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IMPLEMENTASI MODEL DISCOVERY LEARNING  
UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR   

EKONOMI DENGAN PENDEKATAN INTUITIF 

Oleh: Sutinah
Guru SMA N Pakem Sleman
email: drasutinah@gmail.com

ABSTRAK

ABSTRACT:  The purpose of this research to know step in implementing learning 
model of Discovery Learning and to know how to improve economic learning activity 
with intuitive approach in SMA Negeri 1 Pakem Sleman.Classroom descriptive action 
research on the technique per model cycle of John Elliott with data collection techniques 
through interviews, observations, documentation, and test methods involving learners, 
especially in class X IPS2 and the validity of data is determined by extending research 
time to the third cycle.The results revealed that the discovery learning model with the 
intuitive learning strategy encourages the learning outcomes of learners in SMA Negeri 
1 Pakem Sleman Year 2015/2016 Teachers increased the value of the test starting from 
the first cycle with the average test score gets 64.19 in the second cycle gets An average 
of 75.17 and in the third cycle got an average score of 89.65 with a 90% completeness 
level. 

Keywords: Discovery Learning, Intuitive, Learning Activity

PENDAHULUAN

Buchory (2012;14) menyatakan bahwa  
kegiatan belajar mengajar  harus mampu  
melakukan olah hati,olah rasa, olah raga dan 
olah pikir secara simultan dan komprehensif. 
Yang dibanggakan  ternyata olah raga atau 
fisik sedang olah rasa  belum banyak yang 
peduli akan keunggulannya. Dikatakan 
olehEkman.Paul(2010:37) bahwa semua 
perilaku manusia adalah hasil pengasuhan 
dan bukan sifat.Agepe (2010:63) menyatakan 
bahwa  kondisi kehalusan budi dan moral 
yang  baik  seperti spiritual Quotient dan 
Cosmic Quotient belum banyak  diamati oleh 
masyarakat luas, sedang untuk mencapai  
kedamaian hati dan kebahagiaan  jalan 
mudahnya melalui  spiritual tersebut.

 Menurut Mulyasa (2006:162) 
mengatakan bahwa pembelajaran  komponen  
 

emosional lebih penting dari pada intelektual 
dan hal yang irasional lebih penting dari 
pada yang rasional. Hasil-hasil penelitian 
menunjukkan bahwa hal-hal yang irasional 
dapat membuka pikiran dan membimbing 
mental yang memungkinkan tumbuhnya ide-
ide baru. Meskipun demikian pengambilan 
keputusan selalu dilakukan secara rasional, 
sedangkan  hal-hal yang irasional merupakan 
komponen mental yang dapat menggerakkan 
dan mengembangkan ide.

Model pembelajaran menurut 
Trianto(2012;53) adalah  kerangka 
konseptual yang melukiskan prosedur 
sistematik dalam mengorganisasikan 
pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 
belajar.Metode Discovery Learningadalah 
teori belajar yang didefinisikan sebagai 
proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar  
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tidak disajikan dengan pelajaran dalam 
bentuk finalnya, tetapi diharapkan peserta 
didik mengorganisasi sendiri. 

Sebagai strategi belajar, Discovery 
Learning mempunyai prinsip yang sama 
dengan inkuiri (inquiry) dan Problem Solving. 
Discovery Learning lebih menekankan pada 
ditemukannya konsep atau prinsip yang 
sebelumnya tidak diketahui. Discovery 
masalah yang dihadapkan kepada peserta 
didik semacam masalah yang direkayasa 
oleh guru.

Dalam mengaplikasikan metode 
Discovery Learning guru berperan sebagai 
pembimbing dengan memberikan kesempatan 
kepada peserta didik untuk belajar secara 
aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat 
membimbing dan mengarahkan kegiatan 
belajar peserta didik sesuai dengan tujuan. 
Kondisi seperti ini ingin merubah kegiatan 
belajar mengajar yang teacher oriented 
menjadi student oriented. 

Dalam Discovery Learning,  guru 
memberikan kesempatan kepada peserta 
didik untuk menjadi seorang problem 
solver, seorang scientis, historin. Bahan ajar 
tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi 
peserta didik dituntut untuk melakukan 
berbagai kegiatan menghimpun informasi, 
membandingkan, mengkategorikan, 
menganalisis, mengintegrasikan, 
mereorganisasikan bahan serta membuat 
kesimpulan-kesimpulan. 

Menurut buku  Panduan Mapel Ekonomi 
Kurikulum 2013,disebutkan bahwa terdapat 
beberapa kelemahan model pembelajaran 
penemuan, yaitu:

1. Metode ini menimbulkan asumsi bahwa 
ada kesiapan pikiran untuk belajar. 
Bagi peserta didik yang kurang pandai, 
akan mengalami kesulