacamata, atau yang daerah 
penglihatannya sempit sedemikian kecil 
sehingga yang terbesar jarak sudutnya tidak 
lebih dari 20 derajad (Daniel P. Hallahan dkk 
dalam Mardiati Busono, l988).   Kegiatan 
orientasi melibatkan proses penggunaan 
indera yang masih berfungsi untuk 
menetapkan posisi diri hubungannya dengan 
objek-objek penting dalam lingkungan 
(Raharja, 2009).

Tindakan dalam penelitian ini berupa 
penggunaan media clue untuk meningkatkan 
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kemampuan pemahaman konsep arah pada 
siswa tunanetra kelas VA SLB A Yaketunis 
Yogyakarta yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Pada siklus I subyek diberikan 
tindakan berupa penggunaan media clue 
dalam pembelajaran tentang konsep arah. 
Menurut Purwanta Hadikasma, (1981: 6) 
clue (petunjuk) merupakan “rangsangan 
suara, bau, suhu atau perabaan yang 
mempengaruhi indera-indera, dan dapat 
segera dipakai untuk menentukan posisi atau 
arah”. Selain itu terdapat istilah Dominant 
Clue (petunjuk kuat). Dominant clue 
(petunjuk kuat) merupakan petunjuk yang 
paling tepat memenuhi semua kebutuhan 
informasi pada saat tertentu yang dapat 
membantu menentukan posisi atau arah 
seorang tunanetra (Purwanta Hadikasma, 
1981: 6).

Pada kemampuan awal PT memperoleh 
skor 50, FR memperoleh skor 30, IK 
memperoleh skor 50, NR memperoleh skor 
40 dan IH memperoleh skor 40. Kelima 
siswa tersebut belum mencapai Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 70 dari 
skor maksimal 100.

Pada siklus II PT mengalami 
peningkatan yaitu pada tes kemampuan 
awal memperoleh skor 50, sedangkan tes 
pasca tindakan siklus I memperoleh skor 
60. PT mengalami peningkatan sebesar 
10. FR mengalami kenaikan signifikan 
yaitu tes kemampuan awal FR hanya 30 
paling rendah dibanding teman-temannya, 
sedangkan pasca tindakan FR mengalami 
kenaikan signifikan dibanding teman-
temannya walaupun hasilnya masih dibawah 
KKM. Skor pasca tindakan siklus I menjadi 
60 dengan mengalami kenaikan sebesar 
30. IK mengalami peningkatan yaitu pada 
tes kemampuan awal memperoleh skor 
50, sedangkan tes pasca tindakan siklus 

I memperoleh skor 70. IK mengalami 
peningkatan sebesar 20. NR mengalami 
peningkatan yaitu pada tes kemampuan 
awal memperoleh skor 40, sedangkan tes 
pasca tindakan siklus I memperoleh skor 
60. NR mengalami peningkatan sebesar 
20. IH mengalami peningkatan yaitu pada 
tes kemampuan awal memperoleh skor 
40, sedangkan tes pasca tindakan siklus 
I memperoleh skor 60. IH mengalami 
peningkatan sebesar 20. Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) yang ditentukan sebesar 70, 
sedangkan kelima subyek telah mengalami 
peningkatan. Tetapi hanya IK yang telah 
mencapai KKM yaitu 70.

Pada tes pasca tindakan siklus I dan 
tes pasca tindakan siklus II. Kelima subyek 
terus mengalami peningkatan, terlihat dari 
hasil skor pada setiap tes yang diberikan. 
Selain itu, pada kemampuan awal kelima 
siswa belum mencapai Kriterian Ketuntasan 
Minimal (KKM) sebesar 70. Pada siklus 
I kelima siswa mengalami pengingkatan 
walaupun hanya satu siswa yaitu IK yang 
telah mencapai Kriteria Ketuntasan Mininal 
(KKM) yaitu sebesar 70. Pada siklus II 
kelima siswa mengalami peningkatan lagi 
dan kelima siswa tersebut telah mencapai 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 
telah ditetapkan yaitu sebesar 70.  Hal itu 
berarti kemampuan pemaham konsep arah 
siswa tunanetra kelas VA SLB A Yaketunis 
Yogykarta dapat ditingkatkan melalui 
penggunaan media clue dalam pembelajaran 
Orientasi Mobilitas (OM) dan dapat 
mengatasi permasalahan yang muncul dalam 
kehidupan sehari-hari dalam bermobilitas.
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PENUTUP

Pada tes pasca tindakan diklus I dan 
tes pasca tindakan siklus II, kelima subyek 
terus mengalami peningkatan.  Hal itu 
berarti kemampuan pemahaman konsep 
arah siswa tunanetra kelas VA SLB A 
Yaketunis Yogyakarta dapat ditingkatkan 
melalui penggunaan media clue  dalam 
pembelajaran Orientasi Mobilitas (OM) 
dan dapat mengatasi permasalahan yang 
muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam 
bermobilitas.

Dalam pembelajaran Orientasi 
Mobilitas (OM) siswa tunanetra kelas VA 
SLB A Yaketunis Yogyakarta, media clue 
digunakan sebagai alat bantu agar siswa 
tunanetra dapat lebih mudah memahami 
konsep arah. Media clue yang digunakan 
berupa clue atau petunjuk yang ada pada 
lingkungan sekitar misalnya melalui bau-
bauan, perabaan dan sebagainya. Siswa 
diajarkan nama arah mata angin yaitu utara, 
selatan, timur dan barat.

Peningkatan pemahaman konsep arah 
terlihat dari hasil skor pada setiap tes yang 
diberikan.  Pada kemampuan awal kelima 
siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) sebesar 70.  Pada siklus 
I kelima siswa mengalami peningkatan 
walaupun hanya satu siswa yaitu IK yang 
telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) yaitu sebesar 70.  Pada siklus II 
kelima siswa mengalami peningkatan lagi 
dan kelima siswa tersebut telah mencapai 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 
telah ditetapkan   yaitu sebesar 70.  Hal itu 
berarti kemampuan pemaham konsep arah 
siswa tunanetra kelas VA SLB A Yaketunis 
Yogykarta dapat ditingkatkan melalui 
penggunaan media clue dalam pembelajaran  
 
 

Orientasi Mobilitas (OM) dan dapat 
mengatasi permasalahan yang muncul dalam 
kehidupan sehari-hari dalam bermobilitas.

Berdasarkan hasil penelitian pada 
siswa tunanetra kelas VA SLB A Yaketunis 
dengan menggunakan media clue pada 
pembelajaran Orientasi Mobilitas (OM), 
maka peneliti memberikan beberapa saran 
sebagai berikut : 1) Sebagai pertimbangan 
dalam peningkatan kemampuan pemahaman 
siswa tunanetra dalam memahami konsep 
arah pada Orientasi Mobilitas (OM). 2) bagi 
siswa Dapat meningkatkan kemampuan 
siswa dalam memahami konsep arah pada 
pembelajaran Orientasi Mobilitas (OM) 
dengan baik sehingga dapat membantu siswa 
dalam kehidupan sehari-hari.
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PENINGKATAN KETERAMPILAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI 
MATA PELAJARAN IPA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 

INKUIRI DI SD N CIBUK LOR

Oleh: Binti Muakhirin
Guru SD Negeri Cibuk Lor Seyegan,

email: muakhirin1@gmail.com

ABSTRACT: This n Research (CAR) aims to determine the use of inquiry learning 
models in an effort to improve high-level thinking skills (HOTS) in science learning 
at Cibuk Lor Public Elementary School, Seyegan Sleman. High-level thinking skills 
(HOTS) is one of the skills in which students are taught to think critically, logically, 
reflective, metacognitive, and creative. The method used is PTK with 2 cycles, and each 
cycle 2 meetings. The instrument used to retrieve data is the observation sheet which 
was analyzed qualitatively as well as the test that calculated the gain or increase in 
the value of the pretest to posttest. HOTS indicator is the ability of students to analyze, 
evaluate, and create. The results of the study showed an increase in high-level thinking 
skills (HOTS) from cycle I to cycle II and had reached 75%. In addition, students' 
cognitive learning outcomes also increased with the gain of the test results from 0.19 
to 0.27. Inquiry learning models are expected to be used in achieving the optimization 
of students' thinking skills, namely training students to think critically and scientifically 
which is one of the skills that must be possessed by students in 21st century learning.

Keywords: inquiry learning model, higher order thinking skills (HOTS), science

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah investasi jangka 
panjang yang memerlukan usaha dan 
dana yang cukup besar, hal ini diakui 
oleh semua orang atau suatu bangsa demi 
kelangsungan masa depannya. Sehubungan 
dengan hal tersebut, ada baiknya pendidik 
mengedepankan visi dasar pendidikan 
manusia abad ke-21 sebagai tujuan 
pendidikan universal yang diajukan oleh 
UNESCO, yaitu learning how to think, 
artinya belajar bagaimana berpikir; learning 
how to do, artinya belajar dengan melakukan; 
learning to be, artinya belajar menjadi diri 
sendiri; learning how to learn, artinya belajar 
untuk belajar hidup; dan learning how to 
live together, artinya belajar hidup bersama 
(Patta Bundu, 2006:3).

Kurikulum pendidikan abad ke-
21 dikembangkan untuk meningkatkan 
keterampilan abad 21 dalam pembelajaran 
peserta didik. Keterampilan abad 21 
adalah keterampilan yang diperlukan 
untuk menghadapi kehidupan dalam 
masyarakat global. Keterampilan abad 
21 yang sangat penting dikembangkan 
oleh peserta didik adalah keterampilan 
komunikasi (communication), kolaborasi 
(collaboration), keterampilan berpikir kritis 
dan pemecahan masalah (critical thinking 
and problem solving), serta kreatifitas dan 
inovasi (creativity and innovation) (Aina 
Mulyana, 2017:1).

Keterampilan berpikir merupakan 
suatu kemampuan dalam memproses 
operasi mental yang meliputi pengetahuan, 
persepsi, dan penciptaan. Suatu kemampuan 
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berpikir merupakan sebuah kemampuan 
dalam menggerakkan pikiran untuk 
mencari makna dan pemahaman tentang 
sesuatu mengeksplorasi ide, mengambil 
keputusan, memikirkan pemecahan 
dengan mempertimbangkan terbaik dan 
merevisi permasalahan pada proses berpikir 
sebelumnya (Zaenal Arifin, 2017:93).

Keterampilan berpikir kritis juga 
sejalan dengan kegiatan berpikir yang 
melibatkan level kognitif yang dikemukakan 
oleh Benjamin Bloom yaitu mengingat, 
memahami, menerapkan, sintetis dan 
evaluasi. Menurut Bloom, keterampilan 
dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah 
keterampilan tingkat rendah yang penting 
dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat 
(remembering), memahami (understanding), 
dan menerapkan (applying), dan kedua adalah 
yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan 
berpikir tingkat tinggi berupa keterampilan 
menganalisis (analysing), mengevaluasi 
(evaluating), dan mencipta (creating). 
(Yoki Ariyana, dkk, 2018:2). Pada tahun 
1991 taksonomi ini direvisi oleh Anderson 
dan David Krathwohl menjadimengingat, 
memahami,menerapkan, menganalisis, 
mengevaluasi, dan mengkreasi. Level 
mengingat, memahami, dan menganalisis 
biasa kita kelompokkan sebagai keterampilan 
berpikir tingkat rendah atau Low Order 
Thinking Skills (LOTS), sedangkan level 
menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi 
dikelompokkan sebagai keterampilan 
berpikir tingkat tinggi atau Higher Order 
Thinking Skills (HOTS). 

Menurut Dafik (2014:1), keterampilan 
berpikir tingkat tinggi yang diterjemahkan 
dari Higher Order Thinking Skills (HOTS) 
adalah kegiatan berpikir yang melibatkan 
level kognitif hirarki tinggi. Peserta didik 
diajarkan untuk berpikir kritis, logis, 
reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. 
Kemampuan ini akan muncul ketika individu 
atau peserta didik dihadapkan pada masalah 
yang belum mereka ketahui sebelumnya. 

Berpikir tingkat tinggi memerlukan 
kemampuan bernalar dan berpikir kritis ini 
saling berhubungan.

Berpikir tingkat tinggi memerlukan 
kemampuan bernalar dan berpikir kritis yang 
saling berhubungan. Kemampuan berpikir 
tingkat tinggi  harus dapat diterapkan pada 
semua mata pelajaran di sekolah dasar, 
tidak terkecuali pada mata pelajaran IPA. 
Pada tingkat sekolah dasar, IPA atau sains 
merupakan salah satu mata pelajaran 
yang menduduki peranan penting dalam 
pendidikan. Hal ini dikarenakan IPA dapat 
menjadi bekal bagi peserta didik dalam 
menghadapi tantangan di era global (Yuyu 
Yuliati, 2017:22).

Pembelajaran IPA yang saat ini 
berlangsung di lapangan umumnya belum 
menerapkan model pembelajaran yang 
mampu meningkatkan keterampilan berpikir 
tingkat tinggi bagi peserta didik. Peserta 
didik cenderung melaksanakan pembelajaran 
yang melatih kemampuan berpikir pada 
tahap mengingat, memahami maupun 
menerapkan.Belajar IPA yang sebenarnya 
bukan merupakan penghafalan kata-kata 
yang bermakna, melainkan merupakan 
hasil asosiasi dari pengalaman-pengalaman 
(Patta Bundu, 2006:14). Belajar akan lebih 
bermakna jika anak mengalami apa yang 
dipelajarinya, bukan hanya mengetahuinya. 
Dari pengalamannya diharapkan peserta 
didik dapat memahami IPA secara lebih 
mendalam dan dapat diingat dalam waktu 
yang relatif lama. Untuk itu, guru perlu 
menerapkan strategi pembelajaran yang 
melibatkan peserta didik secara langsung 
dalam kegiatan belajar mengajar.

Beberapa permasalahan yang dapat 
diidentifikasi dari pembelajaran di SD 
Negeri Cibuk Lor Seyegan adalah peserta 
didik belum menguasai minimal 75% 
keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga 
kesulitan dalam memecahkan permasalahan 
yang didasarkan pada keterampilan berpikir 
tingkat tinggi. Selain itu nilai hasil belajar 
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sebagian besar peserta didik pada mata 
pelajaran IPA belum mencapai KKM  
yaitu 75. 

Keterampilan abad 21 yang 
dikembangkan dari penerapan kurikulum 
2013 diharapkan dapat mengembangkan 
keterampilan berpikir peserta didik, akan 
tetapi aspek berpikir tingkat tinggi dalam 
pembelajaran IPA belum dikembangkan 
secara optimal. Selain itu, pembelajaran 
IPA di SD Negeri Cibuk Lor belum 
menggunakan model pembelajaran inovatif 
yang sesuai dengan implementasi kurikulum 
2013, sehingga perlu adanya inovasi model 
pembelajaran tertentu, salah satunya inkuiri 
guna melatih keterampilan berpikir tingkat 
tinggi peserta didik. Rumusan masalah 
dari penelitian ini adalah “ Bagaimana 
penerapan model pembelajaraninkuiri dapat 
meningkatkan keterampilan berpikir tingkat 
tinggi pada mata pelajaran IPA di SDN 
Cibuk Lor?”.

Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisisapakah pengimplementasian  
model pembelajaran inkuiri dalam 
pembelajaran IPA dapat meningkatkan 
keterampilan berpikir tingkat tinggipeserta 
didik.Selain itu penelitian ini juga 
menganalisis apakah pembelajaran inkuiri 
dapat meningkatkan hasil belajar peserta 
didik. Hasil penelitian ini diharapkan 
mampu memberikan sumbangan informasi 
mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan 
penggunaan pendekatan pembelajaran 
inkuiri untuk meningkatkan keterampilan 
berpikir tingkat tinggi peserta didik dalam 
pembelajaran IPA.

Conclin dan Manfro (2010:18) 
mengemukakan bahwa implementasi 
pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada 
proses belajar mengajar diantaranya :a). 
Membuka pelajaran dengan pertanyaan-
pertanyaan yang mengarah pada keterampilan 
berpikir tingkat tinggi untuk mengawali 
diskusi. b). Mengakhiri pelajaran dengan 
pertanyaan-pertanyaan HOTS sebagai 

alat penilaian. c). Menempatkan aktivitas 
brainstorming pada pertengahan pelajaran 
untuk mendorong siswa menemukan ide dan 
berpikir kreatif.  d). Memberi tugas berbasis 
open-ended sebagai pekerjaan rumah untuk 
mengetahui aktivitas dan pemahaman 
mereka terhadap pelajaran yang sudah 
dipelajari.

Model pembelajaran inkuiri 
melatih peserta didik mengembangkan 
keterampilannya untuk mendapatkan 
temuan-temuan dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan dengan sendirinya sehingga 
konsep yang tertanam akan lebih bermakna. 
Pendekataninkuiri dilakukan dengan cara 
memberi kesempatan kepada peserta 
didik untuk menemukan atau menerapkan 
sendiri ide-ide dan mengajak peserta 
didik untuk belajar menggunakan strategi-
strategi mereka sendiri. Selain itu, model 
pembelajaran inkuiri juga sejalan dengan 
penerapan pembelajaran kurikulum 2013 
yang berbasis pembelajaran saintifik.

Untuk meningkatkan keterampilan 
berpikir tingkat tinggi (HOTS) pada pelajaran 
IPA, guru perlu menciptakan suasana belajar 
yang ilmiah, menyenangkan dan sesuai 
dengan tingkat perkembangan kognitif 
peserta didik. Di mana perkembangan 
kognitif peserta didik kelas VI Sekolah Dasar 
berada pada tahap operasional konkret. 
Mereka belum bisa berpikif abstrak, masih 
senang bermain dan memiliki rasa ingin tahu 
yang tinggi. Oleh sebab itu, pembelajaran 
harus dibuat mengikuti dunia mereka yang 
menyenangkan agar konsep yang didapat 
lebih bermakna. Model yang tepat digunakan 
guru dalam meningkatkan keterampilan 
berpikir tingkat tinggi peserta didik yaitu 
dengan menerapkan model pembelajaran  
inkuiri, karena dengan menggunakan model 
inkuiri sebagai sarana untuk menciptakan 
situasi dan kondisi belajar mengajar yang 
menyenangkan dan tidak membosankan. 

Penggunaan  model inkuiri 
menempatkan peserta didik sebagai subjek 
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dan guru sebagai fasilitator, motivator, dan 
moderator dalam proses pembelajaran. 
Pembelajaran dengan inkuiri dapat 
mengukur kemampuan peserta didik secara 
kompleks. Peserta didik dapat dinilai tidak 
hanya dari segi kemampuan intelektual atau 
aspek kognitif tetapi juga dari keterampilan 
berpikirnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian Tindakan Kelas ini 
dilaksanakan di SD Negeri Cibuk Lor 
Seyegan Sleman. Penelitian ini dilaksanakan 
pada semester genap tahun ajaran 2018/2019 
selama kurang lebih 5 bulan. Subjek 
penelitian adalah peserta didik kelas VI 
berjumlah 19 anak. Objek penelitian ini 
adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi 
(HOTS) peserta didik, serta hasil belajar 
kognitif peserta didik.

Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari: lembar observasi 
untuk mengamati keterampilan berpikir 
tingkat tinggi (HOTS) peserta didik dan 
tes yang digunakan untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar kognitif peserta 
didik terhadap materi yang dipelajari. 
Instrumen tersebut diisi berdasarkan hasil 
pengamatan dalam proses pembelajaran 
yang dilaksanakan oleh seorang observer 
yang merupakan rekan sejawat/guru lain di 
sekolah peneliti.

Datapelaksanaan pembelajaran yang 
terdapat pada lembar observasi untuk 
menghitung persentase kemunculan aspek-
aspek yang di observasi. Aspek atau indikator 
keterampilan berpikir tingkat tinggi yaitu: 
menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. 
Setelah refleksi, maka dapat diketahui 
kekurangan pada pelaksanaan siklus I 
sehingga diperlukan rencana perbaikan 
pembelajaran pada siklus berikutnya. 
Indikator keberhasilan tindakan dalam 
penelitian ini meliputi keterampilan berpikir 
tingkat tinggi yang dikuasai siswa minimal 
75 %, serta hasil belajar yang diperoleh oleh 

siswa rata-rata mencapai nilai KKM yaitu 
75. 

Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa deskriptif 
kualitatif untuk menganalisis lembar 
observasi. Sedangkan hasil belajar dianalisis 
dengan menghitung gain atau peningkatan 
nilai dari siklus I dan siklus II. 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

Penelitian tindakan kelas tentang upaya 
meningkatkan keterampilan berpikir tingkat 
tinggi (HOTS) peserta didik melalui model 
pembelajaran inkuiri pada pelajaran IPA 
dilakukan sebanyak dua siklus. Masing-
masing siklus terdiri dari 2 pertemuan. Hasil 
penelitian ini dilaporkan untuk setiap siklus 
sebagai berikut:

Penelitian diawali dengan melakukan 
observasi. Berdasarkan pengamatan 
yang dilakukan peneliti terhadap seluruh 
peserta didik kelas VI SD N Cibuk Lor 
pada pertengahan semester I tahun ajaran 
2018/2019, banyak peserta didik yang 
mengalami kesulitan menyelesaikan soal 
atau permasalahan yang menuntut berpikir 
tingkat tinggi pada pelajaran IPA. Kesulitan 
tersebut tentulah mempengarui hasil belajar 
peserta didik yang ditunjukkan dengan 
rendahnya rata-rata nilai ulangan harian 
semester I lalu. Banyak peserta didik yang 
belum mencapai nilai KKM yang ditetapkan 
sekolah yaitu 75. Dari 19 peserta didik, 
masih ada 8 peserta didik yang mendapatkan 
nilai dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM).

Siklus I

Pada tahap perencanaan, kegiatan yang 
dilakukan adalah sebagai berikut:

(a) Menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang akan dilaksanakan 
pada siklus I melalui 2 pertemuan, (b) 
Koordinasi dengan teman sejawat guna 
mempersiapkan dan meminta bantuan 
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sebagai observer dalam penelitian (c) 
Menyiapkan ruang kelas dan alat/bahan 
yang akan digunakan untuk percobaan.

Tindakan dalam penelitian diawali 
dengan dilaksanakan pretest yaitu mengambil 
1 jam pelajaran IPA sebelum pertemuan 1 
dilaksanakan. Proses pelaksanaan siklus 
I pada kompetensi dasar: Melakukan 
percobaan untuk menyelidiki hubungan gaya 
dan gerak (model jungkat-jungkit, ketapel/
model traktor sederhana energi pegas), 
dengan materi pokok: Gaya dan Gerak. 
Pendekatan pembelajarannya yaitu dengan 
model inkuiri (permasalahan dituangkan 
dalam LKS), peserta didik melakukan 
percobaan-percobaan sederhana secara 
berkelompok. Peserta didik dikelompokkan 
menjadi 5 kelompok dengan anggota setiap 
kelompok 3-4 anak. Pembelajaran inti 
siklus I menggunakan langkah-langkah 
inkuiri:(a) Orientasi:Guru mengkondisikan 
kelas, menyampaikan tujuan pembelajaran 
dan langkah-langkah kegiatan yang 
akan dilaksanakan oleh peserta didik.(b) 
Merumuskan masalah: Peserta didik disuruh 
melakukan berbagai kegiatan yang sering 
dilakukan, diantaranya menyapu lantai, 
membuka dan menutup pintu. Setelah peserta 
didik melakukan kegiatan tersebut, kemudian 
guru memancing peserta didik dengan 
pertanyaan-pertanyaan yang mendorong 
peserta didik melakukan identifikasi 
permasalahan. (c) Merumuskan hipotesis: 
Peserta didik mencoba mengemukakan 
jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut 
berdasarkan pengetahuan awal yang telah 
mereka miliki. (d) Mengumpulkan data: 
Setelah peserta didik memahami dan 
menemukan suatu permasalahan yang harus 
ditemukan jawabannya, maka peserta didik 
didorong untuk mampu menyelesaikan 
permasalahan tersebut dalam aktivitas di 
kegiatan inti. Pada kegiatan inti, peserta didik 
secara berkelompok dan dibimbing guru 
mengerjakan LKS 1 yang setiap kelompok 
berbeda permasalahannya. (e) Menguji 
hipotesis: Peserta didik membandingkan 

hasil kegiatan pada LKS 1 dengan hipotesis 
yang telah mereka kemukakan sebelumnya. 
(f) Merumuskan kesimpulan: Setelah 
kesimpulan tentang pengertian gaya dapat 
ditemukan oleh peserta didik dengan 
bimbingan guru, untuk selanjutnya peserta 
didik diajak menemukan kegiatan sehari-
hari mereka yang termasuk dalam suatu 
gaya.

Semua proses pembelajaran diamati oleh 
pengamat yang telah ditunjuk sebelumnya 
yaitu rekan sejawat untuk mengobservasi 
keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta 
didik dalam melaksanakan pembelajaran 
dengan pendekatan inkuiri.

Ada beberapa hal yang direfleksikan ke 
dalam tindakan selanjutnya agar pelaksanaan 
pembelajan IPA yang mengunakan 
pendekatan inkuiri tersebut lebih meningkat. 
Beberapa hal penting tersebut diantaranya: 
a) Guru masih mengalami kesulitan di 
dalam membuat pertanyaan arahan agar 
peserta didik mudah mengajukan hipotesis. 
b) Peserta didik belum banyak mengajukan 
pertanyaan identifikasi.c) Prosespengajuan 
hipotesis masih belum maksimal.d)Alokasi 
waktu yang diperhitungkan sesuai dengan 
materi, dalam pelaksanaannya ternyata 
menyisakan waktu.e) Peserta didik masih 
cenderung mengutak-atik alat percobaan 
ketika pembahasan dan diskusi telah mulai 
dilaksanakan.

Rencana perbaikan/revisi untuk 
pembelajaran pada pertemuan berikutnya 
adalah sebagai berikut:a) Peserta didik 
diberi kesempatan lebih untuk mengajukan 
pertanyaan untuk mengidentifikasi 
permasalahan.b) Guru memberi pancingan 
pertanyaan agar peserta didik mampu 
mengajukan hipotesis secara maksimal.c) 
Guru lebih mengembangkan materi 
pembelajaran agar dalam pembelajaran tidak 
menyisakan waktu.d) Guru harus mampu 
menguasai kelas dalam diskusi kelas agar 
semua peserta didik ikut terlibat didalamnya.
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Siklus II

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus 
II masih menggunakan pembelajaran 
dengan pendekatan inkuiri tetapi mengalami 
perubahan perbaikan strategi dan 
penyempurnaan dari hasil refleksi pada siklus 
I. Diantaranya setiap kegiatan dilakukan 2 
jenis percobaan untuk menyesuaikan waktu, 
tugas kelompok jelas, bimbingan pada 
kelompok lebih ditingkatkan rencana dan 
persiapan pembelajaran lebih dimatangkan 
agar efektif, guru lebih memberikan motivasi 
pada peserta didik. 

(a) RPP-3 berisi tentang indikator 
pembelajaran, materi pembelajaran, 
metode pembelajaran, langkah-langkah 
pembelajaran, alat dan sumber belajar 
berbasis inkuiri. (b) Koordinasi dengan 
teman sejawat guna mempersiapkan dan 
meminta bantuan sebagai observer dalam 
penelitian. (c) Menyiapkan ruang kelas 
dan alat/bahan yang akan digunakan untuk 
percobaan.

Pada pelaksanaan tindakan pertama 
pada siklus II materi yang dipelajari adalah 
rangkaian listrik serta konduktor dan 
isolator listrik. Adapun proses inkuiri yang 
dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 
adalah:a. Orientasi: Pembelajaran siklus II, 
diawali dengan guru memulai pembelajaran 
dengan memberikan pengenalan, tujuan 
pembelajaran serta rencana kegiatan di 
kelas. b. Merumuskan masalah: Peserta 
didik diminta menghidupkan kipas angin 
yang ada di kelas. Guru menanyakan kepada 
peserta didik apa yang terjadi? Mengapa 
kipas angin dapat bergerak? Semua jawaban 
peserta didik ditampung.c. Merumuskan 
hipotesis: Biarkan peserta didik menjawab 
berdasarkan pengetahuan sendiri. Semua 
jawaban peserta didik ditampung dulu 
kemudian guru menyampaikan topik 
pembelajaran di papan tulis. Selanjutnya 
Peserta didik dibentuk menjadi beberapa 
kelompok seperti pada kegiatan siklus I, 
tetapi perbedaannya kelompok anak diacak 

kembali. d. mengumpulkan data: peserta 
didik melakukan percobaan untuk mencari 
jawaban dari permasalahan tentang rangkaian 
listrik. Pada kegiatan inti ini, peserta didik 
melakukan 2 macam percobaan, kemudian 
hasil kerja mereka didiskusikan bersama-
sama. e. Menguji Hipotesis: Peserta didik 
membandingkan hasil kegiatan pada 
LKS dengan hipotesis yang telah mereka 
kemukakan sebelumnya.f. Merumuskan 
Kesimpulan: Pada kegiatan akhir, peserta 
didik menyimpulkan hasil pembelajaran.

Semua proses pembelajaran diamati oleh 
pengamat yang telah ditunjuk sebelumnya 
yaitu rekan sejawat untuk mengobservasi 
keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta 
didik dalam melaksanakan pembelajaran 
dengan pendekatan inkuiri.

Refleksi yang dapat dikemukakan 
setelah dilaksanakan siklus II ini diantaranya:  
a) Kesulitan di dalam membuat pertanyaan 
arahan agar peserta didik mudah mengajukan 
hipotesis, diatasi dengan memberikan 
kesempatan pada peserta didik terlebih 
dahulu untuk mengajukan pertanyaan 
pada awal pembelajaran. Hal ini berjalan 
cukup efektif dan banyak peserta didik 
yang bertanya mengenai fenomena atau 
pendahuluan yang disampaikan oleh guru.  
b) Memberikan kesempatan pada peserta 
didik untuk bertanya, maka proses pengajuan 
hipotesis juga semakin ada peningkatan. c) 
Keterampilan berpikir tingkat tinggi dilatih 
dengan cara memberikan pertanyaan-
pertanyaan yang bersifat terbuka.  d) 4) 
Alokasi waktu yang diperhitungkan sesuai 
dengan materi setelah diperbaiki dan lebih 
diatur lagi dalam pelaksanaannya ternyata 
tidak menyisakan waktu seperti pada siklus 
I.  e).   Peserta didik lebih aktif dalam diskusi 
dan sepenuhnya berada dalam ruang diskusi, 
setelah alat dan bahan percobaan segera 
dikumpulkan kembali setelah peserta didik 
menyelesaikan percobaannya. 
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Deskripsi data tentang keterampilan 
berpikir tingkat tinggi dapat dilihat pada 

tabel dan berikut:

Tabel 1.1

Rangkuman Data Hasil Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi

Aspek Siklus I 
Pert. I

Siklus I 
Pert.II

Rerata Siklus II 
Pert.I

Siklus II 
Pert.II

Rerata

Ketr. HOTS 57,2 66,7 61,95 71,4 80,9 76,15

Hasil pengamatan keterampilan berpikir 
tingkat tinggi peserta didik dapat dilihat pada 

diagram berikut:

Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan keterampilan berpikir tingkat 
tinggi yang dikuasai oleh peserta didik. Data 
pada siklus I pertemuan I menunjukkan 
kemunculan aspek HOTS adalah 57,2% 
, kemudian meningkat pada pertemuan 
II yaitu 66,7%. Kondisi tersebut belum 
dikatakan berhasil karena keterampilan 
HOTS yang dikuasai peserta didik belum 
mencapai 75%. Sehingga siklus dilanjutkan 
ke siklus II. Data pada siklus II pertemuan I 
menunjukkan keterampilan berpikir tingkat 
tinggi yang dikuasai peserta didik mencapai 
71,4%. Sedangkan pada pertemuan II hasil 
pengamatan menunjukkan pencapaian 
sudah melebihi target yaitu 80,9%. Hal 

ini terjadi karena guru telah melakukan 
perbaikan-perbaikan setelah refleksi pada 
siklus I. Adapun perbaikan-perbaikan yang 
dilakukan guru adalah dengan mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan untuk mendorong 
memunculkannya pikiran-pikiran orisinil 
peserta didik. Pertanyaan-pertanyaan itu 
mencakup pertanyaan untuk memfokuskan 
perhatian, mendorong peserta didik 
menemukan alasan, dan mendorong 
munculnya gagasan-gasan kreatif. Guru 
memberi pancingan pertanyaan agar 
peserta didik mampu mengajukan hipotesis 
secara maksimal. Guru juga memberikan 
pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka.

Diagram batang 1.1 Persentase keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa.
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Tabel 1.2

Rangkuman data hasil belajar (tes) Peserta didik dan Gain

No. Keterangan Siklus I Siklus II

Pre Test Post Test Pre Test Post Test

1. Jumlah Soal 5 5 5 5
2. Nilai Tertinggi 80 90 85 100
3. Nilai Terendah 35 45 50 60
4. Nilai rata-rata 64,13 69,05 68,21 76,79
5. Gain 0,19 0,27

Hasil belajar peserta didik dapat dilihat pada diagram berikut:

Diagram 1.2. Hasil belajar peserta didik

Hasil belajar peserta didik menunjukkan 
bahwa ada peningkatan rata-rata nilai 
dari siklus I ke siklus II. Rata-rata nilai 
postest siklus II sudah mencapai indikator 
keberhasilan yaitu rata-rata sudah melampaui 
nilai KKM yang ditentukan yakni mencapai 
nilai 84,5.Gain tes kognitif peserta didik 
antara siklus I dan siklus II mengalami 
peningkatan yaitu dari 0,19 menjadi 0,27.

PENUTUP

Berdasarkan analisis data mengenai 
pelaksanaan tindakan untuk meningkatkan 
keterampilan berpikir tingkat tinggi 
(HOTS) peserta didik dengan model 
pembelajaran inkuiri pada mata pelajaran 
IPA dapat disimpulkan sebagai berikut : 
a) . Keterampilan berpikir tingkat tinggi 
(HOTS) dapat ditingkatkan melalui model 

pembelajaran inkuiri. b) 2. Hasil belajar 
peserta didik mengalami peningkatan 
sehingga mencapai rata-rata nilai KKM.

Saran atau rekomendasi dari penelitian 
penerapan pendekatan inkuiri diantaranya 
: a) 1. Model pembelajaran inkuiri dapat 
meningkatkan keterampilan berpikir tingkat 
tinggi peserta didik. b) Model pembelajaran 
inkuiri dapat meningkatkan hasil belaiar 
peserta didik.  c) Model pembelajaran inkuiri 
dapat meningkatkan kerjasama dalam belajar 
kelompok.
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PENERAPAN  MODEL TP3 UNTUK MENINGKATKAN MINAT DAN 
HASIL BELAJAR SOSIOLOGI

Oleh: Ririn Wahyu Priyanti
Guru SMA Negeri 5 Yogyakarta
email: bundaririnwp@gmail.com

ABSTRACT; This research starts from the problems; how to improve interest and study 
result of sociology  subject in the basic competence of social problems of XI IPS 1 
students of SMA N 5 Yogyakarta school year of 2019/2020, The tree technique in solving 
the problems in the material of social problems success in improving the interest and 
sociology study result of XI IPS 1 student of SMA N 5 Yogyakarta.This is proven with 
the improvement of students learning motivation in every cycle. In cycle 1 in the activity 
of cooperative learning discussion and evaluation is conducted, students groups that 
get score above 75 are 5 groups (71,42%). This also happens to the cycle 2. In the 
cooperative learning activity phase, students groups that answer correctly and get score 
above 75 are 7 groups (100%). The success of cooperative  learning model by applying 
tree technique with problem solving is streghthen with evaluation activity through quiz. 
It’s proven;(a) stident;s average score wich before hand is 75,74 in cycle 1 improve  into 
81,67 in cycle 2, (b) students eho master the materials above KKM (Minimum mastery 
Crietria) which is 75, shivch beforehand is 20 student or 74,07% in cycle 1 improves 
into 27 students or 100% in cycle 2.

Keywords : cooperative learning, interest, study result

PENDAHULUAN

Guru memiliki peran yang sangat 
penting dan esensial yang tidak bisa 
digantikan oleh orang yang tidak memiliki 
basic atau latarbelakang pendidik. Peran 
dan tugas guru selain mentransfer ilmu 
adalah menanamkan karakter yang baik dan 
memberikan teladan bgai peserta didiknya. 
Pada Abad ke-21 ini tantangan yang dimiliki 
oleh sekolah dalam rangka menanamkan 
karakter pada peserta didik mengalami 
tantangan, karena proses modernisasi 
dan globalisasi di segala sendi kehidupan 
secara tidak langsung berpengaruh terhadap 
perkembangan psikologis, pola piker dan 
sikap peserta didik sebagai generasi milenial.

Melalui pendidikan untuk meningkatkan 

sumber daya manusia, diharapkan mampu 
untuk membekali peserta didik dalam 
menghadapi era modernisasi dan globalisasi 
sekarang ini. Menciptakan manusia yang 
cerdas dan maju perlu diimbangi dengan 
peningkatan mutu pendidikan. Mutu 
pendidikan sangat erat kaitannya dengan 
mutu guru. Kunci keberhasilan pelaksanaan 
sangat ditentukan oleh faktor guru sebagai 
pengelola kegiatan pembelajaran.          Apabila 
guru berkualitas maka akan menghasilkan 
lulusan yang berkualitas pula, pun sebaliknya 
apabila guru kurang menguasai ilmu yang 
diampunya dan kurang menguasai teori dan 
metode pengajaran yang bagus maka kan 
berpengaruh terhadap kualitas lulusan juga. 

Guru adalah pendidik profesional 
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dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai dan mengevaluasi peserta didik. 
Proses belajar mengajar akan optimal apabila 
guru mampu merencanakan pelaksanaan 
sampai evaluasi. Proses belajar mengajar 
meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan 
sampai dengan evaluasi dan program tindak 
lanjut. Hal tersebut mengandung makna 
bahwa pembelajaran tidak terlepas dari 
evaluasi. Dengan evaluasi akan diketahui 
seberapa jauh peserta didik menerima bahan 
ajar yang diberikan kepadanya.

Evaluasi juga dapat dijadikan sebagai 
acuan seberapa besar peserta didik 
mampu menyerap materi yang diberikan 
guru. Terkadang hasil evaluasi yang 
telah dilakukan mendapatkan hasil yang 
mengecawakan, dimana hasil belajar 
peserta didik tidak seperti harapan dari 
guru pengampunya. Tentu saja kegagalan 
ini menjadikan perhatian guru untuk 
mengadakan perubahan cara penyampaian 
materi yang mudah dicerna oleh peserta 
didik. Guru harus mampu mengadakan 
inovasi baru dalam proses belajar mengajar, 
agar tujuan pembelajaran dapat berhasil 
sesuai harapan.

Seiring dengan hal tersebut, tidak 
terlepas dari penguasaan materi pelajaran 
khususnya Sosiologi pada diri peserta didik 
di SMA Negeri 5 Yogyakarta . Menurut data 
hasil evaluasi belajar pada KD 3.1 di kelas XI 
IPS 1 Tahun Pelajaran 2019/2020 daya serap 
terhadap mata pelajaran Sosiologi masih 
kurang. Dari kenyatan tersebut maka guru 
mencari solusi sehingga dapat membantu 
meningkatkan penguasaan pelajaran 
Sosiologi materi Permasalahan Sosial dan 
akhirnya minat dan hasil belajar siswa juga 
meningkat. Dalam penelitian tindakan kelas 

ini guru bersama kolaborator, rekan sejawat 
sebagai pengamat, mempergunakan model 
cooperatif learning dengan metode yang 
diberi nama TP3 (Teknik Pohon Penyelesaian 
Problem)

Adanya kekurangan dalam 
pembelajaran Sosiologi ini, penulis 
refleksikan pada diri sendiri mengenai 
sebab-sebabnya, kemudian dibuat catatan 
untuk merancang suatu kegiatan perbaikan 
pembelajaran. Selain itu pendapat dan catatan 
dari kolaborator membantu merefleksikan 
tindakan pada setiap siklusnya. Rencananya 
pelaksanaan perbaikan dilakukan dalam 
2 siklus penelitian tindakan kelas untuk 
mata pelajaran Sosiologi pada materi 
Permasalahan Sosial di  Kelas XI IPS-1. 
apabila siklus pertama telah berhasil, maka 
tidak perlu dilakukan perbaikan siklus 2,  
tetapi apabila siklus pertama gagal, maka 
dilanjutkan ke siklus-siklus berikutnya 
sampai diperoleh keberhasilan perbaikan 
yang ditandai dengan tercapainya Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM).

Berdasarkan hal tersebut maka dalam 
penelitian ini, penulis mengambil judul:  
“Penerapan Model TP3 untuk Meningkatkan 
Minat dan Hasil Belajar Sosiologi. 
Berdasarkan uraian pada latar belakang 
masalah dapat dibuat suatu rumusan masalah 
sebagai berikut: “Apakah metode kooperatif 
model  TP3 (Teknik Pohon Penyelesaian 
Problem), dapat meningkatkan minat 
dan hasil belajar Sosiologi pada materi 
PermasalahanSosial siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri 5 Yogyakarta Semester I Tahun 
Pelajaran 2019/2020?”

Tujuan yang akan dicapai dalam 
Penelitian Tindakan Kelas ini  adalah: 
“Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran 
kooperatif dengan menggunakan Teknik 
Pohon Penyelesaian Problem dalam 
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meningkatkan minat dan hasil belajar 
Sosiologi pada materi permasalahan sosial 
siswa Kelas XI IPS  SMA Negeri 5 Yogyakata 
Semester I Tahun Pelajaran 2019/2020 ”.

Minat adalah kecenderungan yang 
tetap untuk memperhatikan dan mengenang 
beberapa kegiatan). Dengan demikian, 
dapat diartikan bahwa minat adalah 
kecenderungan tertentu pada diri seseorang, 
yang mendorong timbulnya rasa ingin 
tahu dan dapat melakukan keterampilan 
keterampilan yang terkait. Apabila hal itu 
dilakukan dalam proses pembelajaran IPS, 
guru mampu membangkitkan minat siswa 
sehingga kompetensi yang dicapai siswa 
dapat dijamin kualitasnya.

Pengertian hasil belajar yaitu hasil 
belajar merupkan hal yang berhubungan 
dengan  kegiatan belajar mengajar karena 
kegiatan belajar mengajar merupakan proses 
sedangkan hasil belajar adalah sebagian 
hasil yang dicapai oleh seseorang setelah 
mengalami proses belajar yang dilakukan. 
Belajar adalah modifikasi atau memperteguh 
kelakuan melalui pengalaman menurut 
pendapat Hamalik (2004 : 27). Belajar juga 
merupakan usaha sungguh-sungguh dengan 
sistematis, mendayagunakan semua potensi 
yang dimiliki baik fisik, mental, pancaindera, 
otak dan anggota tubuh yang lain. Demikian 
pula aspek-aspek kejiwaan seperti 
intelegensi, bakat, minat dan seterusnya. 
Hasil belajar adalah kemampuan yang di 
miliki siswa setelah menerima pengalaman 
belajarnya, menurut Nana Sudjana (2005: 
22)

Hasil belajar sebagai hasil akhir setelah 
mengalami proses belajar, perubahan itu 
tampak dalam perbuatan yang dapat diamati 
dan dapat diukur, Suharsimi Arikunto (2002 
:133). Hasil belajar adalah hasil yang di capai 
dalam bentuk angka-angka atau skor setelah 

diberi tes hasil belajar pada setiap akhir 
pelajaran. Sedangkan menurut Dimyati dan 
Mudjiono (2006: 3)  Menurut Sugihartono 
Dkk (2007: 74) Belajar merupakan suatu 
proses perubahan tingkah laku sebagai hasil 
interaksi individu dengan lingkungannya 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Permasalahan sosial menurut Soejono 
Soekanto adalah suatu ketidaksesuaian 
antara unsur-unsur kebudayaan atau 
masyarakat yang membahayakan kehidupan 
kelompok sosial. Sedangkan menurut 
Soetomo masalah sosial adalah suatu 
kondisi yang tidak diinginkan terjadi oleh 
sebagian besar dari warga masyarakat. Jadi 
adapat disimpulkan bahwa permasalahan 
sosial adalah sesuatu yang berbeda antara 
das sein (kenyatan) dan das sollen (harapan). 
Dalam mengaitkan dengan konteks 
kehidupan sehari-hari, peserta didik dilatih 
untuk mampu menguraikan permasalahan 
yang mereka hadapi kemudian berlatih 
untuk mencarikan alternative pemecahan 
masalahnya.

Cooperative Learning adalah strategi 
belajar mengajar yang menekankan pada sikap 
atau perilaku bersama dalam  bekerja atau 
membantu diantara sesama dalam struktur 
kerjasama yang teratur dalam kelompok 
yang terdiri dari dua orang atau lebih . Dalam 
proses pendidikan dan pengajaran di dalam 
kelas dan di sekolah pada umumnya, proses 
menimbulkan kreativitas, berpikir kritis, 
kolaborasi atau kerjasama antar peserta 
didik dan komunikasi merupakan 4 hal yang 
ditekankan dan diterapkan. Karena dengan 
menerapkan 4 hal tersebut, melatih siswa 
untuk terampil berpikir dan memecahkan 
permasalahan yang akan dihadapi dalam 
kehidupannya.
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METODE  PENELITIAN

Penelitian dilakukan di SMAN 5 
Yogyakarta tahun pelajaran 2019/2020. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian 
tindakan kelas atau Classroom Action 
Research, karena penelitian ini bersifat 
reflektif dengan melakukan tindakan tindakan 
tertentu agar dapat memperbaiki atau 
meningkatkan praktik-praktik pembelajaran 
di kelas secara lebih profesional. Tindakan 
yang dilakukan dalam penelitian tindakan 
kelas ini adalah menugaskan kepada para 
siswa bekerja dalam kelompok dengan dua 
siklus. Seperti yang akan dijelaskan pada 
langkah-langlah tindakan.

Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas XI IPS 1, SMAN 5 Yogyakarta tahun 
pelajaran 2019/2020.  Penentuan subjek 
dilakukan berdasarkan observasi awal 
pembandingan dari kelas jenjang kelas  X, 
yang paling banyak siswa tidak berminat 
dalam pemahaman pembelajaran IPS adalah 
kelas XI IPS 1 dibandingkan kelas XI IPS 
2.Dalam penelitian tindakan kelas ini, 
tempatnya adalah di ruang kelas IPS, SMAN 
5 Yogyakarta. Jadwal yang ada di kelas XI 
PS 1 adalah pada hari Selasa, jam ke-7 dan 
ke-8  dan hari Jumat, jam ke-1 dan ke-2.

Proses pelaksanaan tindakan terdiri dari 
4 siklus langkah-langkah sebagai berikut: 
Pada siklus pertama materi yang disajikan 
mengenai pengertian permasalahan 
sosial, indikator permasalahan sosial dan 
macam-macam permasalahan sosial. Pada 
pelaksanaan siklus pertama, guru membagi 
kelas menjadi 7 kelompok, yang diberi nama 
Cut Nya Dien, Teuku Umar, Diponegoro, 
Pattimura, Kartini, Hasanudin, Dewi Sartika. 
Tiap kelompok terdiri dari 3 atau 4 siswa, 
untuk melakukan diskusi kelompok mengenai 
materi pelajaran permasalahan sosial dengan 
cara menggambar sebatang pohon dan 
menuliskan beberapa permasalahan sosial 

yang mereka temukan kemudian dituliskan 
pada daun- daun yang ada di pohon yang 
mereka gambar. Kemudian guru melakukan 
tukar gambar antar kelompok. Setiap 
kelompok diberi waktu untuk memilih 
materi permasalaahan sosial yang dipilih 
dan dipresentasikan di depan kelas. Guru 
melakukan evaluasi terhadap sikap siswa 
selama diskusi dan presentasi. Setelah itu 
di akhir petemuan guru melakukan evaluasi 
dengan memberikan pertanyaan tertulis pada 
setiap kelompok dan hasilnya dikumpulkan 
pada guru untuk dinilai. Pada pertemuan 
berikutnya diadakan kuis untuk mengukur 
kemampuan pemahaman siswa terhadap 
materi.

Pada siklus yang kedua, diberikan 
tugas kepada setiap kelompok untuk 
mengambil nomor undian yang sudah 
disediakan oleh guru lalu mengambil 
artikel sosial yang ditempel di pohon sesuai 
dengan nomor undian yang mereka dapat. 
Kemudian diberikan waktu sebentar untuk 
mendiskusikan masalah sosial yang ada 
dalam artikel tersebut dan mempresentasikan 
analisanya terhadap masalah sosial dalam 
artikel tersebut. Pada pertemuan selanjutnya 
diadakan kuis pada setiap siswa untuk 
menggali pemahaman siswa terhadap materi 
yang kemarin.

Agar diperoleh data yang valid, 
digunakan pula triangulasi yaitu 
membandingkan/melengkapi data yang 
diperoleh. Trianggulasi dengan sumber 
berarti membandingkan dan mengecek 
balik derajat kepercayaan suatu informasi 
yang diperoleh melalui waktu dan alat 
yang berbeda. Trianggulasi alat berarti 
membandingkan data hasil pengamatan 
dengan data wawancara, angket, hasil nilai

Setelah data yang diperoleh valid 
kemudian dilakukan analisis data. Proses 
analisis data dimulai dengan menelaah 
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seluruh angket, wawancara, pengamata, 
hasil rerata siswa  yang sudah dilaksanakan. 
Data yang banyak tersebut dibaca lalu 
langkah selanjutnya mengadakan reduksi 
data yang dilakukan dengan jalan membuat 
tabulasi yaitu usaha data yang dirangkum 
dalam bentuk tabel dan langkah selanjutnya 
adalah penafsiran data kemudian penarikan 
kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Profil kelas yang akan diteliti dalam 
PTK ini adalah kelas yang heterogen dalam 
berbagai aspek. Pada hari Selasa, jam 
pelajaran dimulai pada pukul 12.45 sampai 
pukul 14.15 WIB atau jam ke-7 dan ke-8. 
Selama pelajaran berlangsung ada beberapa 
siswa yang kurang begitu fokus, namun ada 
juga siswa yang tekun menyimak penjelasan 
guru. Kemungkinan faktor jam pelajaran 
sudah siang menjadi faktor peserta didik 
menjadi kurang begitu focus dan penat. 
Sebelum dilakukan tindakan, kelas XI IPS 
1 diberi angket minat untuk mengetahui 
sejauh mana minat siswa terhadap pelajaran 
IPS dalam hal ini mata pelajaran Sosiologi, 
dan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 1. Profil kelas Sebelum Dilakukan 
Tindakan

Jumlah 
Siswa

Kategori Minat Belajar Sosiologi
Sangat 
Tinggi

Tinggi Rendah Sangat 
Rendah

27 2 9 14 2

100%  7,40% 33,33% 51,85% 7,40 %

Persentase minat belajar  Sosiologi  
sebelum tindakan dari sejumlah 14 siswa 
sebagian besar berkategori rendah, yaitu 
sebesar 51,85% dan sebanyak 2 siswa atau 
7,40 % berkategori sangat rendah.  Sebanyak 
9 siswa atau 33,33% berkategori tinggi dan 

sebanyak 2 siswa atau 7,40% kategori sangat 
tinggi.

Hasil wawancara pratindakan kelas 
yang dilakukan untuk crosscheck terhadap 
hasil angket yang diberikan kepada siswa 
diperoleh hasil bahwa:Siswa kurang 
menyukai pelajaran IPS secara umum  
(55,55%, Siswa menganggap pelajaran IPS 
itu sulit (63,63%, Siswa menyukai model 
pembelajaran selama ini (24%), Guru jarang 
melakukan variasi dalam pembelajaran 
(45%), Siswa menyukai kegiatan 
berkelompok (66,66%), Guru jarang 
meminta siswa melakukan kerja kelompok 
(24%), Guru memberikan kesempatan 
bertanya dan mengemukakan pendapat 
(81%, Guru jarang meminta siswa melakukan 
kegiatan di luar kelas  (63,63%), Guru tidak 
pernah memberi tugas siswa melakukan 
observasi di lingkungan sekitar  (63,63%), 
Siswa mengharapkan pembelajaran IPS 
secara umumnya dan sosiologi khususnya 
yang menarik dan tidak membosankan  
(87,87%),  Berikut disajikan dalam 
bentuk tabel, hasil pengamatan, pengambilan 
data dan perhitungan data per indikator dan 
per siklus.
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Tabel 2. Hasil Pengamatan Minat Siswa Menurut Indikator Setiap Siklus

Indikator Siklus I Siklus II
ST T R SR ST T R SR

Kelengkapan Catatan 4 7 16 10 15 2

Mendengarkan dengan aktif 2 18 7 10 15 2

Aktif mengerjakan tugas 5 15 7 8 17 2

Partisipasi dalam kelompok 10 12 5 7 17 3

Aktif bertanya 5 10 12 11 14 2

Tidak menimbulkan gangguan 10 10 7 12 15 --

Menyerahkan tugas 7 10 10 9 15 3

Rerata (%) 6,1 11,7 9,1 9,6 15,42 2

Keterangan: ST: Sangat Tinggi, T: Tinggi  R:Rendah  SR:Sangat Rendah

Minat belajar siswa pada siklus pertama 
untuk kategori tinggi dan sangat tinggi 
hanya 17,8% selanjutnya meningkat pada 
siklus kedua menjadi 25 %. Sebaliknya 
minat belajar dilihat dari kategori rendah 
dan sangat rendah mengalami penurunan 
dari siklus pertama 9,1%, siklus kedua 2 %.

Tabel diatas memperlihatkan bahwa 
setiap indikator minat belajar Sosiologi dari 
siklus I ke siklus berikutnya, mengalami 
peningkatan walaupun peningkatannya tidak 
sama. Kategori minat sangat tinggi dan tinggi 
dari siklus I sampai siklus II mengalami 
peningkatan.  Sedangkan kategori minat 
sangat rendah dan rendah dari siklus I sampai 
II mengalami penurunan. Berikut disajikan 
hasil angket minat belajar setelah tindakan;

Tabel 3. Hasil Angket Minat Belajar 
Sosiologi Sesudah Tindakan Kelas

Jumlah 
Siswa

Sangat 
tinggi

Tinggi Rendah Sangat 
rendah

27 7 18 1 1

100% 25,92% 66,66% 3,07% 3,07%

Dari hasil perhitungan di atas diketahui 
bahwa siswa berkategori minat sangat tinggi 
sebesar  25,92%, siswa berkategori  tinggi 
sebesar 66,66%, siswa berkategori minat 
rendah dan sangat rendah masing-masing 
sebesar 3,07%

Tabel  4. Perbandingan  Minat Belajar 
Sosiologi Sebelum Tindakan  dengan 

Sesudah Tindakan Kelas secara Umum

Kategori Minat Jumlah
Sebelum 
Tindakan

Sesudah 
Tindakan

Kategori minat 
belajar sangat 
tinggi  (%)

2 (7,40) 7 (25,92)

Kategori minat 
belajar tinggi   (%)

9 (33,33) 18 (66,66)

Kategori minat 
belajar rendah (%)

14 (51,85) 1 (3,07)

Kategori minat 
belajar rendah (%)

2 (7,40) 1 (3,07)
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Peningkatan berdasarkan kategori 
minat belajar  yang menonjol terjadi pada 
kategori minat belajar tinggi. Kategori minat 
belajar tinggi atau positip sebelum tindakan 
kelas sebesar 33,33%  meningkat  meningkat  
menjadi  66,66%   setelah tindakan  kelas  
diadakan. Kategori minat belajar sangat 
tinggi sebelum diadakan tindakan kelas 
sebesar  7,40% meningkat menjadi  25,92%  
sesudah diadakan tindakan kelas. Penurunan 
persentase terjadi pada kategori minat belajar 
sangat rendah dan rendah. Hal ini berarti ada 
peningkatan minat belajar sangat rendah dan 
rendah menjadi kategori minat belajar tinggi 
setelah diadakan tindakan.

Sebelum tindakan kelas jumlah 
siswa yang perlu mendapat perhatian dan 
peningkatan minat yaitu kategori rendah 
sebesar 51,85% turun menjadi  3,07%  
sesudah dilakukan tindakan. Demikian pula 
jumlah siswa yang termasuk minat belajar 
sangat rendah  sebelum diadakan tindakan 
sebesar 7,40% turun menjadi 3,07%. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 
setiap tindakan pada siklus I dan II serta hasil 
observasi maka dapat diketahui kesesuaian 
antara perencanaan langkah tindakan dengan 
pelaksanaanya. Perbedaan hasil angket 
dengan hasil observasi justru membuktikan 
bahwa para siswa yang belum berminat 
berdasarkan angket, namun sudah terlihat 
aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. 
Dengan demikian, apabila strategi penerapan 
pohon penyelesaian problem digunakan, 
diharapkan akan mampu meningkatkan 
minat siswa terutama yang kategori rendah 
dan sangat rendah.

PENUTUP

Dari hasil penelitian tindakan kelas 
yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa 
hal  sebagai berikut:Penerapan strategi 
pembelajaran dengan menggunakan pohon 
penyelesaian problem sebagai media belajar 
meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 
terhadap pelajaran sosiologi. Sebelum 
tindakan dari 27 siswa yang berkategori minat 
sangat tinggi  sebesar 7,40%  meningkat 
menjadi 25,92%. Siswa berkategori minat 
tinggi sebesar 33,33 % ,sesudah diadakan 
tindakan meningkat menjadi 66,66%. Hal 
ini menunjukkan telah ada peningkatan 
dalam minat belajar sosiologi dengan 
menggunakan media pembelajaran teknik 
pohon penyelesaian problem.  Sedangkan 
nilai rata-rata siswa yang semula 75,74  pada 
Siklus I meningkat menjadi 81,67  pada 
siklus II; (b) siswa yang menguasai bahan 
ajar  di atas  KKM patokan sekolah  yang 
ditentukan 75, yang semula sebanyak 20 
siswa atau 74,07% pada siklus I menjadi 27 
siswa atau  100 % pada siklus II.

Berdasarkan hasil penelitian tindakan 
kelas ini dalam rangka peningkatan minat 
dan hasil belajar siswa dalam pelajaran 
Sosiologi , peneliti dapat memberikan 
beberapa saran sebagai berikut;  1) Guru 
harus mempertimbangkan penggunaan 
strategi pembelajaran dengan menggunakan 
model pembelajaran yang sesuai dan menarik 
dengan materi yang akan diberikan kepada 
peserta didik. 2) Guru harus senantiasa 
meningkatkan kemampuan diri agar tidak 
ketinggalan jaman dibandingkan dengan 
kemampuan dan pengetahuan peserta 
didik. 3) Kepala Sekolah diharapkan dapat 
membina kerjasama dengan guru dalam 
mendesain kegiatan pembelajaran yang 
kreatif sehingga permasalahan yang dihadapi 
guru dalam kelas dapat diatasi bersama
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ABSTRACT

ABSTRACT: The purpose of this research was to increase the interest in learning science 
students of the fifth grade student at SD Negeri Godean 1 by applying the experimental 
method. The type of this research is the Classroom Action Research (CAR) that conducted 
by the Arikunto model. There are 2 cycles, In each cycle there are 2 learning meetings. 
The subjects of this CAR were students of fifth grade students at  SD Negeri Godean 
1 with a total of 32 students. Data collection of this research using observation and 
questionnaires. The research data were analyzed descriptively quantitative. Increased 
student interest in science learning is indicated by the percentage of student interest 
that is before being subjected to action amounted to 68%. After being given an action in 
cycle 1 it was 75%, and in cycle 2 it was 81%.

Keywords: interest in learning, science, experimental methods

PENDAHULUAN

Kegiatan belajar merupakan kegiatan 
yang sangat fundamental, karena berhasil 
tidaknya suatu pembelajaran tergantung dari 
proses belajar mengajar siswa di kelas. Proses 
belajar yang baik adalah terjadinya interaksi 
timbal balik antara siswa dan guru. Interaksi 
tersebut tidak hanya berupa interaksi fisik, 
namun juga terjadinya interaksi psikis. 
Interaksi psikis ini dapat berwujud apabila 
siswa mempunyai minat belajar.

Minat merupakan sumber motivasi yang 
mendorong seseorang untuk melakukan apa 
yang ingin dilakukan. Ketika seseorang 
menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, 
maka akan menjadi berminat, kemudian hal 
itu akan mendatangkan kepuasan. Ketika 
kepuasan menurun maka minatnya juga 
akan menurun. Sehingga minat tidak bersifat 
permanen, tetapi minat bersifat sementara 
atau dapat berubah-ubah.

Minat dapat menunjukan kemampuan 
untuk memperhatikan seseorang, sesuatu 

barang, kegiatan atau sesuatu yang dapat 
memberikan pengaruh terhadap pengalaman 
yang telah distimuli oleh suatu kegiatan. Oleh 
karena itu perlu adanya cara atau metode 
yang dapat menumbuhkan minat belajar 
siswa, dalam hal ini adalah penggunaan 
metode eksperimen.

Metode eksperimen dapat membuat 
siswa lebih tertarik sehingga siswa 
termotivasi untuk belajar dan perhatian 
siswa dapat terpusat bila digunakan metode 
eksperimen dalam pembelajaran. Peranan 
metode eksperimen dalam IPA adalah 
meletakkan ide-ide konsep dasar, sehingga 
dengan metode eksperimen, siswa dapat 
memahami ide-ide dasar yang melandasi 
sebuah konsep dan dapat menarik suatu 
kesimpulan dari hasil pengamatannya. 
Dengan menggunakan metode eksperimen 
pada pelajaran IPA diharapkan akan tumbuh 
minat belajar IPA pada diri siswa, dan 
siswa dapat lebih memahami konsep yang 
disajikan.
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Berdasarkan hasil observasi 
pembelajaran di kelas VA SD Negeri 
Godean 1, minat belajar siswa terhadap 
pembelajaran IPA masih rendah. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil observasi minat 
siswa dengan menggunakan angket yang 
hanya menghasilkan rata-rata kelas dengan 
persentase 68%. Persentase tersebut 
menunjukan minat siswa pada kriteria 
cukup. Hal ini menunjukan pembelajaran 
IPA belum mendapatkan respon minat yang 
tinggi pada siswa. 

Dapat diketahui bahwa proses 
pembelajaran bersifat teacher center, 
sehingga siswa kurang aktif dalam mengikuti 
pembelajaran. Selain itu, penggunaan 
metode eksperimen dalam pembelajaran IPA 
masih kurang, sehingga proses pembelajaran 
kurang dapat dikaji secara ilmiah dengan 
siswa dapat mencoba secara langsung. 
Padahal, pembelajaran IPA merupakan 
pembelajaran ilmiah, yang hampir sebagian 
besar materinya berbasis eksperimen. 
Sehingga untuk menumbuhkan ketertarikan 
siswa pada pembelajaran IPA perlu adanya 
proses pembelajaran yang optimal dengan  
metode eksperimen pada pembelajaran.

Tujuan metode eksperimen adalah 
agar dapat menumbuhkan minat siswa 
dalam proses pembelajaran IPA. Selain 
itu, penggunaan metode eksperimen juga 
bermaksud agar peran serta siswa dalam 
proses pembelajaran bersifat aktif. Siswa 
dituntut lebih banyak melakukan percobaan 
ataupun kegiatan-kegiatan pembelajaran 
yang lebih bermakna dari pada sekedar 
duduk dikursi mendengarkan ceramah dari 
guru. Pembelajaran harus memiliki pesan 
dan kesan pada siswa.

Sukardi (1987:25) mengemukakan 
bahwa minat belajar adalah suatu kerangka 
mental yang terdiri dari kombinasi gerak 
perpaduan dan campuran dari perasaan, 
prasangka, cemas dan kecenderungan-
kecenderungan, lain yang biasa mengarahkan 
individu kepada suatu pilihan tertentu.  Ahli 

lain mengatakan bahwa minat belajar adalah 
kecenderungan dan kegairahan yang tinggi 
atau keinginan yang besar terhadap sesuatu 
(Muhibbin Syah, 2001 : 136). Sedangkan 
menurut Ahmad D. Marimba, “Minat belajar 
adalah kecenderungan jiwa kepada sesuatu, 
karena kita merasa ada kepentingan dengan 
sesuatu itu, pada umumnya disertai dengan 
perasaan senang akan sesuatu itu (1980:79). 
Menegaskan pendapat tersebut,  Mahfudh 
Shalahuddin mengemukakan bahwa minat 
belajar adalah .perhatian yang mengandung 
unsur-unsur perasaan. 

Dengan begitu minat belajar, sangat 
menentukan sikap yang menyebabkan 
seseorang aktif dalam suatu pekerjaan, 
atau dengan kata lain, minat belajar dapat 
menjadi sebab dari suatu kegiatan (1990:95). 
Sedangkan menurut Crow dan Crow bahwa 
.minat belajar atau interest bias berhubungan 
dengan daya gerak yang mendorong kita 
untuk cendrung atau merasa tertarik pada 
orang, benda, kegiatan, ataupun bisaberupa 
pengalaman yang efektif yang dirangsang 
oleh kegiatan itu sendiri (dalam Abd. 
Rachman Abror, 1993:112).

Setelah membahas tentang pengertian 
minat belajar maka yang maksud tentang 
minat belajar itu ialah kondisi kejiwaan yang 
dialami oleh siswa untuk menerima atau  
melakukan suatu aktivitas belajar. Campbell 
(dalam Sofyan,2004:9) berpendapat bahwa 
usaha yang dapat dilakukan untuk membina 
minat anak agar menjadi lebih produktif 
dan efektif antara lain memperkaya ide 
atau gagasan, memberikan hadiah yang 
merangsang, berkenalan dengan orang-
orang yang kreatif. petualangan dalam arti 
berpetualangan ke alam sekeliling secara 
sehat, mengembangkan fantasi, dan melatih 
sikap positif.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh 
W. Olson (dalam Samosir, 1992:112), bahwa 
untuk memupuk dan meningkatkan minat 
belajar anak dapat dilakukan latihan dan 
praktek sederhana dengan cara memikirkan 
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pemecahan-pemecahan masalah khusus agar 
menjadi lebih berminat dalam memecahkan 
masalah.

Berdasarkan pendapat di atas, untuk 
membangkitkan minat belajar siswa dapat 
dilakuan dengan penerapan pembelajaran 
yang  bersifat praktek yang melibatkan 
keaktifan siswa, dengan gagasan untuk 
mengembangkan kreatifitas siswa. 
Sedangkan ndikator minat belajar yaitu 
perhatian,  kepuasan atau perasaan senang 
dan percaya diri. 

Ilmu pengetahuan alam  untuk Sekolah 
Dasar diberikan sebagai mata pelajaran sejak 
kelas satu sampai kelas enam. Pembelajaran 
IPA hendaknya menekankan proses belajar 
karena melalui belajar proses lebih memberi 
peluang bagi perkembangan pribadi. Moh. 
Amin (1987:3) mengatakan IPA adalah 
suatu kumpulan pengetahuan yang diperoleh 
dengan menggunakan metode-metode yang 
berdasarkan observasi ataupun eksperimen. 
Ilmu Pengetahuan Alam merupakan salah 
satu bidang yang penting dan strategis 
dalam mengubah sikap serta perilaku 
siswa untuk memperoleh nilai yang dapat 
mengembangkan aspek intelektual.Dikutip 
oleh Usman Samatowa (2006: 12) dalam 
bukunya “Bagaimaimana Membelajarkan 
IPA di Sekolah Dasar”, Peaget mengatakan 
bahwa pengalaman langsung memegang 
peranan penting sebagai pendorong lajunya 
perkembangan kognitif anak. Pengalaman 
langsung anak terjadi secara spontan sejak 
alhir sampai anak beruur 12 tahun.

Jadi tujuan pembelajaran IPA dalam 
penelitian ini adalah memberi keterampilan 
dan pengalaman langsung kepada siswa, 
sehingga pemahaman suatu konsep dapat 
dikuasai siswa dengan baik.  Daya ingat yang 
diperoleh melalui pengalaman langsung juga 
akan bertahan lebih lama. Sedangkan ruang 

lingkup IPA untuk Sekolah Dasar meliputi : 
makhluk hidup dan prosesnya, benda/materi, 
energi dan perubahannya, bumi dan alam 
semesta, serta sains teknologi masyarakat. 
Dalam penelitian ini penulis mengambil 
ruang lingkup IPA pada materi energi dan 
perubahannya. 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui minat siswa dengan metode 
eksperimen dalam pembelajaran IPA 
di SD Negeri Godean 1. Sesuai dengan 
tujuan tersebut, maka jenis penelitian 
yang digunakan adalah jenis penelitian 
tindakan kelas (classroom Action Research). 
Menururt Suharsimi Arikunto, dkk (2007:3), 
bahwa penelitian tindakan kelas merupakan 
suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar 
berupa sebuah tindakan yang sengaja 
dimuculkan dan terjadi dalam sebuah kelas 
secara bersama-sama..

Kasihani K. (1999:15) menyebutkan 
bahwa Penelitian Tindakan Kelas adalah 
penelitian tindakan dalam bidang pendidikan 
yang dilaksanakan dalanm kawasan kelas 
dengan tujuan untuk memperbaiki dan 
atau meningkatkan kualitas pembelajaran. 
Ada beberapa model yang dikembangkan 
pakar. Namun secara garis besar terdapat 
empat tahapan yang lazim dilalui yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 
dan refleksi. Model dan penjelasan masing-
masing tahap menurut Arikunto (2011: 16) 
dan akan dilakukan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut:
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Refleksi Pelaksanaan SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

Refleksi Pelaksanaan SIKLUS II 

Pengamatan 

Jika belum mencapai indikator yang 
diharapkan dalam siklus I dan II 
maka dilanjutkan ke siklus 
berikutnya. 

Perencanaan 

Gambar  Siklus PTK model Arikunto (2011:16)

Penelitian dilakukan di kelas VA SD 
Negeri Godean 1 Kecamatan Godean 
Kabupaten Sleman. Penelitian dilaksanakan 
pada semester I pada bulan Oktober minggu 
ke-1 sampai minggu ke-2. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas VA SD Negeri Godean 1 
Kecamatan Godean Kabupaten Sleman tahun 
pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 32  
siswa yang terdiri dari 17 siswa perempuan 
dan 15 siswa laki-laki.

Dalam penelitian ini metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah  
observasi dan angket. Observasi atau 
pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 
dengan cara  melakukan pengamatan 
atau pencatatan mengenai pelaksanaan 
pembelajaran oleh guru di kelas serta 
aktivitas yang ditunjukan siswa saat 
proses kegiatan berlangsung. Angket yang 
digunakan untuk mengetahui tanggapan 
siswa terhadapa pembelajaran IPA dengan 
metode eksperimen yang telah dilaksanakan. 
Pertanyaan pada angket berupa pertanyaan 
positif negatif. Untuk skor pertanyaan 
positif diberikan 5 untuk poin sangat setuju 
(SS) 4 untuk setuju (S), 3 untuk ragu-ragu 
(R), 2 untuk tidak setuju (TS), dan 1 untuk 
sangat tidak setuju (STS). Sedangkan untuk 
pertanyaan negatif diberikan Untuk skor 1 

untuk poin sangat setuju (SS) 2 untuk setuju 
(S), 3 untuk ragu-ragu (R), 4 untuk tidak 
setuju (TS), dan 5 untuk sangat tidak setuju 
(STS). Siswa diminta untuk memilih salah 
satu jawaban yang sesuai dengan keadaan 
masing-masing. Angket ini digunakan untuk 
mengetahui minat belajar siswa.

Teknik analisis data ini diperoleh 
dengan cara merefleksikan hasil observasi 
dan angket siswa yang dilakukan setiap 
akhir tindakan. Analisis data observasi guru 
dalam pembelajaran. Untuk menganalisis 
data hasil observasi pada penelitian ini 
digunakan analisis deskriptif kuantitatif. 
Instrumen untuk observasi menggunakan 
skala Gutman dimana hanya menjawab “ya” 
atau “tidak” pada setiap pertanyaan yang 
diajukan. Kemudian dari hasil observasi 
dihitung jumlah skor. Pada penelitian ini 
jumlah skor maksimal pada setiap pertemuan 
adalah 28. Sedangkan jumlah skor maksimal 
untuk setiap siklus adalah 56.

Pengukuran persentase hasil observasi 
guru dalam pembelajaran adalah  
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Kriteria kinerja guru berdasarkan 
persentase kegiatan pembelajaran.

Persentase Aktivitas Kriteria
86% - 100% Sangat baik
76% - 85% Baik
60% - 75% Cukup
55% - 59% Kurang
  54% Kurang sekali

(Ngalim, 2012:102-103) 

Analisis data observasi minat siswa 
untuk menganalisis data hasil observasi pada 
penelitian ini digunakan analisis deskriptif 
kuantitatif. Analisisi deskriptif kuantitatif 
dilakukan menggunakan skala likert dengan 
gradasi sangat baik, baik, tidak baik dan 
sangat tidak baik. Untuk keperluan analisis 
kuantitatif, gradasi tersebut diberi skor 
sebagai berikut. 

gradasi tersebut diberi skor sebagai 
berikut.

a. Sangat baik (SB) diberi skor 5
b. Baik diberi (B) skor 4
c. Cukup (C) 3
d. Tidak baik (TB) diberi skor 2
e. Sangat tidak baik (STB) diberi 

skor
1

Kriteria keberhasilan pembelajaran 
(KKP) dengan menggunakan metode 
eksperimen pada pada pembelajaran IPA 
untuk setiap siswa minimum mencapai skor 
48. Skor tersebut menunjukkan, siswa dapat 
mengikuti proses pembelajaran dengan 
baik. Untuk mendapatkan rata-rata skor 
tanggapan siswa dapat digunakan rumus 
sebagai berikut:  

 
Keterangan:

  = nilai rata-rata
  = jumlah seluruh skor

n = banyaknya subjek

Untuk mendapatkan persentase dari 
skor yang diperoleh dapat dihitung dengan 
rumus sebagai berikut: 

  

Keterangan:
NP = nilai persen yang dicari atau diharapkan
R = skor mentah yang diperoleh siswa
SM = skor maksimum ideal dari tes yang 
    bersangkutan
100 = bilangan tetap

Persentase Aktivitas Kriteria

86% - 100% Sangat baik

76% - 85% Baik

60% - 75% Cukup

55% - 59% Kurang

54% Kurang sekali

(Ngalim, 2012:102-103)

Data angket siswa yang berisi tanggapan 
siswa dalam pelaksanaan pembelajaran IPA 
dengan metode eksperimen yaitu dengan 
menghitung jumlah skor tanggapan siswa 
dengan parameter sebagai berikut: Untuk 
menganalisis data angket yang berbasis 
tanggapan siswa pada penelitian ini 
digunakan analisis deskriptif kuantitatif. 
Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan 
menggunakan skala likert dengan gradasi 
baik sekali, baik, cukup, kurng, kurang 
sekali. Untuk keperluan analisis kuantitatif, 
gradasi tersebut diberi skor sebagai berikut:

a. Sangat baik (SB) diberi skor 5
b. Baik diberi (B) skor 4
c. Cukup (C) diberi skor 3
d. Kurang (K) diberi skor 2
e. Kurang sekali (KS) diberi skor 1
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Kriteria keberhasilan pembelajaran 
(KKP) dengan menggunakan metode 
eksperimen pada pada pembelajaran IPA 
untuk setiap siswa minimum mencapai 
skor 100. Skor tersebut menunjukkan, 
siswa dapat mengikuti proses pembelajaran 
dengan baik.  Untuk mendapatkan rata-
rata skor tanggapan siswa dapat digunakan 
rumus sebagai berikut:   

Keterangan:

 = nilai rata-rata
 = jumlah seluruh skor

n = banyaknya subjek

Untuk mendapatkan persentase dari 
skor yang diperoleh dapat dihitung dengan 
rumus sebagai berikut:   

Keterangan:
NP = nilai persen yang dicari atau diharapkan
R = skor mentah yang diperoleh siswa
SM = skor maksimum ideal dari tes yang 
    bersangkutan
100 = bilangan tetap

Persentase Kriteria
86% - 100% Sangat baik
76% - 85% Baik
60% - 75% Cukup
55% - 59% Kurang
  54% Kurang sekali

        
(Ngalim, 2012:102-103) 

Penilaian keberhasilan pembelajaran 
IPA dengan metode eksperimen dapat dilihat 
dari peningkatan pada minat belajar siswa 
yang diukur dengan rata-rata skor tanggapan 
minat siswa dengan persentase minimamal 
76% atau dengan kriteria baik.

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan 
di kelas VA SD Negeri Godean 1 terdiri dari 
2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 2 kali 
pertemuan, masing-masing pertemuan terdiri 
dari 7 jam pelajaran (7 x 35 menit). Siklus 
I terdiri dari perencanaan dan pelaksanaan. 
Kegiatan perencanaan dilaksanakan oleh 
guru sebagai pelaksana. Kegiatan pada 
tahap perencanaan yaitu menyusun Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), lembar 
aktivitas guru dan siswa, kisi-kisi evaluasi, 
lembar evaluasi, dan kunci jawaban evaluasi. 
Kisi-kisi angket dan angket juga media, 
alat peraga dan peralatan percobaan untuk 
mendukung proses pembelajaran.

Pelaksanaan pertemuan pertama 
dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2018 
dengan peneliti sendiri, Dwi Ismawati, S.Pd. 
sebagai pelaksana tindakan dan Dra.Jeminah 
sebagai observer. Guru mengajarkan pokok 
bahasan rangkaian listrik sederhana. 
Pembelajaran pada kegiatan inti dimulai 
dengan pembelajaran tematik seperti biasa. 
Kemudian pada saat materi percobaan siswa 
sudah terbagi menjadi 14 kelompok kecil 
yang terdiri dari 2-3 siswa. Setelah pembagian 
kelompok siswa mempersiapkan peralatan 
menggambar. Pada kegiatan ini siswa akan 
mencoba menggambar rancangan membuat 
rangkaian listrik seri dan paralel. Pada 
kegiatan ini siswa sudah sangat berantusias. 
Masing-masing siswa dapat menggambar 
rancangan rangkaian listrik seri dan paralel 
pada papan karton/triplek.

Pelaksanaan siklus I pertemuan kedua 
pada tanggal 6 Oktober 2018 dengan guru 
mengajarkan pokok bahasan rangkaian 
listrik sederhana pertemuan kedua. Pada 
kegiatan inti siswa melakukan percobaan, 
guru mulai berperan lebih aktif dalam 
membimbing dan mengarahkan percobaan 
siswa jika dibandingkan dengan pertemuan 
sebelumnya. Guru berkeliling ke setiap 
kelompok untuk membantu siswa yang 
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megalami kesulitan, terutama kelompok 
yang beranggotakan siswa putri. Setelah 
semua siswa selesai merangkai raangkaian 
listrik seri dan parelel, siswa selanjutnya 
menguji rangkaiannya apakah bola lampu 
yang dipasang dapat menyala atau tidak. 
Ada beberapa kelompok yang lampunya 

tidak menyala kerena kesalahan dalam 
merangkai. Jika semua bola lampu sudah 
menyala. Siswa melakukan pengamatan 
sambil mengisi lembar pertanyaan pada 
LKS. Untuk hasil observasi aktivitas guru 
ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Hasil observasi aktivitas guru  
siklus I

No.
Jumlah Skor Siklus 1

Jumlah Persentase Kriteria
Pertemuan 1 Pertemuan 2

1 21 22 43 76,75% Baik

Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas 
guru saat proses pembelajaran tematik 
pada materi rangkaian listrik sederhana 
menggunakan metode ekperimen dikatakan 
baik dengan persentase yang diperoleh sebesar 
76,75%. Guru mampu mempersiapkan 
peserta didik untuk belajar dengan baik, serta 
melakukan apersepsi dengan mengaitkan 
materi yang diajarkan dengan materi-materi 
sebelumnya. Pada pertemuan pertama, 
penggunaan waktu belum efisien, karena 
kegiatan  percobaan relatif lebih lama dari 
waktu yang ditentukan. Guru juga belum 
maksimal dalam memberikan bimbingan. 
Kegiatan memberikan penghargaan, 
menarik kesimpulan dan motivasi juga 
belum dilakukan karena keterbatasan waktu.

Hasil pengamatan aktivitas siswa 
ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Hasil observasi aktivitas siswa 
siklus I

Hasil Obser-
vasi 
Aktivitas 
Siswa

Persentase (%) Rata-rata
Persen-
tase

Pert. 1 Pert. 2

Jumlah 1885% 2105% 1995%

Rata-rata 65% 73% 69%

Kriteria Cukup Cukup Cukup

Hasil pengamatan terhadap aktivitas 
siswa pada proses pembelajaran tematik 
menggunakan metode eksperimen 
menunjukkan hasil yang cukup dengan 
memperoleh rata-rata persentase sebesar 
69%. Aktivitas siswa pada proses 
pembelajaran cenderung belum maksimal 
untuk mencapai indikator yang ditetapkan. 
Kerjasama dalam kelompok belum terlihat 
baik. Dalam kelompok hanya salah satu 
anak yang melakukan percobaan, sementara 
anak yang lain hanya melihat. 

64 JURNAL ADIKARSA  Volume XVI No.17



Tabel 3 Hasil Rekapitulasi angket siswa siklus I

No. PERNYATAAN Rata-rata 
skor

Persentase

1 Guru benar-benar mengetahui bagaimana membuat kami 
mejadi antusias terhadap materi pelajaran

118,5 82%

2 Saya yakin bahwa saya akan berhasil dalam pembelajaran ini 114 79%

3 Pembelajaran ini kurang menarik bagi saya 116 80%

4 Saya perlu beruntung agar mendapat nilai yang baik dalam 
pembelajaran ini

98 68%

5 Saya harus bekerja sangat keras agar berhasil dalam 
pembelajaran ini

119 82%

6 Guru membuat suasana menjadi tegang apabila membangun 
suatu pengertian

102 70%

7 Materi pelajaran ini terlalu sulit bagi saya 109 75%

8 Apakah saya akan berhasil/tidak berhasil dalam pembelajaran 
ini, hal ini tergantung pada saya

104,5 72%

9 Saya merasa bahwa pembelajaran ini memberikan banyak 
kepuasan kepada saya

113 78%

10 Saya berpendapat bahwa nilai dan penghargaan lain yang saya 
terima adalah adil jiika dibandingkan dengan yang diterima 
oleh siswa lain

99 68%

11 Siswa didalam pembelajaran ini tampak rasa ingin tahunya 
terhadap materi pembelajaran

117,5 81%

12 Saya senang bekerja dalam pembelajaran ini 127 88%

13 Sulit untuk memprediksi berapa nilai yang akan diberikan oleh 
guru untuk tugas-tugas yang diberikan kepada saya

80,5 56%

14 Saya puas dengan evaluasi yang dilakukan oleh guru 
dibandingkan dengan penilaian saya sendiri terhadap kinerja 
saya

110 76%

15 Saya merasa puas dengan apa yang saya peroleh dari 
pembelajaran ini

105,5 73%

16 Guru melakukan hal-hal yang tidak lazim dan menakjubkan 
yang menarik

63,5 44%

17 Guru menggunakan bermacam-macam teknik mengajar yang 
menarik

125 86%

18 Saya sering melamun di dalam kelas 107 74%

19 Pada saat saya mengikuti pembelajaran ini, saya percaya 
bahwa saya dapat berhasil jika saya berupaya cukup keras

114,5 79%

20 Rasa ingin tahu saya sering kali tergerak oleh pertanyaan yang 
dikemukakan dan masalah yang diberikan guru pada materi 
pembelajaran ini

100,5 69%

21 Saya berpendapat bahwa tingkat tantangan dalam pembelajaran 
ini tepat, tidak terlalu gampang dan tidak terlalu sulit

108 74%
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22 Saya merasa agak kecewa dengan pembelajaran ini 119 82%

23 Saya merasa memperoleh cukup penghargaan terhadap hasil 
kerja saya dalam pembelajaran ini, baik dalam bentuk nilai, 
komentar atau masukan lain

117 81%

24 Jumlah tugas yang harus saya lakukan adalah memadai untuk 
pembelajaran semacam ini

95,5 66%

25 Saya memperoleh masukan yang cukup untuk mengetahui 
ttingkat keberhasilan kinerja saya

118 81%

Jumlah 2701,5 1863%

Rata-
rata

93,2 75%

Kriteria 75% Cukup

Berdasarkan tabel 3 diketahui minat 
siswa pada siklus I memperoleh rata-
rata 75% dengan kriteria cukup. Proses 
pembelajaran tematik menggunakan metode 
eksperimen membuat siswa lebih tertarik 
mengikuti pembelajara. Pada proses bekerja 
kelompok masih terlihat didominasi oleh 

siswa tertentu. Beberapa siswa mengalami 
kesulitan dalam melakukan percobaan, 
karena siswa baru pernah melakukan praktek 
merangkai rangkaian listrik sederhana. 
Beberapa kekurangan dan saran perbaikan 
hasil dari refleksi yang hendak dilakukan 
pada siklus berikutnya antara lain:

Tabel 4  Kekurangan dan saran perbaikan siklus I

No Kekurangan Saran Perbaikan
1 Penggunaanwaktu yang belum efesien Mengolah waktu dengan baik
2 Masih banyak siswa yang mengalami 

kesulitan dalam melakukan percobaan
Pada siklus selanjutnya guru dapat 
membimbing dan mengarahkan siswa saat 
proses pembelajaran

3 Kurangnya kerjasama dalam kelompok Meningkatkan kerjasama kelompok dengan 
pembagian tugas siswa pada masing-masing 
kelompok

4 Belum menyimpulkan hasil pembelajaran 
dan memberikan pesan moral karena 
keterbatasan waktu

Berusaha memberikan kesimpulan dan pesan 
moral dengan mengolah waktu yang baik.

Pelaksanaan pembelajaran siklus II 
pertemuan pertama dilaksanakan pada 
tanggal 9 Oktober 2018 guru mengajarkan 
tematik dengan fokus percobaan  benda 
konduktor dan isolator. Pada kegiatan 
inti, belajar dari kekurangan pada siklus I, 
pelaksanaan proses percobaan guru banyak 
membimbing siswa yang kesulitan dalam 
melakukan percobaan, guru berkeliling 

pada setiap kelompok. Guru menyampaikan 
beberapa pertanyaan tambahan. Keaktifan 
siswa saat proses percobaan terlihat ketika 
siswa sudah membagi tugas kelompok. Siswa 
merangkai rangkaian listrik yang terdiri 
dari baterai, kabel, bola lampu, papan dan 
lem. Kemudian beberapa bahan percobaan 
konduktor dan isolator juga ditempel pada 
papan kecuali air dan air garam. Setelah 
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selesai merangkai, siswa mencoba satu per 
satu bahan-bahan konduktor dan isolator 
dan mencatatnya pada lembar LKS.

Pada pertemuan 2 yaitu tanggal 13 
Oktober 2018 siswa kembali berkelompok 
seperti pada pertemuan sebelumnya. Guru 
meminta siswa untuk menyiapkan alat-alat 
yang akan digunakan untuk percobaan dan 
buku-buku yang menunjang pembelajaran. 
Siswa melakukan percobaan beberapa 
perubahan bentuk energi diantaranya energi 
kimia menjadi cahaya, energi kimia menjadi 
panas, energi kimia menjadi bunyi dan energi 
kimia menjadi gerak. Guru membagikan 
lembar percobaan kepada masing-masing 
kelompok, dan siswa mengerjakan lembar 
percobaan tersebut secara berkelompok. 
Siswa yang sudah mengerti tahapan 
pembelajaran menggunakan metode 
percobaan dengan sigap langsung 
mengerjakan lembar percobaan.

Sedangkan hasil observasi aktivitas 
guru dan siswa ditunjukkan pada tabel 5 dan 
6 berikut ini:

Tabel 5 Hasil observasi aktivitas guru  
siklus II

No.

Jumlah Skor 
Siklus II Jumlah

Persen-
tase

Kriteria
Pert. 1 Pert.2

1 25 28 53 95% San-
gat 
baik

Tabel 6 Hasil observasi aktivitas siswa 
siklus II

Hasil 
Observasi 
Aktivitas 

Siswa

Persentase (%) Rata-rata 
Persen-

tasePert. 1 Pert. 2

Jumlah 2268% 2368% 2318%
Rata-rata 78% 82% 80%
Kriteria Baik Baik Baik

Pengamatan terhadap aktivitas siswa 
pada proses pembelajaran tematik pada fokus 
percobaan benda konduktor dan isolator dan 
perubahan bentuk energi dengan metode 
eksperimen menunjukkan hasil yang baik 
dengan memperoleh rata-rata persentase 
sebesar 80%. Aktivitas siswa pada siklus 
II mengalami peningkatan dibandingkan 
dengan aktivitas siswa pada siklus I. Siswa 
lebih memperhatikan penjelasan yang 
disampaikan oleh guru.masing-masing siswa 
memiliki tugas dan tanggungjawab masing-
masing, siswa secara individual sudah dapat 
saling bekerjasama dalam kelompok. Proses 
percobaan yang berlangsung memiliki hasil 
yang maksimal. 

Tabel 7 Rekapitulasi angket minat siswa 
siklus II

PERNYATAAN 
(1-25)

Rata-rata 
skor

Persentase

Jumlah 2953,5 2037%
Rata-rata 101,8 81%
Kriteria 81% Baik

Berdasarkan tabel 7 diketahui minat 
siswa pada siklus II memperoleh rata-rata 
81% dengan kriteria baik. Siswa lebih tertarik 
saat proses pembelajaran menggunakan 
metode percobaan. Siswa menganggap 
pembelajaran lebih mudah menggunakan 
metode percobaan. Siswa merasa senang 
karena melalui metode tersebut mereka 
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dapat memahami secara nyata dengan 
melakukan percobaan secara langsung. 
Pembelajaran secara berkelompok juga 
membuat siswa merasa senang. Peningkatan 
minat siswa diperoleh setelah melakukan 
berbagai macam upaya oleh peneliti dan 
guru kolaborator dengan membandingkan 
hasil pada siklus I.

Refleksi pelaksanaan siklusII dengan 
materi yang disampaikan pada siklus II 
yaitu tematik pada fokus percobaan bahan 
konduktor dan isolator dan perubahan bentuk 
energi. Peneliti bersama guru kelas sebagai 
kolaborator mendiskusikan hasil pengamatan 
yang dilakukan dalam proses pembelajaran 
yang sudah berlangsung. Hasil diskusi  yaitu 
menilai bahwa pembelajaran pada siklus II 
dapat menigkatkan minat siswa. Peningkatan 
tersebut ditandai dengan peningkatan pada 
hasil belajar yang diperoleh siswa melalui 
angket minat siswa, serta aktivitas siswa 
pada proses pembelajaran yang cenderung 
lebih aktif dibandingkan dengan siklus I. 

Berdasarkan proses pembelajaran 
tematik fokus rangkaian listrik sederhana 
dengan menggunakan metode percobaan 
kelas VA SD Negeri Godean 1 pada siklus 
I dan siklus II, maka diperoleh hasil 
peningkatan aktivitas guru dapat dilihat 
pada tabel 8

Tabel 8 Rekap hasil observasi aktivitas guru

Siklus Jumlah 
Skor

Persentase Kriteria

1 41 73,1% Baik
2 53 95 % Sangat 

Baik

Berdasarkan tabel 8 diketahui 
peningkatan aktivitas guru pada siklus I ke 
siklus II. Persentase yang diperoleh pada 
siklus I yaitu 73,1% dengan kriteria baik, dan 
persentase yang diperoleh pada siklus II yaitu 
95% dengan kriteria sangat baik. Peningkatan 
yang baik dialami dengan berbagai proses, 
dimulai dengan refleksi pada siklus I dan 
perencanaan siklus II. Guru dan observer 
memberikan masukan yang baik untuk dapat 
meningkatkan aktivitas guru. Pada siklus II 
guru lebih fokus dalam membimbing dan 
memfasilitasi siswa saat proses percobaan. 
Guru juga mengelola waktu dengan baik. 
Guru membuat pembelajaran lebih menarik, 
banyak melakukan bimbingan pada siswa 
yang kesulitan, memberikan pujian kepada 
kelompok yang dapat menegerjakan dengan 
baik, dan menutup pembelajaran dengan 
bersama siswa menarik kesimpulan dan 
memberikan pesan moral kepada seluruh 
siswa. 

Rekapitulasi hasil aktivitas siswa siklus 
I dan siklus II dapat diketahui pada tabel 9

Tabel 9 Hasil aktivitas siswa siklus I dan 
siklus II

Siklus Jumlah 
(%)

Persen-
tase

Kriteria

1 1995 69% Cukup
2 2318 80 % Baik

Berdasarkan tabel 9  diketahui aktivitas 
siswa pada siklus I dan siklus II mengalami 
peningkatan. Pada siklus I memiliki rata-
rata yang diperoleh sebesar 69% dengan 
kriteria cukup dan pada siklus II memiliki 
rata-rata yang diperoleh sebesar 80% dengan 
kriteria baik. Berdasarkan hasil pengamatan 
yang dilakukan oleh observer II diketahui 
pada siklus II siswa cenderung lebih 
memperhatikan penjelasan yang disampaikan 
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guru, siswa mampu bekerjasama dalam 
kelompok dan melakukan pembagian tugas 
pada masing-masing siswa  dalam kelompok, 
sehingga setiap siswa memiliki peran, tugas 
dan tanggungjawab masing-masing. 

Angket minat digunakan untuk 
mengukur peningkatan minat siswa saat 
proses pembelajaran menggunakan metode 
eksperimen. Rekapitulasi angket siklus I dan 
II dapat dilihat pada tabel 10

Tabel 10  Hasil rekapitulasi angket siklus I 
dan siklus II

Siklus J u m l a h 
Skor

Rata-rata 
(%)

Kriteria

1 2701 75 Cukup
2 2953 81 Baik 

Berdasarkan tabel 4.11. diketahui 
bahwa terjadi peningkatan rata-rata 
keseluruhan skor angket siklus I ke siklus 
II. Pada siklus I memperoleh persentase 
75 dengan kriteria cukup, sedangkan pada 
siklus II memperoleh persentase 81 dengan 
kriteria baik. Peningkatan yang terjadi antara 
lain pembelajaran menggunakan metode 
eksperimen pada siklus II lebih mudah dan 
menarik, karena sudah mengetahui tahapan 
pembelajaran percobaan pada siklus I. Guru 
dalam proses pembelajaran siklus II dapat 
mengelola waktu dengan baik, guru juga 
berperan dalam membimbing siswa yang 
mengalami kesulitan. Siswa sudah dapat 
saling bekerjasama dalam kelompok, melalui 
pembagian tugas pada masing-masing siswa, 
setiap siswa mampu melaksanakan tugas 
dan tanggungjawab masing-masing pada 
kelompoknya.

Berdasarkan data angket tersebut, 
maka penggunaan metode eksperimen pada 
pembelajaran IPA di kelas VA SD Negeri 
Godean 1 menunjukan minat siswa yang 
tinggi terhadap metode eksperimen.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, penelitian tindakan kelas 
yang dilaksanakan dikelas VA SD Negeri 
Godean 1, diperoleh kesimpulan bahwa 
penerapan model pembelajaran eksperimen 
dapat meningkatkan minat siswa pada 
pembelajaran IPA. Peningkatan tersebut 
dibuktikan dengan persentase minat siswa 
yang selalu meningkat di setiap siklusnya. 
Persentase minat siswa pada observasi 68% , 
pada siklus 1 sejumlah 75%, dan pada siklus 
2 sejumlah 81%.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, 
beberapa hal yang sebaiknya dilakukan 
untuk meningkatkan minat siswa yaitu 
dalam kegiatan pembelajaran IPA perlu 
melalui model pembelajaran eksperimen, 
agar siswa mampu menguasai konsep materi 
dengan benar dan memberikan pengalaman 
langsung dan nyata pada siswa.  Keterlibatan 
siswa perlu diusahakan oleh guru untuk 
meningkatkan kemandirian siswa dan 
pembelajaran berpusat pada siswa perlu 
dikembangkan agar kegiatan pembelajaran 
dapat lebih bermakna.
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UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA 
MELALUI KONTRAK BELAJAR SISWA KELAS VI

Oleh : Tangsi Sasmito
Guru SD Negeri Pendulan

email : tangsi.sas@gmail.com 

ABSTRACT: The objectives of this study were: 1) Determining the improvement of 
mathematics learning achievement in the 2015/2016 National Exam Training by studying 
the learning contract method; 2) Determining the effectiveness of learning outcomes 
analysis with a learning contract on mathematics learning achievement of the national 
exam training.  The contract learning method is a systematic learning step that contains 
the standards that must be achieved based on learning outcomes items analysis. The 
research respondents were students of 6-grade. Data analysis used descriptive statistical 
techniques. The results of this study applied the learning contract method, were the first 
cycle reached 6.09, increased 17.79%; the second cycle was 6.89, increased by 13.14%; 
the third cycle was 7.33, increased 6.38% with a minimum completeness criteria value 
of 61 was 81.25%.

Keywords: learning contract, learning cycle

PENDAHULUAN

Pembelajaran merupakan salah satu 
komponen yang sangat penting dalam 
mencapai tujuan pendidikan karena 
pembelajaran merupakan proses interaksi 
antara peserta didik dengan sumber-sumber 
belajar. Pandangan teori behavioristik 
tentang proses belajar adalah perubahan 
tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi 
antara stimulus dan respon. Keberhasilan 
proses pembelajaran juga dipengaruhi oleh 
kreatifitas dan keterampilan guru dalam 
pengelolaannya, keterampilan guru tersebut 
diantaranya penggunaan metode yang 
bervariasi dan sesuai dengan karakteristik 
peserta didik dan materi, inovasi dalam 
menggunakan media, menggunakan 
pendekatan dan metode yang tepat serta 
mengaktifkan siswa dalam pembelajaran. 
Kenyataan di sekolah-sekolah tidak semua 

rencana dan proses pembelajaran guru 
berhasil dalam mencapai tujuan yang 
diharapkan, untuk mengetahui tingkat 
ketercapaian, keunggulan dan kelemahan 
serta kesulitan-kesulitan siswa dalam 
pembelajaran dapat diketahui melalui 
instrumen. Salah satu instrumen untuk 
mengetahui penguasaan materi adalah 
instrumen analisis hasil belajar, instrumen 
hasil belajar dapat berbentuk analisis 
butir soal yang selanjutnya digunakan 
sebagai dasar dan pedoman guru dalam 
penyusunan program remedial, pengayaan 
dan perbaikan proses pembelajaran. 
Pembelajaran merupakan proses interaksi 
antara peserta didik dengan sumber belajar, 
harus ada fasilitas yang memungkinkan 
peserta didik melakukan interaksi secara 
terarah dan efektif. Pembelajaran yang 
berpusat pada siswa merupakan paradigma 
baru pendidikan, tugas guru/dosen lebih 
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banyak berperan sebagai fasilitator yang 
memungkinkan peserta didik belajar, dengan 
kehadirannya maupun tanpa kehadirannya 
(Heni Safitri, 2006 : 17)

Hasil pembelajaran jenjang sekolah 
dasar (SD) yang sekaligus merupakan salah 
satu indikator mutu pendidikan adalah hasil 
ujian nasional (UN) atau ujian sekolah 
meliputi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Alam, Matematika dan Bahasa Indonesia. 
Selama 3 tahun terakhir pencapaian hasil 
UN siswa kelas VI di SD Negeri Pendulan, 
khususnya mata pelajaran Matematika 
belum sesuai target yang diinginkan, 
meskipun langkah strategis sudah dilakukan 
diantaranya pemberian pelajaran tambahan, 
mengintensifkan komunikasi sekolah 
dengan orang tua siswa, latihan soal atau  
simulasi, dan menyusun best practice sukses 
UN/usek di awal tahun pelajaran. 

Dalam teori pendidikan terkait 
peningkatan hasil pembelajaran 
terdapat banyak teknik, metode dan 
pendekatan pembelajaran yang baik untuk 
diimplementasikan oleh guru, tetapi tidak 
ada metode atau teknik satupun yang 
paling sempurna. Metode pembelajaran 
yang dikaji dalam karya tulis penelitian 
ini menggunakan metode kontrak belajar, 
yaitu suatu metode yang memungkinkan 
antara guru dan siswa membuat sepakatan/
kontrak kerja dalam menguasai kompetensi 
atau indikator tertentu khususnya mata 
pelajaran matematika. Kontrak belajar yang 
dimaksud adalah menguasai kompetensi 
materi matematika sesuai dengan kisi-kisi/
standar kompetensi lulusan, minimal siswa 
memahami kompetensi yang harus dikuasai 
berdasarkan kajian kisi-kisi tersebut. Dengan 
kontrak yang dibuat antara siswa dan guru 
memungkinkan penguasaan materi dan 
kompetensi terpantau dan terukur sehingga 

memotivasi siswa untuk belajar dan 
memperoleh prestasi belajar yang optimal. 

  Penelitian ini dilakukan dalam 
rangka mengkaji tentang bagaimana upaya 
guru dalam meningkatkan prestasi belajar 
matematika melalui kontrak belajar sehingga 
mampu meningkatkan prestasi belajar ujian 
nasional? Tahapan upaya meningkatkan 
prestasi belajar matematika melalui kontrak 
belajar siswa kelas VI tersebut dikaji melalui 
prosedur penelitian ilmiah dengan tujuan 
: (1) Mengetahui peningkatan prestasi 
belajar matematika dalam latihan ujian 
nasional tahun pelajaran 2015/2016 dengan 
pembelajaran metode kontrak belajar; (2) 
Mengetahui efektifitas analisis hasil belajar 
dengan kontrak belajar terhadap prestasi 
belajar latihan ujian nasional mata pelajaran 
matematika.

Berdasarkan teori belajar behaviorisme 
tentang belajar bahwa hasil belajar 
menekankan aspek modifikasi tingkah 
laku terdapat sejumlah aspek yang 
menggambarkan aplikasi dari teori 
behaviorisme dalam pembelajaran yaitu 
pertama, prinsip penguatan (reinforcement) 
dalam belajar mengidentifikasi aspek-aspek 
situasi pendidikan dan mengatur kondisi 
yang memudahkan pembelajar dapat 
mencapai tujuan belajar. Kedua, pendidik/
pengajar dianjurkan mengidentifikasi 
karakteristik individual pembelajar 
maupun situasi belajar untuk mengetahui 
kemampuan belajarnya (Mukminan,1998). 
Sedangkan menurut Ahmad Susanto (2013) 
bahwa belajar mengajar merupakan kegiatan 
dimana terjadi interaksi antara guru dengan 
siswa, serta siswa dengan siswa 

Belajar dan pembelajaran merupakan 
dua konsep yang tidak bisa dipisahkan, 
belajar menunjuk pada apa yang harus 
dilakukan seseorang sebagai subjek yang 

72 JURNAL ADIKARSA  Volume XVI No.17



menerima materi pelajaran. Kedua konsep 
itu akan terpadu dalam suatu kegiatan 
interaksi antara guru dengan siswa, siswa 
dengan siswa dan siswa dengan lingkungan 
belajar. Pemilihan metode pembelajaran 
yang tepat akan menciptakan inovasi dan 
strategi pembelajaran yang merupakan 
alernatif pengiring dan pendukung proses 
pembelajaran yang berkualitas, pada akhirnya 
mampu mewujudkan prestasi belajar yang 
optimal. Metode pembelajaran yang dipilih 
dalam memecahkan permasalahan terkait 
prestasi belajar matematika kelas VI di SD 
Negeri Pendulan, khususnya pada perolehan 
nilai UN/usek tahun pelajaran 2015/2016 
adalah metode kontrak belajar.

Secara umum kontrak belajar didasarkan 
pada hasil analisis butir soal, Poerwadarminta 
(2002) menyampaikan pengertian analisis 
adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk 
mengetahui apa sebabnya, bagaimana 
permasalahannya dan sebagainya. Hasil 
analisis hasil belajar/tes dengan analisis 
butir soal dapat mengetahui kelemahan, 
hambatan, keunggulan dan ketercapaian 
dari materi yang dituangkan dalam soal 
untuk selanjutnya dikaji dan sebagai 
bahan menentukan langkah perbaikan atau 
pengayaan terhadap proses pembelajaran 
yang dilakukan guru. Ada beberapa hal yang 
harus diperhatikan dalam membuat kontrak 
belajar yaitu: (1) kontrak belajar harus sesuai 
materi, materi menjadi fokus dalam kontrak 
belajar agar dalam pembelajaran ada fokus 
penekanan, terjalin keterpaduan rangkaian 
demi rangkaian materi, tidak bias dan 
tujuan yang akan dicapai jelas serta terukur; 
(2) mempermudah dalam penilaian dan 
evaluasi, setiap materi/indikator memiliki 
kekhususan cara penilaian dan penguasaan 
maka dengan kontrak belajar yang dibuat 
kemampuan siswa dan pengusaannya 
terhadap kompetensi/materi lebih mudah 

diukur; dan (3) meningkatkan keaktifan 
siswa, kontrak belajar mampu memberikan 
target, gambaran umum dan tujuan yang 
harus dicapai siswa dalam belajar. 

Ruang lingkup mata pelajaran 
Matematika kelas VI sekolah dasar  
meliputi; bilangan, geometri/pengukuran, 
dan  pengolahan data. Pendekatan 
pemecahan masalah merupakan fokus 
dalam pembelajaran matematika yang 
mencakup masalah tertutup dengan solusi 
tunggal, masalah terbuka dengan solusi 
tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai 
cara penyelesaian. Untuk meningkatkan 
kemampuan memecahkan masalah perlu 
dikembangkan keterampilan memahami 
masalah, membuat model matematika, 
menyelesaikan masalah, dan menafsirkan 
solusinya. 

METODE PENELITIAN 

Populasi penelitian tindakan sekolah 
adalah siswa kelas VI SD Negeri Pendulan 
yang berjumlah 32 anak. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian menggunakan teknik 
observasi dan tes serta catatan hasil refleksi/
diskusi dengan partner atau mitra peneliti. 
Teknik pengumpulan disesuaikan dengan 
ketersediaan sarana dan prasarana serta 
kemampuan peneliti dan kolaborator. Sesuai 
dengan teknik pengumpulan data instrumen 
yang digunakan adalah observasi, tes, 
analisis butir soal dan analisis hasil latihan 
UN/usek tahun pelajaran 2015/2016.

Penelitian ini mengadopsi model 
penelitian tindakan Stephen Kemmis 
dan Mc.Taggart (1998) yang diadopsi 
Suranto (2000;49) kemudian diadaptasikan 
dalam penelitian tindakan sekolah ini, 
menggunakan sistem spiral refleksi diri mulai 
dari rencana, tindakan, pengamatan, refleksi, 
dan perencanaan kembali merupakan dasar 
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untuk suatu rencana pemecahan masalah. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian 
yaitu analisis hasil belajar dengan analisis 
butir soal, atas jawaban siswa tiap item 
maka jawaban benar diberikan skor 1(satu) 
sedangkan jawaban salah dan jawaban 
kosong/tidak dijawab maka diberikan skor 
0 (nol). Setelah dibuat rekapitulasi data 
kemudian dijumlah skor masing-masing 
item soal dengan ketentuan: skor tinggi 
menunjukkan bahwa item soal mudah dan 
mampu dijawab benar oleh siswa artinya 
kompetensi untuk indikator item tersebut 

dikuasai siswa, sebaliknya semakin rendah 
skor item berarti soal tersebut sulit atau 
kompetensi indikator item soal tersebut 
tidak dikuasai siswa.

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Hasil tes kemampuan awal/pra siklus 
kelas VI dalam latihan uji coba ujian 
nasional(UN/usek) diketahui prestasi siswa 
rendah terutama mata pelajaran matematika 
sangat rendah, hasil rekapitulasi nilai seperti 
dalam tabel 1 berikut :

Tabel 1. Hasil Belajar Matematika Kelas VI pada Tes Kemampuan Awal UN/usek 

No Nama Siswa Nilai No Nama Siswa Nilai
1 Agus Setiyanto 3,17 17 Margareta Meiva W 5,17
2 Bernardeta Paramashinta K 6,50 18 Muhammad Farhan Fawwazi 5,33
3 Bimo Wikantoro 3,00 19 Muhammad Sugiyanto 6,17
4 Desi Kusumaningrum 6,67 20 My Rizki Rahmadanti 5,33
5 Deva Nada Nabila 4,50 21 Nindita Risti Maharani 8,83
6 Dhandha Dendriya Ernawa 0,00 22 Nurhamid 4,33
7 Dian Yulaikha Ambarsari 7,33 23 Rafi Arkhan Andhitama 5,83
8 Diani Sari Widuri 8,17 24 Reshita Zahra Aulia 6,33
9 Eka Ayu Setiyawati 5,83 25 Riska Kusumawati 3,17
10 Erlita Kurniawati 4,50 26 Rusita Rusmawati 4,17
11 Fitria Ika Ari Yasminda 5,00 27 Septi Nuraini 4,50
12 Gabriela Seruni Winaningtyas 2,33 28 Stanyslaus Hary Muntoro 7,50
13 Hana Pertiwi 3,17 29 Thiara Aini Larasati 5,00
14 Hanim Priwitanti 6,67 30 Vincensius Adhi S 3,83
15 Hanindia Ariffah Andriyanti 3,67 31 Yahya Adi Kurniawan 5,67
16 Luthfi Hakim 8,83 32 Yayang Sarifitrianingsih 4,83

Analisis data hasil belajar matematika 
pada kemampuan awal terdapat 31,25% (10 
anak) siswa kelas VI bisa menguasai materi 
dan kompetensi matematika kelas VI dengan 
kriteria ketuntasan minimal (KKM) 61 dan 
masih ada 68,75% (22 anak) siswa kelas VI 
berprestasi rendah dibawah KKM. Analisis 
butir dilaksanakan dari jawaban siswa 
dengan memberi skor 1 untuk nomor soal 
yang dijawab betul dan skor 0(nol) untuk 

nomor soal yang dijawab salah atau kosong, 
sehingga diperoleh relapitulasi data tabel 2  
berikut: 
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Tabel 2. Rekapitulasi Analisis Butir Soal Tes Kemampuan Awal Siswa Kelas VI

No Banyak 
Betul

No Item Soal Jumlah Soal Ket

1 0 – 10 4; 5; 19; 27; 29; 31; 34; 42; 43; 47; 51 11 sulit
2 11 – 15 2; 3; 8; 11; 14; 20; 25; 26; 28; 32; 33; 

36; 37; 40; 44; 46; 54; 57; 60
19 sulit

3 16 – 20 16; 21; 23; 24; 30; 35; 38; 41; 50; 53; 
55; 58; 59

13

4 21 – 25 7; 10; 12; 17; 22; 39; 48; 49 8
5 26 – 30 1; 6; 9; 13; 18; 45; 52; 56 8
6 31 – 35 15 1
7 36 – 40 - 0

Jumlah 60

Mencermati rekapitulasi analisis butir 
soal tes kemampuan awal siswa kelas VI 
tahun pelajaran 2015/2016 tersebut, peneliti 
dan guru kolabor membuat suatu refleksi dan 
sepakatan untuk mengidentifikasi penyebab 
rendahnya prestasi belajar matematika 
kelas VI selanjutnya menentukan alternatif 
pemecahan masalah. Beberapa rekomendasi 
hasil refleksi akan digunakan dalam siklus 
1 adalah siswa kelas VI akan diberikan 
pelajaran tambahan sesuai dengan program 
best practice sukses UN/usek tahun pelajaran 
2015/2016; siswa akan diberikan kisi-
kisi ujian nasional (UN) tahun 2015 untuk 
dipahami dan dikaji bersama guru dalam 
pembelajaran; siswa diberikan penjelasan 
skenario pembelajaran selanjutnya untuk 
persiapan pembelajaran matematika siklus 
1; siswa dimotivasi untuk membuat kontrak 
belajar dengan prioritas indikator soal 
yang termasuk sulit dan guru akan lebih 
fokus pada kompetensi/indikator sulit dan 
pengembangan pembelajaran umum pada 
indikator yang lain.

Siklus 1, setelah dilaksanakan analisis 
butir soal tes kemampuan awal, dilanjutkan 
dalam pembelajaran  siklus 1 dengan 
tahapan pembelajaran sebagai berikut: 

(1) Perencanaan, yaitu langkah awal yang 
dilakukan oleh peneliti saat akan memulai 
tindakan meliputi kegiatan merumusan 
masalah yang akan dicari solusinya yaitu 
rendahnya prestasi belajar siswa kelas VI 
mata pelajaran matematika, merumusan 
tujuan penyelesaian masalah dalam 
memecahkan masalah/tujuan, melakukan 
inovasi dan tindakan menganilisis hasil 
belajar, merumusan indikator keberhasilan 
pembelajaran sukses UN dengan 
implementasi hasil analisis kemampuan 
awal, menyiapkan instrumen evaluasi dan 
analisis hasil belajar, serta mencari referensi 
tentang metode pembelajaran yang sesuai 
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 
kelas VI mata pelajaran matematika; (2) 
Pelaksanaan tindakan, pertemuan proses 
pembelajaran dimungkinkan tidak hanya 
sekali pertemuan karena jumlah indikator 
yang harus diajarkan sejumlah 60 butir 
mengacu pada indikator kisi-kisi soal 
diluar kontrak belajar sebagai pembelajaran 
umum.  Pembelajaran dalam pelaksanaan 
tindakan menggunakan pendekatan kontrak 
belajar menekankan pada nomor item/
indikator soal sulit berdasakan analisis 
butir soal/hasil belajar. Langkah-langkah 
pembelajaran guru, meliputi: kegiatan awal 
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(15 menit) dengan kegiatan mengucapkan 
salam dan mengkonfirmasi kesiapan 
siswa belajar, melakukan apersepsi dan 
menyampaikan tujuan pembelajaran serta 
menetapkan target hasil pembelajaran yaitu 
capaian KKM 61 serta mengulas materi 
soal pre tes(kemampuan awal). Kegiatan 
Inti (40 menit) dengan kegiatan membentuk 
kelompok kecil beranggotakan 4 orang, guru 
menjelaskan kompetensi/indikator yang 
harus dikuasai, guru dan siswa membuat 
kontrak belajar penguasaan indikator soal 
yaitu indikator butir soal yang termasuk 

kategori sulit berdasarkan analisis hasil 
belajar (tes kemampuan awal);

Dengan asumsi target minimal KKM 61 
maka seorang siswa wajib menjawab betul 
soal UN/usek minimal 37 item/nomor soal 
dari 60 butir soal yang diujikan berdasarkan 
kisi-kisi/SKL. Analisis butir dilaksanakan 
dari jawaban siswa dengan memberi skor 
1 untuk nomor soal yang dijawab betul dan 
skor 0(nol) untuk nomor soal yang dijawab 
salah dan kosong, rekapitulasi hasil analisis 
butir soal diperoleh data dalam tabel 3

Tabel 3. Rekapitulasi Analisis Butir Soal Tes Hasil Belajar Matematika

Banyak 
Betul

No Item Soal Jumlah Soal

0 – 10 4; 5; 19; 27; 29; 31; 34; 42; 43; 47; 51 11
11 – 15 2; 3; 8; 11; 14; 20; 25; 26; 28; 32; 33; 36; 37; 40; 44; 46; 54; 

57; 60
19

Dalam kegiatan ini guru dan siswa 
membahas tentang indikator dalam 
kontrak belajar dan membimbing siswa 
secara kelompok untuk memprediksi 
bentuk dan jenis soal sesuai kisi-kisi/
SKL, setiap kelompok mengkaji indikator, 
konsep sulit dan belum dikuasai kemudian 
simulasi mengerjakan soal  dilanjutkan 
mengkomunikasikan di depan kelas, 

siswa yang lain menanggapi. Guru dan 
siswa melanjutkan pembahasan kisi-kisi 
dan simulasi menyelesaikan soal yang 
lain dengan pembahasan dan presentasi. 
Kegiatan Akhir (15 menit) dengan kegiatan 
mengerjakan soal evaluasi (pos tes) dan 
merefleksi kelemahan dan kekuatan 
dalam kontrak belajar dan kesiapan untuk 
pembelajaran diluar kontrak. 

Tabel 4. Rekapitulasi Analisis Butir Soal Tes Hasil Belajar Matematika

No Banyak  Betul No Item Soal
Jumlah 

Soal
Ket

1 0 – 10 8; 18; 20; 23; 27; 36;37 7 sulit
2 11 – 15 22; 26; 28; 29; 30; 34; 39; 44; 54 9 sulit
3 16 – 20 3; 4; 5; 9; 11; 15; 21;24; 38; 41; 43; 47; 57; 59 14
4 21 – 25 2; 10; 12; 13;14; 16; 17; 19; 25; 31; 32; 33; 40; 42; 

45; 48; 49; 50;55; 56; 58; 60
22

5 26 – 30 1; 6; 7; 35; 46; 51; 52 7
6 31 – 35 53 1
7 36 – 40 - 0

Jumlah 60
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Analisis data hasil belajar matematika 
pada Siklus 1 mencapai rata-rata prestasi 
belajar 6,09 meningkat  0,92 atau 17,79% 
dari tes awal dengan perincian 43,75% (14 
anak) siswa kelas VI menguasai materi dan 
kompetensi matematika kelas VI (KKM) 
61 dan masih ada 56,25% (18 anak) siswa 
dibawah KKM sehingga pembelajaran 
dilanjutkan pada siklus 2.

Tahap akhir siklus 1 adalah refleksi 
bahwa apabila pelaksanaan pada siklus 
pertama ada langkah yang sudah baik 
dan mendapat respon positif sebaiknya 
dipertahankan, sedangkan untuk langkah 
yang kurang mendapat respon dari siswa 
sebaiknya diperbaharui. Hasil diskusi 
digunakan sebagai alat untuk menentukan 
berhenti tidaknya penelitian ini, kalau hasil 
masih di bawah kriteria ketuntasan minimal 
yang ditentukan berarti penelitian dilanjutkan 
ke siklus 2. Untuk pelaksanaan siklus 2 
langkah-langkah yang dilaksanakan sama 
dengan siklus 1. Perbedaan hanya terletak 
pada materi pelajaran dan kompetensi 
yang harus dikuasai dalam kontrak belajar, 
jika kontrak belajar siklus 1 mewajibkan 
siswa dan guru menguasai pada indikator/
kompetensi yang sulit berjumlah 11-30 
item maka siklus 2 akan dibuat kontrak 
belajar baru menyesuaikan ketercapaian dan 
penguasaan materi pada siklus 1. 

Siklus 2, kegiatan siklus ini meliputi : 
(1) Perencanaan, yaitu langkah awal yang 
dilakukan oleh peneliti saat akan memulai 
tindakan, peneliti membuat rencana 
tindakan sebagai berikut: merumusan 
masalah yang akan dicari solusinya, yaitu 
rendahnya prestasi belajar siswa kelas VI 
mata pelajaran matematika pada 16  nomer 
item (hasil analisis butir hasil belajar siklus 
1 berkategori sulit), merumusan indikator 
keberhasilan pembelajaran (nilai UN/

usek) matematika dengan kontrak belajar, 
merumusan langkah-langkah kegiatan 
penyelesaian masalah dalam melakukan 
tindakan dan menyiapkan instrumen evaluasi 
dan analisis hasil belajar; (2) Pelaksanaan 
tindakan yaitu guru melaksanakan RPP 
dengan pembelajaran yang dimungkinkan 
tidak hanya sekali pertemuan karena jumlah 
indikator yang harus diajarkan sejumlah 
60 butir, kegiatan pembelajaran mengikuti 
jadwal reguler dengan prioritas pada 
penguasaan materi sesuai dengan kontrak 
belajar. Pembelajaran Guru dalam siklus 
2 memuat langkah berikut: Kegiatan Awal 
(15 menit) yaitu melakukan apersepsi dan 
menyampaikan tujuan pembelajaran serta 
mengulas materi/soal pre tes(Siklus 1). 
Kegiatan Inti (40 menit) yaitu membentuk 
kelompok kecil beranggotakan 4 orang, 
mencermati kisi-kisi/SKL UN/usek tahun 
2015 sebagai pedoman dan acuan dalam 
pembelajaran matematika dengan 60 
indikator soal dan membuat kontrak 
belajar penguasaan indikator soal kategori 
sulit berdasarkan analisis hasil belajar  
(tes Siklus 1);
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Tabel 5. Rekapitulasi Analisis Butir Soal Tes Hasil Belajar Matematika

Banyak Betul No Item Soal Jumlah Soal
0 – 10 8; 18; 20; 23; 27; 36;37 7
11 – 15 22; 26; 28; 29; 30; 34; 39; 44; 54 9

Dalam kegiatan ini guru dan siswa 
membahas tentang indikator dalam kontrak 
belajar, menyampaikan ide gagasan 
terkait imlementasi dalam pembelajaran 
dan simulasi menyelesaikan soal, guru 
membimbing siswa secara kelompok 
untuk memprediksi bentuk dan jenis soal 
sesuai kisi-kisi/SKL selanjutnya mengkaji 
indikator, konsep sulit dan belum dikuasai 
kemudian simulasi mengerjakan soal dalam 
kelompok dan mengkomunikasikan hasil 

kerja dan mempresentasikan di depan kelas, 
siswa yang lain menanggapi, dilanjutkan 
kegiatan akhir pelaksanaan pembelajaran 
siswa mengerjakan soal secara mandiri. 
Kegiatan akhir (15 menit) meliputi kegiatan 
membuat kesimpulan bersama ketercapaian 
penguasaan materi dan indikator kompetensi 
dalam kontrak belajar serta merefleksi untuk 
mempersiapkan perbaikan dan pengayaan 
untuk pembelajaran berikutnya

tabel 6. Rekapitulasi Analisis Butir Soal Tes Hasil Belajar Matematika  
Siklus 2 Siswa Kelas VI

No Banyak Betul No Item Soal Jumlah Soal Ket
1 0 – 10 - 0 sulit
2 11 – 15 3; 4; 19; 20; 22; 26; 28; 29; 37; 39; 43 11 sulit
3 16 – 20 8; 11; 15; 17; 24; 27; 30; 38; 47; 53; 54; 55 12
4 21 – 25 6; 10; 12; 13; 14; 16; 21; 23; 25; 32; 35; 36; 

41; 42; 44; 46; 48; 51; 58 
19

5 26 – 30 1; 2; 5; 7; 9; 18; 31; 33; 34; 40; 45; 52; 57; 
59

14

6 31 – 35 49; 50; 56; 60 4
7 36 – 40 - 0

Jumlah 60

Analisis data hasil belajar matematika 
pada siklus 2 kemampuan rata-rata prestasi 
belajar adalah 6,89 sehingga kontrak belajar 
siklus 2 mampu menaikkan prestasi siswa/
perolehan nilai latihan UN/usek mata 
pelajaran matematika dari siklus 1 sebesar 
0,80 atau 13,14% dengan perincian 65,63% 
(21 anak) siswa kelas VI bisa mencapai 
kriteria ketuntasan minimal (KKM) sebesar 
61 dan masih ada 34,37% (11 anak) siswa 
kelas VI berprestasi rendah dibawah KKM.  
Refleksi terhadap pembelajaran siklus 
2 adalah kontrak belajar siklus 1 dan 2 

mewajibkan siswa dan guru menguasai pada 
indikator/kompetensi yang sulit berjumlah 
7-30 item maka siklus 3 akan dibuat kontrak 
belajar baru menyesuaikan ketercapaian dan 
penguasaan materi pada siklus sebelumnya. 
Hasil diskusi peneliti dan guru kolabor 
direkomendasikan bahwa kontrak belajar 
didasarkan hasil analisis hasil belajar siswa 
yaitu indikator/kompetensi butir soal yang 
sulit dengan skor item rendah, berjumlah 11 
item indikator jawaban dengan banyak betul 
antara 0 sampai dengan 15 nomer. Pada akhir 
siklus 2 dengan metode komtrak belajar 
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mampu menaikkan prestasi hasil belajar 
matematika pada latihan UN/usek kelas VI 
sebesar 0,80 atau 13,14% dari kemampuan 
siswa pada siklus 1.

Siklus 3, kegiatan pembelajaran 
siklus 3 meliputi : (1) Perencanaan berupa 
tindakan merumuskan masalah yang akan 
dicari solusinya, pada 11  nomer item hasil 
analisis butir hasil belajar siklus 2 yang 
berkategori sulit dan merumusan indikator 
keberhasilan pembelajaran dan menyiapkan 
instrumen evaluasi dan analisis hasil belajar; 
(2) Pelaksanaan tindakan, kegiatan yang 
dilakukan adalah kegiatan pembelajaran 
dengan prioritas pada penguasaan materi 
sesuai dengan kontrak belajar. Kontrak 

belajar ditekankan pada nomor item/soal 
yang termasuk sulit berdasakan analisis 
butir soal/hasil belajar pada siklus 2. 
Pembelajaran siklus 3 meliputi langkah 
berikut : kegiatan Awal (15 menit) meliputi 
mengucapkan salam dan mengkonfirmasi 
kesiapan siswa belajar, melakukan apersepsi 
dan menyampaikan tujuan pembelajaran 
serta menetapkan target hasil pembelajaran 
75% mencapai KKM 61; (2) Kegiatan Inti 
(40 menit) meliputi membentuk kelompok 
kecil beranggotakan 4 orang, mencermati 
kisi-kisi/SKL UN/usek dengan 60 indikator 
soal dan membuat kontrak belajar butir soal 
yang termasuk kategori sulit berdasarkan 
analisis hasil belajar (tes Siklus 2);

Tabel 7. Rekapitulasi Analisis Butir Soal Tes Hasil Belajar Matematika Siklus 2 Kategori 
Sulit Siswa Kelas VI

Banyak Betul No Item Soal Jumlah Soal
0 – 10 - 0
11 – 15 3; 4; 19; 20; 22; 26; 28; 29; 37; 39; 43 11
16 – 20 8; 11; 15; 17; 24; 27; 30; 38; 47; 53; 54; 55 12

Dalam kegiatan inti siklus 3 ini guru dan 
siswa membahas tentang indikator dalam 
kontrak belajar, menyampaikan ide gagasan 
terkait imlementasi dalam pembelajaran 
dan simulasi menyelesaikan soal. Guru 
meminta kepada setiap kelompok untuk 
mengkaji indikator, konsep sulit dan belum 
dikuasai kemudian simulasi mengerjakan 
soal dalam kelompok (soal-soal kategori 
item sulit) diakhiri dengan pembahasan kisi-
kisi dan simulasi menyelesaikan soal yang 
lain (diluar kontrak). Sedangkan kegiatan 
Akhir (15 menit) meliputi mengerjakan soal 
evaluasi (pos tes) dan membuat kesimpulan 
bersama ketercapaian penguasaan materi 
dan indikator kompetensi dalam kontrak 
belajar 

Tahap observasi ini dilakukan 
bersamaan pada waktu proses belajar 
mengajar yang dilakukan oleh penelit dengan 
mencatat nilai hasil evaluasi postes(siklus 
3) kemudian menyusun rekapitulasi dan 
menganalisis untuk kegiatan selanjutnya 
dengan tujuan mengumpulkan data yang 
akan didiskusikan pada tahap refleksi. Hasil 
tes untuk mengukur prestasi belajar yang 
diharapkan adalah 75% siswa dari jumlah 
siswa 32 mencapai prestasi/nilai diatas 
KKM matematika yaitu 61.

.
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Tabel 8. Rekapitulasi Analisis Butir Soal Tes Hasil Belajar Matematika Siklus 3 Siswa 
Kelas VI

No Banyak Betul No Item Soal Jumlah Soal Ket
1 0 – 10 - 0 sulit
2 11 – 15 3; 29; 40 3
3 16 – 20 8; 11; 14; 19; 20; 24; 25; 26; 27; 33; 37; 38; 

43; 44; 54
15

4 21 – 25 4; 7; 10; 16; 17; 18; 21; 23; 28; 32; 34; 42; 
45; 47; 50; 52; 55; 57; 58

19

5 26 – 30 2; 5; 6; 9; 12; 13; 22; 30; 31; 35; 36; 39; 41; 
46; 49; 53; 59

17

6 31 – 35 1; 15; 48; 51; 56; 60 6
7 36 – 40 - 0

Jumlah 60
 

Analisis data hasil belajar matematika 
pada siklus 3 kemampuan rata-rata prestasi 
belajar adalah 7,33 sehingga kontrak belajar 
siklus 3 mampu menaikkan prestasi siswa/
perolehan nilai latihan UN mata pelajaran 
matematika dari siklus 2 sebesar 0,44 atau 
6,38% dengan perincian 81,25% (26 anak) 
siswa kelas VI bisa mencapai kriteria 
ketuntasan minimal (KKM) sebesar 61 dan 
masih ada 18,75% (11 anak) siswa kelas 
VI berprestasi rendah dibawah KKM untuk 
diberikan pembelajaran remedial. 

Sesuai dengan data yang diperoleh dan 
analisis hasil belajar siklus 3 disimpulkan 
81,25% (26 anak) siswa kelas VI bisa 
mencapai kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) sebesar 61 dan 18,75% (11 anak) 
untuk mendapatkan layanan bimbingan 
dan pembelajaran remedial. Ketercapaian 
prestasi belajar matematika kelas VI adalah 
75% siswa telah mencapai prestasi/nilai 
diatas KKM yaitu 61 sehingga siswa kelas 
VI direkomendasikan  siap menempuh 
ujian nasional (UN/usek) tahun 2016 dan 
pembelajaran siklus 3 dianggap berhasil/
selesai.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasan 
sebelumnya disimpulkan bahwa upaya 
meningkatkan prestasi belajar matematika 
kelas VI tahun pelajaran 2015/2016 melalui 
kontrak belajar dapat disimpulkan bahwa 
analisis data hasil belajar matematika pada 
akhir siklus 3 menunjukkan kemampuan 
rata-rata prestasi belajar adalah 7,33 sehingga 
kontrak belajar yang diterapkan dalam 
pembelajaran siklus 1 sampai dengan siklus 
3 mampu menaikkan prestasi siswa/ nilai 
latihan UN/usek mata pelajaran matematika 
sebesar 2,16 atau  41,78% dari kemampuan 
awal (pra siklus). Sesudah guru menerapkan 
metode kontrak belajar dan menganalisis 
hasil belajarnya secara efektif dapat diketahui 
progres/peningkatan prestasi belajar siswa 
yang meningkat antar siklusnya. Hasil siklus 
1 adalah 6,09 meningkat 0,92 atau 17,79% 
dari tes awal;  siklus 2 hasil 6,89 meningkat  
0,80 atau 13,14% ; dan siklus 3 hasilnya 7,33 
meningkat  0,44 atau 6,38%.  Ketercapaian 
prestasi belajar matematika kelas VI dengan  
nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 
sebesar 61 diperoleh data 81,25% (26 siswa) 
mencapai KKM 
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IMPLEMENTASI MEDIA FLASHCARD UNTUK MENINGKATKAN 
KETRAMPILAN MEMBACA BAHASA INGGRIS KELAS IX

Oleh: A.B. Heru Kusharjanto
Guru SMP 2 Sedayu Bantul

email: abehaka212@gmail.com

Abstract: The purpose of this research was to improve the reading skill in studying 
English through flashcard in SMP 2 Pajangan Bantul. The research was classroom 
action research based on John Elliot theory. The collection data was gained through 
interviews, observations, documentation, and test methods involving students, especially 
in class IX. The results of this research showed that the student’s motivation and learning 
grade increased. The using of flashcard encouraged the learning outcomes of students 
increased the percentage of the students activity in the first cycle was 60.7%, in the 
second cycle was 82.1% and  the value of the test of the first cycle with the average test 
score was 71.6 while the second cycle was 73.9.

Keywords: media, flashcard, procedure text

PENDAHULUAN

Proses pembelajaran merupakan proses 
komunikasi yang berlangsung dalam suatu 
sistem, dan media pembelajaran menempati 
posisi yang cukup penting sebagai salah 
satu komponen sistem pembelajaran. 
Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi 
dan proses pembelajaran sebagai proses 
komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung 
secara optimal. Media pembelajaran adalah 
komponen integral dari sistem 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.

Menurut Rudi Susilana dan Cepiriyana 
(2009:95), flashcard merupakan media 
pembelajaran yang berupa kartu bergambar 
berukuran 25 x 30 cm. Gambargambar pada 
flashcard merupakan serangkaian pesan 
yang disajikan dengan adanya keterangan 
pada setiap gambar. 

Menurut Kasihani (2007:109),flashcards 
are teaching aids as picture paper which has 
25x30. The pictures is made by hand, pictures 
or photo which is stick on the flascard 
(Flashcard adalah media pembelajaran dalam 
bentuk kartu bergambar yang berukuran 
25x30. Gambar-gambarnya dibuat dengan 
tangan, foto, atau memanfaatkan gambar 
/ foto yang sudah ada ditempelkan pada 
lembaran-lembaran flashcard). 

Dina Indriana (2011:68) juga 
mengungkapkan bahwa flashcard adalah 
media pembelajaran dalam bentuk kartu 
bergambar yang ukurannya seukuran 
postcard atau sekitar 25 x 30 cm.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat 
disimpulkan bahwa flashcard merupakan 
media grafis yang praktis dan aplikatif 
berupa kartu belajar yang efektif mempunyai 
dua sisi dengan salah satu sisi berisi gambar, 
teks, atau tanda simbol dan sisi lainnya 
berupa definisi, keterangan gambar, jawaban, 
atau uraian yang membantu mengingatkan 
atau mengarahkan siswa kepada sesuatu 
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yang berhubungan dengan gambar yang ada 
pada kartu yang biasanya berukuran 25 x 
30 cm, atau dapat disesuaikan dengan besar 
kecilnya kelas yang dihadapi . Maka, dapat 
disimpulkan bahwa flashcard mempunyai 
ciri-ciri sebagai berikut:

1. Flashcard berupa kartu bergambar yang 
efektif;

2. Mempunyai dua sisi depan dan belakang;
3. Sisi depan berisi gambar atau tanda 

simbol;
4. Sisi belakang berisi definisi, keterangan 

gambar, jawaban, atau uraian;
5. Sederhana dan mudah membuatnya.

Media flashcard adalah kartu belajar 
yang efektif berisi gambar, teks, atau tanda 
simbol yang digunakan untuk membantu 
mengingatkan atau mengarahkan siswa 
kepada sesuatu yang berhubungan dengan 
gambar, teks, atau tanda simbol yang ada 
pada kartu, serta merangsang pikiran dan 
minat siswa sehingga proses belajar terjadi. 

Procedure atau dalam bahasa Indonesia 
disebut “prosedur” merupakan kata yang 
mempunyai arti “a set of actions which 
is the official or accepted way of doing 
something” atau merupakan “sekumpulan 
langkah-langkah yang merupakan cara 
untuk melakukan sesuatu”. Sedangkan 
text atau teks memiliki arti tulisan. Jadi 
Procedure text is a text that is designed to 
describe how something is achieved through 
a sequence of actions or steps. Artinya, 
procedure text merupakan sebuah teks yang 
menggambarkan bagaimana sesuatu dapat 
dibuat atau digunakan melalui serangkaian 
langkah-langkah.

Dari pengertian procedure text diatas, 
maka tujuan procedure text adalah to make 
the reader understand how to make or how to 
operate something with sequence of actions 

or steps. Artinya, tujuan dari tek prosedur 
adalah untuk membuat para pembaca paham 
atau mengerti bagaimana cara membuat 
atau bagaimana cara mengoperasikan 
sesuatu dengan serangkaian langkah secara 
berurutan.

Penulis mengamati bahwa 
materiprocedure text ternyata cukup sulit 
dipahami oleh siswa kelas IX, khususnya 
kelas IX B yang dapat dilihat dari nilai 
rata-rata aspek membaca pada ulangan 
harian adalah 67,9 dibawah KKM yaitu 
72. Sedangkan ketuntasan belajar klasikal 
adalah 25%, dibawah target sekolah yaitu 
85%. 

Berdasarkan pengamatan tersebut 
diatas, penulis meyakini bahwa penggunaan 
flashcard dapat menarik perhatian dan 
memudahkan proses belajar mengajar, 
karena flashcard merupakan media kartu 
bergambar yang sangat menarik perhatian, 
mudah dibawa kemana-mana, praktis, dan 
sangat mudah diingat serta dimengerti, 
menyenangkan penggunanya sehingga 
merangsang otak untuk lebih lama mengingat 
pesan yang ada dalam kartu.

Keyakinan inilah yang mendasari penulis 
melakukan tindakan, apakah penggunaan 
flashcard dalam pembelajaran bahasa Inggris 
dapat meningkatkan ketrampilan membaca 
peserta didik khususnya dalam memahami 
procedure text.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk 
memberikan tindakan terhadap upaya 
meningkatkan ketrampilan membaca siswa 
kelas IX B melalui penggunaan flashcard. 
Oleh karena itu Penelitian Tindakan Kelas 
diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian ini 
dilakukan secara kolaboratif dengan teman 
sejawat yang berperan sebagai observer dan 
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mitra diskusi.

Terkait dengan jenis penelitian, 
penelitian tindakan adalah bentuk refleksi diri 
yang dilakukan oleh praktisi yang bertujuan 
memecahkan masalah, memperbaiki 
praktik, atau memperoleh pemahaman. 
Penelitian tindakan bersifat kolaboratif dan 
bersiklus (Istianah, 2008). Elliot (1991:69) 
mendefinisikan bahwa penelitian tindakan 
adalah penelitian dari suatu situasi sosial 
dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas 
melalui tindakan-tindakan. Kemmis and 
McTaggart (1988:42) menyatakan bahwa 
penelitian tindakanadalah bentuk refleksi diri 
yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan 
sosial termasuk dunia pendidikan untuk 
memperbaiki: (1) pelaku pendidikan atau 
situasi sosial; (2) pemahaman mereka 
terhadap aktivitas mereka sendiri; (3) situasi 
tempat dimana aktivitas dilakukan. Menurut 
Suharsimi Arikunto (2009:3), penelitian 
tindakan kelas merupakan suatu pencermatan 
terhadap kegiatan belajar  berupa sebuah 

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan 
terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 
Tindakan tersebut dilakukan oleh guru atau 
dengan arahan dari guru yang dilakukan oleh 
siswa. Secara ringkas, penelitian tindakan 
kelas adalah ditujukan untuk memecahkan 
masalah spesifik di kelas, misalnya masalah-
masalah yang dihadapi siswa.

Dalam penelitian tindakan kelas ini, 
penulis melaksanakan penelitian dengan 
menggunakan model siklus dari Elliot  
(1991:70) dimana setiap siklus terdiri atas 
empat tahap kegiatan yaitu: the planning 
of the action (rencana tindakan), the 
implementation of the action (implementasi 
tindakan), classroom observation 
(observasi kelas), danthe reflection of the 
action (refleksi tindakan). Tindakan yang 
diterapkan pada subjek dalam penelitian ini 
adalah pembelajaran membaca khusunya 
memahami teks procedure melalui 
penggunaan media flashcard. Desain 
tindakan digambarkan pada diagram berikut 
ini: 

 

5

the action (refleksi tindakan). Tindakan yang diterapkan pada subjek 

dalam penelitian ini adalah pembelajaran membaca khusunya memahami 

teks procedure melalui penggunaan media flashcard. Desain tindakan 

digambarkan pada diagram berikut ini: 

Tempat penelitian tindakan kelas ini adalah SMP 2 Pajangan Bantul. 

Sekolah ini terletak di Pajangan Bantul D.I.Yogyakarta, sekitar 12 

kilometer dari ibukota kabupaten. SMP 2 Pajangan memiliki 18 kelas 

dengan jumlah murid 540 siswa. Pekerjaan orang tua siswa 80% buruh 

dan sebagian besar berstatus ekonomi lemah. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas IX B SMP 2 Pajangan Bantul. 

Siswa kelas IX B yang berjumlah 28 anak digunakan sebagai subjek 

penelitian dengan pertimbangan: (1) nilai aspek membaca siswa kelas IX 

B  pada ulangan harian sebelumnya rendah yaitu 67,9 dibawah nilai KKM 

72. Jumlah siswa yang mencapai nilai sama dengan atau lebih tinggi dari 

nilai KKM adalah 7 siswa atau 25% jauh dibawah target ketuntasan 

klasikal yang ditetapkan yaitu minimal 85%, (2) siswa kelas IX B 

heterogen dalam hal latar belakang sosial ekonomi keluarga dan jarak 

tempat tinggal sehingga berpengaruh pada karakteristik siswa.

Observation
Observasi partisipasi 
siswa saat KBM 
berlangsung
 

Siklus dihentikan
Pelaporan hasil.

Hasil mencapai target: rata-rata 
nilai dan ketuntasan klasikal

 

Reflecting:
Analisis 
Refleksi
 

Hasil tidak 
mencapai target 
nilai rata-rata dan 
ketuntasan klasikal
 

Perbaikan  pada 
bagian-bagian yg 
diperlukan
 

Implementing:
Pembelajaranprocedur
e text dengan 
flashcard
 

Pra-Penelitian:
Penemuan data awal
Identifikasi masalah

 

 
Planning/Re-planning:
• Membuat RPP
• Membuat instrumen penelitian
• Menyusun angket, lembar observasi 

kelas, dll
 

 

(Diadaptasi dari Lewin, di Elliot, 1991:70) 
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Tempat penelitian tindakan kelas ini 
adalah SMP 2 Pajangan Bantul. Sekolah ini 
terletak di Pajangan Bantul D.I.Yogyakarta, 
sekitar 12 kilometer dari ibukota kabupaten. 
SMP 2 Pajangan memiliki 18 kelas dengan 
jumlah murid 540 siswa. Pekerjaan orang 
tua siswa 80% buruh dan sebagian besar 
berstatus ekonomi lemah. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas IX 
B SMP 2 Pajangan Bantul. Siswa kelas IX B 
yang berjumlah 28 anak digunakan sebagai 
subjek penelitian dengan pertimbangan: (1) 
nilai aspek membaca siswa kelas IX B  pada 
ulangan harian sebelumnya rendah yaitu 
67,9 dibawah nilai KKM 72. Jumlah siswa 
yang mencapai nilai sama dengan atau lebih 
tinggi dari nilai KKM adalah 7 siswa atau 
25% jauh dibawah target ketuntasan klasikal 
yang ditetapkan yaitu minimal 85%, (2) 
siswa kelas IX B heterogen dalam hal latar 
belakang sosial ekonomi keluarga dan jarak 
tempat tinggal sehingga berpengaruh pada 
karakteristik siswa.

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Data hasil nilai Ulangan Harian terakhir 
pada semester berjalan terangkum pada tabel 
berikut:

Tabel: Analisis Data Hasil Belajar Siswa 
Pra Siklus

No. Komponen Nilai
1. Nilai Rata-Rata 67,9
2. Jumlah Siswa Tuntas 7 (25 %)
3. Jumlah Siswa Tak Tuntas 21 (75 %)
4. Jumlah Semua Siswa 28 (100 %)

Kenyataan tersebut terjadi karena 
pada proses pembelajaran guru tidak 
menggunakan metode dan atau media 
pembelajaran yang bervariasi. Proses 
pembelajaran cenderung memfasilitasi siswa 
untuk sekedar mendapatkan materi dari guru 
dan menghafalkan materi sehingga tingkat 
pemahaman siswa kurang optimal.

Pelaksanaan Tindakan Siklus 
I menggunakan langkah-langkah 
pembelajaran seperti terangkum pada tabel 
berikut:

Tabel: Kegiatan Pelaksanaan Tindakan Kelas Siklus I

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa

Menyampaikan tujuan pembelajaran Mendengarkan penjelasan guru

Memperagakan cara menggunakan flashcard 
dalam mendalami teks procedure

Siswa memperhatikan

Memfasilitasi dan memotivasi kerja kelompok 
siswa

Berlatih  menggunakan media flashcard secara 
berkelompok

Memberi kesempatan kepada kelompok untuk 
presentasi

Secara bergiliran masing-masing  kelompok 
menuliskan jawabannya

Memberikan pembahasan dan klarifikasi Mendengarkan penjelasan guru

Bersama siswa melakukan refleksi Bersama guru melakukan refleksi

Bersama siswa melakukan selebrasi kelas Bersama guru melakukan selebrasi kelas
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Lembar observasi yang digunakan 
berupa lembar checklist. Indikator yang 
diamati adalah tingkat partisipasi siswa 
dalam proses pembelajaran yang berisi: (1) 
perhatian siswa, (2) jawaban lisan siswa 
terhadap pertanyaan guru, (3) motivasi 
siswa untuk bertanya, dan (4) kegiatan siswa 
berlatih memahami teks.Hasil observasi 
kelas terangkum dalam Tabelsebagai berikut: 

Tabel: Rekap Hasil Observasi Kelas  
Siklus I

Uraian
Kategori Jumlah

Aktif Pasif

Jumlah Siswa 17 11 28
Persentase  (%) 60,7 39,3 100

Memahami procedure text dilakukan 
dalam bentuk menjawab pertanyaan. Pada 
saat menjawab siswa menggunakan media 
flashcard. Aspek yang dinilai adalah (1) 
konsep, (2) praktik, (3) sikap.Hasil tes 
ketrampilan membaca pada siklus I tersaji 
pada tabel berikut:

     Tabel: Rekap Hasil Tes Ketrampilan 
Membaca Siklus I

No. Komponen Hasil
1. Nilai Rata-Rata 71,6
2. Jumlah Siswa Tuntas 16 (57,1 %)
3. Jumlah Siswa Tak Tuntas 12 (42,9 %)
4. Jumlah semua Siswa 28 (100 %)

Hasil tes ketrampilan membaca 
menunjukkan bahwa nilai rata-rata belum 
mencapai target, masih dibawah nilai KKM 
yang ditetapkan yaitu 72. Demikian juga 
dilihat dari ketuntasan klasikal baru mencapai 
16 anak atau 57,1%, belum mencapai target 
yaitu minimal 85%. 

Refleksi dilakukan setelah observasi 
kelas pada siklus I selesai. Refleksi 
dilaksanakan dengan mengidentifikasi 

temuan-temuan dan mendengarkan 
masukan-masukan dari observer. Hasil 
refleksi digunakan untuk perbaikan pada 
rencana tindakan pada siklus II. Temuan-
temuan yang diperoleh observer pada siklus 
I adalah sebagai berikut: a) Beberapa siswa 
masih ragu-ragu dan tidak percaya diri dalam 
mempresentasikan flashcard hasil kerjanya; 
b) Pada saat kerja kelompok, nampak bahwa 
siswa lebih banyak melihat media daripada 
mencoba mengerjakan;

Usulan perbaikan dari kolaborator: a) 
Perlu pemberian encouragement (penguatan) 
yang berulang-ulang; b) Perlu ada variasi cara 
penggunaan flashcard agar lebih menarik. 
Dari beberapa ide yang muncul akhirnya 
disepakati bahwa pada kegiatan siklus II 
adalah:  a) Kelompok kerja diubah, dari 4 
orang menjadi 2 orang; b) ►  Penggunaan 
flashcard yang sebelumnya adalah 1 paket, 
akandibagi menjadi 2 paket.

Siklus II

Pada dasarnya perencanaan siklus II 
memiliki kesamaan dengan perencanaan 
pada siklus I, tetapi pada siklus II ini 
dilakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan 
kekurangan yang ditemukan pada siklus 
I. Adapun perbaikan yang dilakukan 
adalah antara lain: 1) pengalokasian waktu 
dipertegas agar tidak terjadi kekurangan 
waktu, 2) untuk meningkatkan ketuntasan 
belajar klasikal maka siswa diberi waktu 
yang cukup untuk mengerjakan, 3) membuat 
perlengkapan media (flashcard) yang lebih 
menarik.

Hasil observasi   tentang aktivitas siswa 
yang difokuskanpada  pengamatan tingkat 
keaktifan siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran dirangkum dalam tabel berikut 
ini.
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Tabel: Rekap Hasil Observasi Kelas  
Siklus II

Uraian
Kategori

Jumlah
Aktif Pasif

Jumlah Siswa 23 5 28
Persentase  (%) 82,1 17,9 100

 
Hasil tes ketrampilan membaca pada 

siklus II tersaji pada tabel berikut:

   Tabel: Rekap Hasil Tes Ketrampilan 
Membaca Siklus II

No. Deskripsi Hasil
1. Nilai rata-rata 73,9
2. Jumlah Siswa Tuntas 24 (85,7 %)
3. Jumlah Siswa Tak Tuntas 4 (14,3 %)
4. Jumlah semua Siswa 28 (100%)

Hasil tes ketrampilan membaca 
menunjukkan bahwa nilai rata-rata telah 

mencapai target yaitu 73,9 diatas nilai KKM 
yang ditetapkan yaitu 72. Ketuntasan klasikal 
mencapai 85,7% atau telah melampaui target 
yaitu minimal 85%. 

Berdasarkan analisis hasil pada siklus I 
dan siklus II maka terlihat peningkatan pada 
setiap siklusnya. Hal ini terjadi karenasetiap 
kekurangan yang ditemukan pada siklus 
I direncanakan ulang dan diperbaiki pada 
siklus II. Adapun perbandingan hasil 
penelitian siklus I dan II adalah sebagai 
berikut:

Pelaksanaan pembelajaran membaca 
dengan media flashcard menunjukkan 
terjadinya peningkatan keaktifan siswa.  
Perbandingan tingkat keaktifan siswa dapat 
dilihat pada tabel rekap hasil observasi 
aktivitas siswa pada siklus I dan siklus II 
sebagai berikut:

Tabel: Rekap Hasil Observasi Kelas

Deskripsi
Keaktifan Siswa

Siklus 1 Siklus 2

Kategori Aktif Pasif Jumlah Aktif Pasif Jumlah 
Jumlah Siswa 17 11 28 23 5 28

Persentase  (%) 60,7 39,3 100 82,1 17,9 100 

Dari tabel dapat diperoleh data bahwa 
siswa yang masuk kategori aktif pada siklus 
I sebanyak 17 anak atau 60,7%. Sedangkan 
pada siklus II jumlah siswa yang masuk 
kategori aktif 23 anak atau 82,1%. Hal ini 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
keaktian siswa dari siklus I ke siklus II 
sebesar 21,4%. Tingkat partisipasi atau 
keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 
pada siklus II adalah 82,1%. Ini berarti telah 
melampaui target yang telah ditetapkan 
sebesar 75%. 

Hasil tes ketrampilan membaca 
menunjukkan adanya peningkatan rata-
rata nilai (mean score) dan peningkatan 
ketuntasan klasikal dari siklus I ke siklus II. 
Hasil tes ketrampilan membaca pada kedua 
siklus dapat dibandingkan pada tabel sebagai 
berikut:
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 Tabel: Rekap Hasil Tes Kompetensi Membaca

No. Komponen
NILAI (KKM= 72)

Pra Studi Siklus 1 Siklus 2
Dok Guru Pos tes Pos tes

1. Nilai rata-rata 67,9 71,6 73,9
2. Jumlah Siswa Tuntas 7 (25 %) 16 (57,1 %) 24 (85,7 %)
3. Jumlah Siswa Tak Tuntas 21 (75 %) 12 (42,9 %) 4  (14,3 %)
4. Jumlah semua Siswa 28 (100 %) 28 (100 %) 28 (100 %)

Hasil pada tabel menunjukkan bahwa 
pada siklus I diperoleh rata-rata nilai 71,6 
sedangkan pada siklus II rata-rata nilai 73,9. 
Nilai rata-rata nilai dari siklus I ke siklus 
II terjadi kenaikan sebesar 2,3. Sedangkan 
jumlah siswa yang tuntas pada siklus I 
sebanyak 16 anak atau 57,1% dan pada 
siklus II sebanyak 24 anak atau 85,7%. 

Dari siklus I ke siklus II terjadi kenaikan 
ketuntasan belajar sebesar 28,6%. Pada 
siklus II ketuntasan klasikal tercapai 85,7%. 
Hal ini berarti perlakuan dalam penelitian 
ini telah berhasil sesuai target yaitu minimal 
85%. Hasil tes membaca tersebut dapat 
dituangkan dalam grafik sebagai berikut:

  

        = UH 
 

        = Pos Tes 1 
 

        = Pos Tes 2 

Grafik Hasil Tes Ketrampilan Membaca

Angket digunakan untuk  mengetahui 
pendapat siswa tentang penggunaan flashcard 
dalam pembelajaran memahami teks 
procedure. Siswa diminta mengisi angket 
tanpa menuliskan identitas mereka agar 
mereka lebih bebas dalam mengekspresikan 
pendapat dan perasaannya. Adapun hasil 
rekapitulasi angket adalah seperti yang 
tercantum dalam tabel sebagai berikut:

88 JURNAL ADIKARSA  Volume XVI No.17



Tabel: Rekap Hasil Angket Siswa

No. Per-
tanyaan Opsi Jawaban Frekuensi  

Jawaban Persentase

1 a. Ya 21 75,0%

b. Tidak 4 14,3%

c. Tidak tahu 3 10,7%

2 a. Ya 25 89,3%

b. Tidak 1 3,6%

c. Tidak tahu 2 7,1%

3 a. Ya 25 89,3%

b. Tidak 2 7,1%

c. Tidak tahu 1 3.6%

4 a. Ya 22 78.6%

b. Tidak 3 10.7%

c. Tidak tahu 3 10.7%

           5 a. Ya 26 92,8%

b. Tidak 1 3,6%

c. Tidak tahu 1 3.6%

Dari tabel tentang rekap jawaban siswa 
pada angket yang diberikan adalah bahwa 
jumlah siswa rata-rata yang memilih jawaban 
a / ya (respon positif) adalah: 23,8 anak atau 
85,0%. Jumlah siswa rata-rata yang memilih 
jawaban b / tidak (respon negatif) adalah: 2,2 
anak atau 7,9 %.  Sedangkan yang memilih 
opsi c / tidak tahu (respon netral) adalah 2 
anak atau 7,1%. Rekap hasil jawaban siswa 
terhadap angket seperti yang tertulis dalam 
tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa 
sebagian besar siswa atau 85,0% bersikap 
positif terhadap penggunaan flashcard dalam 
pembelajaran memahami teks procedure. 
Hasil jawaban siswa terhadap angket secara 
garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:a) 
Media flashcard dapat membantu memahami 
makna dan langkah retorika procedure 
text: 75,0% siswa menjawab YA; b) Media 
flashcard dapat meningkatkan rasa percaya 
diri siswa untuk memahamiprocedure 
text: 89,3% siswa menjawab YA; c) Media 
flashcarddapat meningkatkan motivasi 

siswa untuk memahami procedure text: 
89,3% siswa menjawab YA; d) Media 
flashcarddapat meningkatkan kemampuan 
siswa untuk memahami procedure text: 
78.6% siswa menjawab YA; d) Siswa 
sekarang tahu manfaat penggunaan 
“flashcard”dalam pembelajaran memahami 
procedure text: 92,8% siswa menjawab YA. 
E) Hasil tersebut menyiratkan bahwa siswa 
bersikap positif, setuju dan senang dengan 
penggunaan flashcard dalam pembelajaran 
memahami procedure text.

Wawancara digunakan untuk 
mengetahui pendapat siswa terhadap 
penggunaan flashcard dalam pembelajaran 
memahami procedure text secara langsung. 
Hasil wawancara menunjukkan bahwa 
sebagian besar siswa merasa senang (respon 
positif) terhadap penggunaan flashcard 
dalam pembelajaran memahami procedure 
text.
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PENUTUP

Dari penelitian tindakan kelas yang 
telah dilakukan, terbukti bahwa penggunaan 
media flashcard dapat menciptakan 
pembelajaran yang lebih  aktif, inovatif, 
kreatif, efektif, dan menyenangkan 
sehingga dapat menarik perhatian siswa 
dan memudahkan proses belajar mengajar 
khususnya dalam mempelajari procedure 
text, dan hal ini sesuai dengan kajian teori 
yang ada yakni “Media flashcard adalah 
kartu belajar yang efektif berisi gambar, teks, 
atau tanda simbol yang digunakan untuk 
membantu mengingatkan atau mengarahkan 
siswa kepada sesuatu yang berhubungan 
dengan gambar, teks, atau tanda simbol yang 
ada pada kartu, serta merangsang pikiran dan 
minat siswa sehingga proses belajar terjadi.”

Berdasarkan uraian hasil penelitian 
dan pembahasannya di atas, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) 
Penggunaan media flashcard dalam 
pembelajaran memahami procedure text 
dapat meningkatkan ketrampilan membaca 
bahasa Inggris siswa kelas IX B SMP2 
Pajangan Bantul. Peningkatan ketrampilan 
membaca ditunjukkan dengan adanya 
peningkatan rata-rata nilai tes memahami 
procedure text dari nilai awal 67,9 menjadi 
71,6 pada siklus I sehingga terjadi kenaikan 
sebesar 3,7. Peningkatan nilai juga terjadi 
dari siklus I yaitu 71,6 menjadi 73,9 pada 
siklus II dengan kenaikan sebesar 2,3. 
Peningkatan juga nampak pada ketercapaian 
ketuntasan belajar kelas dari 57,1 % pada 
siklus I menjadi 85,7% pada siklus II.  
2) Penggunaan media flashcard dalam 
pembelajaran memahami procedure text 
dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran ketrampilan membaca 
siswa kelas IX B SMP 2 Pajangan Bantul. 
Persentase keaktifan siswa pada siklus I 

adalah 60,7% dan pada siklus II adalah 
82,1% sehingga terjadi peningkatan 21,4%.

Penelitian ini membuktikan bahwa ada 
peningkatan tingkat keaktifan siswa dalam 
proses pembelajaran dan peningkatan hasil 
belajar bahasa Inggris aspek ketrampilan 
membaca khususnya memahami procedure 
text. Berdasarkan pembuktian tersebut 
dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 
guru bahasa Inggris untuk menggunakan 
mediaflashcard dalam proses pembelajaran 
ketrampilan membaca bahasa Inggris 
khususnya memahami procedure text 
dengan mengambil kelebihan-kelebihan 
yang ditemukan selama proses pembelajaran 
berlangsung. Hasil penelitian ini juga dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
bagi sekolah untuk memfasilitasi guru 
untuk membuat dan menggunakan media 
pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa.

Berdasarkan hasil penelitian ini 
maka peneliti mengajukan saran-saran 
sebagai berikut: 1) Dalam pembelajaran 
memahami procedure text hendaknya guru 
menjembatani kesulitan siswa dengan 
menggunakan media pembelajaran yang 
sesuai. Salah satu media yang tepat untuk 
digunakan dalam pembelajaran procedure 
text adalahflashcard; 2) Media flashcard 
dapat dibuat dengan macam dan jumlah 
sesuai dengan isi teks; 3) Penggunaan media 
flashcard dalam pembelajaran dapat dibuat 
bervariasi teknik pelaksanaanya maupun 
evaluasinya; 4) Guru lebih memperhatikan 
manajemen waktu agar skenario 
pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.
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BRIKET BIOARANG DARI PELEPAH SALAK (Salacca edulis) 
SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF

Oleh : Heni Ekawati
SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta (Stembayo)

heni_annila@yahoo.co.id

Abstract: The energy crisis due to the rate of consumption fossil fuels requires us to 
find alternative energy sources. Biomass is one of the most environmentally friendly 
renewable alternative energy sources which until now has not been optimally utilized. 
In fact, the biomass can be processed into bio-briquette as a fuel that has a high enough 
calorific value and can be used in daylife.In this research is made charcoal briquettes 
made from salacca edulis waste. The process begins with the carbonization of salacca 
edulis waste in the metal kiln until it becomes charcoal. Furthermore, in the press by 
pressing press tool until it becomes briquette. The results show that briquettes from 
stems generally produce better physical and chemical properties than others. The 
optimum condition of briquettes was obtained with the properties of water content of 
4.5687%, ash content 19.85%, carbon content bound 36,332%, volatile matter 39,25% 
and heating value 5,250,87 kal / g.

Keywords:Biomass, Metal kiln, Charcoal, Briquette

PENDAHULUAN

Laju pertumbuhan ekonomi dan 
bertambahnya jumlah penduduk akan 
menambah tingkat konsumsi energi serta 
akan meningkatkan masalah timbulnya 
sampah/limbah. Keadaan ini akan 
mengakibatkan menipisnya cadangan 
sumber energi terutama minyak bumi yang 
merupakan sumber energi tak terbarukan 
(non renewable). Untuk mengantisipasi hal 
tersebut selain diperlukan program hemat 
energi, juga perlu dicari energi alternatif 
yang dapat menahan laju ekstraksi sumber 
daya energi fosil dengan pengolahan dan 
pemanfaatan sampah/limbah, sehingga 
dalam jangka panjang dapat menjadi 
pengganti bahan bakar minyak bumi yang 
ramah lingkungan. Salah satu sumber energi 
yang mempunyai potensi pengganti sumber 
energi terbarukan (renewable resource) dan 
ramah lingkungan adalah biomassa.

Biomassa merupakan salah satu sumber 
energi terbarukan yang menduduki peringkat 
keempat penyedia energi global setelah batu 
bara, minyak dan gas alam (Ronghou dkk., 
1999). Di Indonesia, biomassa merupakan 
sumber energi alternatif terbesar yang dapat 
dimanfaatkan dengan potensi energi sekitar 
885 juta GJ/tahun yang berasal dari limbah 
industri, hutan, perkebunan, pertanian dan 
sampah. Jika diasumsi nilai kalor minyak 
bumi sekitar 43 MJ/kg, maka potensi total 
limbah biomassa ekivalen dengan sekitar 
20 juta ton/tahun minyak bumi (Balitbang, 
2004).

Bahan bakar yang diperoleh dari 
konversi biomassa mempunyai kandungan 
sulfur yang sangat rendah serta kandungan 
karbondioksida yang seimbang di atmosfir 
sehingga menghasilkan energi pembakaran 
yang lebih aman bagi lingkungan 
(Bryden, 2002). Dari kenyataan tersebut 
pengembangan biomassa menjadi sumber 
energi akan sangat strategis jika dihubungkan 
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dengan perubahan iklim global oleh adanya 
pencemaran udara akibat pemakaian bahan 
bakar fosil.

Teknologi yang banyak dikembangkan 
dan lebih efektif untuk mengkonversi limbah 
biomassa berkualitas rendah menjadi sumber 
energi dalam bentuk padat yang bernilai 
tinggi adalah slow pyrolysis (Karosmonaglu, 
1999). Hasil padat yang diperoleh berupa 
bio-arang yang dapat dimanfaatkan untuk 
berbagai keperluan antara lain briket dan 
karbon aktif.

Pada penelitian ini pelepah salak 
dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk 
menghasilkan briket sehingga diharapkan 
sampah/limbah pelepah salak tersebut dapat 
lebih bermanfaat dan dapat menghasilkan 
energi yang bernilai tinggi. Disamping itu 
diharapkan juga memberi kontribusi bagi 
pengembangan sumber energi alternatif 
yang dapat menjamin penyediaan energi 
ramah lingkungan untuk menunjang 
pengembangan berkelanjutan. 

Biomassa  

Biomassa adalah bahan organik 
yang berasal dari jasad renik hewan atau 
tumbuhan seperti daun, rumput, ranting, 
limbah pertanian, limbah peternakan dan 
gambut (Seran, 1981). Biomassa tersusun 
dari senyawa polimer yang sangat kompleks 
dengan komponen utama selulosa (40–60%), 
hemiselulosa (20–40%), lignin (10–25%) 
dan sejumlah kecil senyawa organik lainnya. 
Komposisi komponen penyusun biomassa 
antara sumber biomassa yang satu dengan 
lainnya sangat bervariasi  (Bridgwater, 
1998).

Biomassa dapat digunakan langsung 
sebagai sumber energi panas, sebab biomassa 
telah mengandung energi yang dihasilkan 
dalam fotosintesis saat tumbuhan hidup. 
Penggunaan biomassa secara langsung 
sebagai bahan bakar kurang efisien,maka 
perlu diubah menjadi energi kimia lebih 
dahulu. Sebab briket bioarang memiliki nilai 

bakar lebih tinggi dibandingkan biomassa 
(Widarto dan Suryanta, 1995)

Ada tiga jenis proses konversi 
biomassa yaitu thermal, biological dan 
physical (Bridgwater, 2003). Dari ketiga 
proses tersebut proses thermal adalah 
proses yang paling banyak digunakan. 
Menurut Bridgwater (2003) konversi 
thermal biomassa dapat dilakukan dengan 1) 
Pembakaran langsung (Direct combustion), 
cara ini biasa digunakan dalam skala rumah 
tangga di pedesaan untuk memasak dan 
dalam skala industri dapat dipakai sebagai 
pemanas pada boiler. Cara ini dianggap 
tidak efisien sebagai pembangkit panas 
karena hanya memiliki efisiensi thermal 
15-30%. Disamping itu dapat menimbulkan 
polusi lingkungan. 2) Pirolisis cepat (Fast 
pyrolysis), merupakan salah satu cara untuk 
memaksimalkan produk cair dengan jalan 
pemberian kecepatan panas yang tinggi 
dan pendinginan produk uap dengan cepat. 
Produk cair yang diperoleh dapat digunakan 
sebagai pengganti bahan bakar fosil namun 
memiliki nilai panas yang lebih rendah 
dari bahan bakar fosil karena kandungan 
oksigen dan air yang cukup tinggi. Juga 
dapat digunakan sebagai bahan biodiesel 
serta sumber bahan kimia. 3) Gasifikasi 
(Gasification), produk gasifikasi biomassa 
jika dibandingkan dengan gasifikasi batu 
bara bersifat lebih volatil dan lebih reaktif 
serta dapat dioperasikan pada temperatur 
yang lebih rendah. Gas hasil yang diperoleh 
dapat digunakan untuk pemanasan dan 
pembakaran pada mesin-mesin turbin serta 
pembangkit tenaga listrik.

Tanaman Salak

Salak (Salacca edulis) adalah tanaman 
yang merupakan salah satu tanaman 
buahyang disukai dan mempunyaiprospek 
baik untuk diusahakan. Daerah asalnya  
tidak jelas, tetapi diduga dari Thailand, 
Malaysia dan Indonesia. Ada pula yang 
mengatakan bahwa tanaman salak (Salacca  
edulis) berasal dari Pulau Jawa. Pada masa 
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penjajahan biji-biji salakdibawa oleh para 
saudagar hingga menyebar ke seluruh 
Indonesia, bahkan sampai ke Filipina, 
Malaysia, Brunei dan Muangthai.

Di dunia ini dikenal salak liar, 
seperti SalaccadransfieldianaJP Mo-
gea; S.magniferaJP Mogea; S. minuta;  S. 
multiflora  dan  S. romosiana. Selain salak liar 
itu,masih dikenal salak liar lainnya seperti 
Salacca rumphiliWallich ex.Blume yangjuga 
disebut S.wallichiana, C. Martus yang 
disebut rakum/kumbar (populer diThailand) 
sebagai pembuat masam segar pada masakan. 
Kumbar ini tidak berduri,bunganya berumah 
2 (dioeciious). Salak termasuk famili Palmae 
/palem-paleman.

Salak (Salacca Edulis) merupakan 
salah satu buah tropis yang saat ini banyak 
diminati oleh orang Jepang, Amerika, dan 
Eropa, di samping Indonesia sendiri. Buah 
salak memiliki kandungan gizi yang cukup 
tinggi, dapat dikonsumsi sebagai buah 
segar. Tanaman salak seperti terlihat pada 
Gambar 3 menghendaki tanah yang gembur 
dan beraerasi baik dengan kandungan pasir 
berkisar 45–85%, yaitu tanah dengan tekstur 
berlempung sampai liat berpasir. Tanaman 
salak tumbuh dengan baik pada tanah 
netral (pH 6–7), namun demikian tanaman 
salak dapat tumbuh juga pada tanah dengan 
keasaman sedang (pH 4,5-5,5).      

   Gambar 1 : Penumpukan pelepah salak 
setelah pemangkasan 

Pirolisis

Pirolisis adalah suatu proses destilisasi 
destruktif dari bahan organik. Destilisasi 
berlangsung bila pembakaran dilaksanakan 
dalam sebuah bejana tertutup dengan 
atmosfer tanpa oksigen (O2). Gas-gas 
yang dihasilkan dari pembakaran bahan 
organik umumnya merupakan campuran 
ter (CxHyO), methanol (CH3OH), aseton 
(CH3COCH), asam asetat (CH3COOH), 
monoksida karbon (CO), dioksida karbon 
(CO2), gas hidrogen (H2), metan (CH4) 
dan butir arang, selain itu juga dihasilkan 
minyak hidrokarbon dan bahan padat berupa 
arang (Kadir, 1987).

Pada pirolisis dikenal dua cara 
pemberian panas, yaitu panas yang diberikan 
dari luar dan panas yang diberikan dari 
dalam. Panas dari luar umumnya berasal 
dari pemanas listrik atau kompor minyak 
tanah. Panas dari dalam diperoleh dengan 
membakar sebagian bahan baku yang 
akan melangsungkan pembakaran lebih 
lanjut,yang dikenal dengan sitilah prinsip 
oksida parsial.

Pada proses pirolisis, mula-mula terjadi 
kenaikan suhu yang diikuti oleh penguapan 
air bebas dan air terikat kemudian diikuti 
proses-proses lain sebagai berikut: 1) Pada 
suhu 120oC–200oC terjadi peruraian air 
bebas dan zat-zat organik yang mudah 
menguap. 2) Selanjutnya pada suhu 273oC 
selulosa dan lignin akan terurai menjadi 
asam asetat, metanol dan gas-gas seperti 
CO2, CO, CH4 dan H2. 3) Pada suhu lebih 
dari 350oC mulai terbentuk air. 4) Pada suhu 
450o–500oC sisa-sisa tir keluar dan arang 
akan kering. 5) Penyempurnaan karbonasi 
terjadi pada suhu lebih dari 500oC. 6) Pada 
suhu 800oC-1000oC terjadi pengusiran zat-
zat yang mudah menguap pada arang yang 
terbentuk. 7) Reaksi pada proses karbonasi 
adalah eksotermis sehingga jumlah panas 
yang dihasilkan akan lebih besar dari yang 
dibutuhkan.
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Proses pirolisis melibatkan proses 
pembakaran bahan bakar sebagai sumber 
panas. Reaksi eksotermis pembakaran 
daun kering mengakibatkan suhunya akan 
naik sehingga dapat digunakan sebagai 
sumber panas untuk pirolisis. Gas-gas hasil 
pembakaran ini akan menaikkan tekanan 
jika volumenya tetap (Klass, 1900).

Dalam proses pirolisis semula biomassa 
terbakar secara oksidasi, yaitu dengan udara 
hasilnya berupa asap dan abu. Namun 
secara perlahan udara di bejana terdesak 
keluar akibat desakan dari asap yang 
terbentuk, semakin mengepul asap maka 
semakin baik proses pirolisis yang terjadi 
karena mencegah udara masuk ke bejana, 
sehingga bejana hampa udara tersebut akan 
membentuk biomassa menjadi arang dengan 
bantuan asap (Johannes, 1990). Prinsip kerja 
pirolisis ini yang mendasari pembuatan 
briket bioarang dari biomassa limbah padat 
pelepah salak (Salacca edulis).

Nilai Kalor

Kalor merupakan energi transformasi 
melalui perbedaan suhu. Perbedaan suhu 
terjadi ketika suatu bahan mengalami 
kenaikan atau penurunan panas. Dalam 
briket bioarang, panas yang dihasilkan dari 
pembakaran bahan berbentuk biomassa 
disebut nilai kalor. Wagner (1988) membuat 
tabulasi nilai kalor beberapa bahan bakar 
seperti tercantum pada Tabel di bawah ini:

Tabel Nilai kalor beberapa Bahan bakar

Bahan bakar Nilai kalor (kalori/
gram)

Minyak bumi mentah 10.081,22
BBM 10.224,56
Gas alam 9.755,89
Arang kayu 7.047,30
Batu bara 6.999,52
Kayu kering mutlak 4.491,16
Batu bara muda 1.887,24

Sumber : Wagner (1988)

Nilai kalor arang berhubungan dengan 
kadar karbon terikat, semakin tinggi kadar 
karbon terikat akan semakin tinggi pula nilai 
kalornya. Karena setiap ada reaksi oksidasi 
akan menghasilkan kalori (Sudrajad, 1983).

Menurut Reirink (1938) menyatakan 
bahwa nilai kalor yang tinggi identik dengan 
kualitas bahan bakar tersebut. Bahan dengan 
nilai kalor diatas 4.800 kalori/gram termasuk 
baik.    

Briket Bioarang

Briket bioarang adalah arang yang 
diperoleh dengan membakar tanpa udara 
(pirolisis) dari biomassa kering. Johannes 
(1990) mengemukakan bahwa briket 
bioarang sebaiknya dibuat dari adonan yang 
kadar airnya minimal agar pengeringannya 
cepat dan briketnya lebih padat. Briket 
bioarang pada dasarnya merupakan hasil 
konversi energi yaitu energi kimia menjadi 
energi panas.

Briket bioarang yang memenuhi syarat 
sebagai bahan bakar dapat dilihat dari nilai 
kalor, kerapatan dan kadar karbon terikat 
yang tinggi. Briket bioarang baik digunakan 
sebagai bahan bakar di rumah tangga karena 
mengandung sedikit asap.Kualitas briket 
biorang dengan bahan utama kayu menurut 
SNI (SNI.01-6235-2000) adalah yang 
memenuhi syarat :

Kadar air maks 8%

Bahan yang hilang pada 
pemanasan 950oC

maks 15%

Kadar abu maks  8%

Kalori (atas dasar berat kering) min 5000 
kal/g

 Sedang  spesifikasi atau kualitas 
briket arang import harus memenuhi 
persyaratan seperti  terlihat pada tabel di 
bawah ini:
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Tabel Spesifikasi Sifat atau Kualitas Briket 
Arang Import

Sifat-Sifat Briket 
Arang

Standart
Jepang Inggris USA

Kadar Air (%) 6 - 8 3 - 4 6

Zat terbang (%) 15 - 20 16 19

Kadar abu (%) 3 - 6 8 - 10 18

Kerapatan (gr/
cm3)

1 - 2 0,84 1

Kadar karbon 
terikat (%)

60-80 75 62

Nilai kalori (kal/
gr)

6000-
7000

7300 6500

Kualitas briket arang dipengaruhi oleh  
kualitas bahan baku kayu asal. Bahan baku 
dengan berat jenis tinggi akan menghasilkan 
briket arang dengan kerapatan, kadar 
karbon terikat dan nilai kalor yang tinggi.  
Sedangkan bahan baku yang mempunyai zat 
ekstraktif yang tinggi akan menghasilkan 
briket arang dengan kadar zat yang mudah 
menguap (Nurhayati, 1976).

Berat jenis dari bahan baku yang 
digunakan akan mempengaruhi kerapatan 
briket arang yang dihasilkan. Briket arang 
yang mempunyai kadar volatile matter 
atau fixed carbon rendah kurang baik 
untuk keperluan industri, tetapi masih 
cukup baik untuk keperluan rumah tangga. 
Kadar volatile matter  yang tinggi akan 
memudahkan proses pembakaran atau titik 
nyala yang lebih rendah dan pada proses 
pembakaran akan memberikan sedikit nyala. 
Sedang tingginya nilai kalor tergantung 
dari pada suhu maksimum pengarangan 
(pirolisis) atau lamanya pemurnian arang 
sebab dengan lamanya proses pengarangan 
akan didapat kadar karbon yang cukup tinggi 
(Nurhayati, 1976).

Kelebihan dan Kekurangan Briket 
Bioarang

Menurut Widarto dan Suryanta (1995), 
briket bioarang memiliki beberapa kelebihan 
dan kekurangan. Kelebihannya antara lain: 
1) Bentuk dan ukuran seragam, karena 
briket bioarang dibuat dengan alat pencetak 
khusus yang bentuk dan besar kecilnya bisa 
diatur sesuai dengan yang dikehendaki. 2) 
Mempunyai panas pembakaran yang lebih 
tinggi dibandingkan arang biasa. 3) Tidak 
berasap (jumlah asap kecil sekali) dibanding 
arang biasa. 4) Tampak lebih menarik, karena 
bentuk dan ukurannya bisa disesuaikan 
dengan kehendak kita. Disamping bentuk 
dan ukurannya menarik, pengemasannya 
juga mudah

Meskipun briket bioarang memiliki 
kelebihan, namun ada kekurangannya, 
seperti: 1) Briket bioarang sulit dibakar 
langsung dengan korek api. Untuk 
menyalakannya perlu ditetesi minyak tanah 
atau spirtus pada bagian pinggirnya agar 
menyala dan akhirnya membara. 2) Biaya 
pembuatan lebih mahal dibandingkan dengan 
pembuatan arang biasa, akan tetapi biaya 
tersebut kembali apabila diproduksi secara 
besar-besaran. 3) Sulit mendapatkan bahan 
baku pelepah salak untuk daerah perkotaan 
atau daerah yang jauh dari perkebunan salak.  
4) Pemanfaatan pelepah salak sebagai bahan 
bakar briket bioarang harus memperhatikan 
nilai kalor yang dihasilkan. 

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan 
Research and Development, yaitu penelitian 
tentang limbah pelepah salak yang 
dikembangkan menjadi sumber bahan bakar 
alternatif berupa briket. Alat yang digunakan 
dalam penelitian ini berupa metal kiln  dan 
pencetak briket seperti terlihat pada Gambar 
di bawah ini:
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Bahan baku pelepah salak yang 
digunakan pada penelitian ini berasal dari 
perkebunan salak di daerah Bangun Kerto 
Turi Sleman Yogyakarta. Bahan lain berupa 
tepung kanji dan air sebagai bahan perekat/
lem dalam pembuatan briket. Bahan baku 
pelepah salak dianggap pada kondisi yang 
relatif sama, baik tingkat kekeringan maupun 
kualitasnya.

Proses pembuatan dan Pengujian 
Briket

Bagan alir proses pembuatan dan 
pengujian briket dapat dilihat pada  
gambar 3.
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Gambar 3: Bagan alir pembuatan dan pengujian briket bioarang
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Tahap-tahap yang dilakukan dalam 
proses pembuatan briket bioarang  dalam 
penelitian ini meliputi :

Tahap Persiapan, meliputi: a) 
Penyiapan bahan. Bahan (pelepah salak) 
hasil pemangkasan setelah pemanenan dari 
perkebunan salak dikumpulkan dan disimpan. 
b) Perlakuan bahan baku. Perlakuan bahan 
baku dilakukan dalam tiga kondisi. Kondisi 
pertama bahan baku dibiarkan seperti apa 
adanya, antara daun dan batang/ranting. 
Kondisi kedua digunakan bahan baku 
berupa batang/ranting, dan kondisi ketiga 
digunakan bahan baku berupa daun. Kondisi 
ketiga bahan baku tersebut dapat dilihat pada 
Gambar berikut

Tahap Karbonasi/Pengarangan: Dalam 
proses karbonisasi pada proses pirolisis 
digunakan metal kiln yang terbuat dari drum 
bekas minyak tanah dengan bahan dasar plat 
logam. Adapun spesifikasi metal kiln adalah 
: kapasitas 200 liter dengan tebal 1 cm, 
tinggi 86 cm dan diameter 58 cm. Didalam 
alat dipasang  kawat kasa berbentuk silinder 
yang berfungsi sebagai rongga udara dengan 
dimeter 15 cm dan tinggi 86 cm.Pada 
penutup metal kiln dilengkapi dengan 
cerobong tunggal yang berada dibagian 
atas tengah dengan bahan dari pipa ledeng, 
yang berfungsi sebagai tempat keluaran 
asap dengan diameter 38 mm dan tinggi 750 
mm. Alat dilengkapi dengan termometer 
panas skala 600oC untuk mengetahui suhu 
pembakaran.

   Bahan baku berupa daun, ranting/
batang serta campuran daun dan ranting/
batang yang sudah dipersiapkan dimasukkan 

ke dalam metal kiln. Selanjutnya dilakukan 
pembakaran didalam ruang bakar tersebut 
dengan media bahan bakar daun limbah 
salak. Percobaan dihentikan setelah 80 
menit untuk limbah ranting/batang, 40 menit 
untuk limbah daun, 50 menit untuk limbah 
campuran ranting/batang dan daun dengan 
suhu tertinggi  masing-masing 350oC.

Tahap Pembuatan Briket

Bioarang hasil karbonasi kemudian 
dibuat serbuk arang dengan cara menumbuk 
bahan tersebut menggunakan penumbuk 
tradisional (lumpang dan palu) dan 
selanjutnya diayak sehingga diperoleh 
serbuk arang yang halus. Serbuk arang yang 
sudah halus kemudian dibuat pasta dengan 
bahan perekat yang terbuat dari tepung kanji 
yang dicampur dengan air dan dipanaskan 
dalam api kecil sampai mengental seperti 
lem dengan perbandingan 10 kg serbuk 
arang : 10 kg air  : 1 kg tepung kanji. 
Campuran serbuk arang dan bahan perekat 
yang sudah homogen kemudian dicetak 
menjadi briket menggunakan alat kempa/
pres bertekanan 8 ton. Pada penelitian ini 
digunakan variasi tekanan 30 kg/cm2, 40 
kg/cm2, 50 kg/cm2 dan 60 kg/cm2. Bahan 
selanjutnya dikeringkan dibawah sinar 
matahari langsung untuk mengurangi kadar 
air pada briket. 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Kadar Air Briket 

Hasil uji kadar air bahan baku dan briket 
dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel Kadar air bahan baku dan Briket 

Ulangan
Kadar Air (%)

Bahan Baku Briket
Ranting Daun Ranting Daun Campuran

1 10,1402 7,9042 4,3976 4,1782 4,3319
2 10,1680 7,7989 4,7398 4,1893 4,2443
Rata-rata 10,1541 7,8515 4,5687 4,1837 4,2881
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Dari Gambar 4 terlihat bahwa kadar air 
briket terendah sebesar 4,1837% dari bahan 
baku daun, sedang kadar air briket tertinggi 
sebesar 4,5687% diperoleh dari briket arang 
ranting/batang. Kadar air mempengaruhi 
mudah tidaknya arang terbakar  Semakin 
tinggi kadar air semakin sulit briket bioarang 
untuk terbakar,  demikian juga sebaliknya. 
Selain mempengaruhi sifat kemudahan 
dibakar, kadar air juga mempengaruhi 
kekerasan arang briket. Semakin tinggi 
kadar air, arang briket semakin rapuh.

Kadar air briket bioarang dari limbah 
pelepah salak ini berkisar antara 4,1837% 
- 4,5687%. Jika dibandingkan dengan nilai 
yang ada pada Tabel 3, nilai ini masih masuk 
dalam kategori baik bila dibandingkan 
dengan briket arang buatan Jepang (6-8%), 
Amerika (6,2%), dan Indonesia (7,57%) 
tetapi lebih tinggi dari buatan Inggris (3,6%). 
Kadar air diharapkan serendah mungkin 
agar tidak menurunkan nilai kalor, tidak sulit 
dalam penyalaan dan briket tidak banyak 
mengeluarkan asap sewaktu penyalaan.

Kadar Abu Briket

Hasil uji kadar abu briket dapat dilihat 
pada Tabel di bawah ini:

Ulangan Kadar Abu (%)
Ranting Daun Campuran

1 20,0311 40,5513 38,1733
2 19,6682 40,1485 37,9660
Rata-rata 19,8496 40,3499 38,0696

 

Gambar 5 : Nilai kadar abu briket pada 
berbagai bahan

Gambar 4 : Kadar air pada berbagai perlakuan bahan
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Dari Gambar 5 terlihat bahwa kadar 
abu rata-rata terendah sebesar 19,8496 % 
diperoleh pada briket dari ranting/batang, 
sedang kadar abu rata-rata tertinggi sebesar 
40,3499 % diperoleh pada briket dari daun.

Kadar abu briket dengan nilai berkisar 
antara 19,8496–40,4399 % tersebut jauh 
sekali dari standar briket buatan Jepang, 
Amerika, Inggris maupun Indonesia.. Kadar 
abu diharapkan serendah mungkin, karena 
kadar abu yang tinggi akan menghasilkan 
kalor yang rendah dan dapat memperlambat 
proses pembakaran.

Kadar karbon terikat briket

Kadar karbon terikat briket arang 
dipengaruhi oleh nilai kadar abu arang 
penyusunnya. Kadar karbon terikat adalah 
fraksi karbon (C) yang terikat di dalam arang 
selain fraksi air, volatile matter dan abu. 
Nilai karbon terikat briket hasil penelitian 
ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Ulangan Kadar Karbon Terikat(%)
Ranting Daun Campuran

1 36,0229 35,9767 36,3686
2 36,6406 35,6032 36,1813
Rata-rata 36,3317 35,7899 36,2749

 

Gambar 6 : Nilai kadar karbon terikat briket 
pada berbagai bahan

Dari Gambar 6 terlihat bahwa 
kadar karbon terikat rata-rata tertinggi 
36,3317% diperoleh dari arang batang/
ranting,sedangkan kadar karbon terikat rata-
rata terendah 35,7899% diperoleh dari arang 
daun. Kadar karbon terikat yang dihasilkan 
berkisar antara 35,7899–36,3317%. Jika 
dibandingkan dengan nilai briket arang 
buatan Jepang (60–80%), Amerika (60%), 
Inggris (75,3%) dan Indonesia (78,35%), 
maka nilai kadar karbon terikat yang 
dihasilkan belum memenuhi syarat.

Volatile Matter Briket

Kandungan volatile matter yang tinggi 
dalam briket arang akan menimbulkan 
asap yang lebih banyak pada saat briket 
dinyalakan akibat adanya reaksi antara 
karbon monoksida (CO) dengan turunan 
alkohol. Nilai volatile matter briket dapat 
dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel Nilai volatile matter briket

Ulangan Volatile Matter Briket (%)
Ranting Daun Campuran

1 39,5484 19,2938 21,1262
2 38,9514 20,0590 21,6084
Rata-rata 39,2499 19,6764 21,3673

 

Gambar 7 : Nilai volatile matter briket
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Dari Gambar 7 terlihat bahwa volatile 
matter rata-rata terendah sebesar 19,6764% 
diperoleh dari arang daun, sedang rata-rata 
tertinggi sebesar 39,2499% diperoleh dari 
arang ranting/batang. Volatile matter yang 
dihasilkan briket arang tersebut apabila 
dibandingkan dengan briket arang buatan 
Jepang (15–30%), Amerika (19-28%), 
Inggris (16,4%) maupun Indonesia (16,14%) 
belum memenuhi syarat.

Nilai Kalor Briket

Penetapan nilai kalor bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana nilai panas 
pembakaran yang dapat dihasilkan briket 
arang Tabel di bawah ini merupakan 
hasil pengukuran kalor pembakaran dari 
penelitian yang dilakukan.

Tabel Nilai kalor bahan baku pelepah salak

Ulangan Nilai Kalor (kalori/gram)
Daun Ranting Campuran

1 3.551,68 3.663,04 3.828,20
2 3.749,60 3.824,33 4.283,50
3 3.572,70 3.539,23 3.565,00
Rata-rata 3.624,66 3.675,53 3.892,23

 

Gambar 8 : Nilai kalor pada berbagai bahan 
baku

Dari Gambar 8 terlihat nilai kalor rata-
rata terendah diperoleh pada bahan baku 
berupa daun. Sedang rata-rata tertinggi 
diperoleh pada bahan baku berupa campuran 
antara ranting/batang dan daun. Nilai kalor 
briket pada variasi tekanan dapat dilihat 
pada Tabel – tabel di bawah ini:

Tabel Nilai kalor briket dengan variasi tekanan pengempaan

No Tekanan  
(kg/cm2)

Ulangan Nilai Kalor (kalori/gram)
Daun Ranting Campuran

1 30 1 3.509,77 4.856,66 3.963,94
2 3.637,07 5.087,93 4.021,34
3 3.551,04 4.900,80 3.805,94
Rata-rata 3.565,96 4.948,46 3.930,41

2 40 1 3.542,69 5.229,19 3.733,58
2 3.603,68 5.197,42 3.683,65
3 3.477,92 5.254,37 3.723,75
Rata-rata 3.541,43 5.226,99 3.713,66

3 50 1 3.670,07 5.005,01 3.893,53
2 3.728,91 4.988,99 3.771,49
3 3.669,91 5.020,68 3.835,49
Rata-rata 3.689,63 5.004,89 3.833,50

4 60 1 3.650,12 5.173,35 4.061,78
2 3.852,61 5.396,67 3.856,74
3 3.724,93 5.182,60 4.065,10
Rata-rata 3.742,55 5.250,87 3.994,54
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Dari Gambar 9 terlihat bahwa nilai kalor 
yang dihasilkan berkisar antara 3.541,43 – 
5.250,87 kal/g, jika dibandingkan dengan 
Tabel 3 nilai ini jauh di bawah dari standar 
dari arang briket buatan Jepang (6000–7000 
kal/g), Amerika (6230 kal/g), Inggris (7289 
kal/g) dan Indonesia (6914,11 kal/g).

Perlu dicatat bahwa nilai kalor tinggi 
identik dengan kualitas bahan bakar,bahan 
bakar dengan nilai kalor 4800 kal/g termasuk 
dalam kategori baik (Rierink, 1938). Nilai 
kalor briket dari limbah pelepah salak 
berupa ranting/batang yang berkisar antara 
4.948,46 – 5.250,87 kal/g dapat dikatakan 
masih memenuhi syarat.

PENUTUP

Berdasarkan dari penelitian yang 
dilakukan dan pembahasan maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 1). 
Briket dari arang ranting/batang pelepah 
salak lebih baik dibandingkan dengan briket 
dari arang daun maupun campuran antara 
ranting/batang dan daun. Briket tersebut 
memiliki sifat kadar air sebesar 4,5687%, 
kadar abu 19,85%, kadar karbon terikat 

36,332% dan volatile matter 39,25%.; 2) 
Briket dari arang ranting/batang pelepah 
salak mempunyai nilai kalor yang lebih 
tinggi dibandingkan briket dari arang daun 
maupun campuran antara ranting/batang dan 
daun pada berbagai tekanan. 

Melihat prospek yang cukup cerah dari 
pemanfatan dan pengolahan limbah pelepah 
salak (Salacca Edulis) sebagai bahan bakar 
alternatif yang ramah lingkungan, maka 
peneliti menyampaikan saran-saran kepada: 
1). Pemerintah supaya membuka program 
pelatihan dan pembinaan bagi para petani 
khususnya dan masyarakat pada umumnya 
tentang pemanfaatan dan pengolahan 
limbah pelepah salak untuk dijadikan briket 
sebagai bahan bakar alternatif pengganti 
bahan bakar minyak; 2). Petani salak supaya 
memanfaatkan limbah pelepah salak secara 
optimal. Limbah ranting/batang dibuat 
briket untuk bahan bakar sedang limbah 
daun dijadikan kompos untuk menyuburkan 
tanaman salak tersebut.

 Gambar 9 : Hubungan antara variasi tekanan dengan nilai kalor.
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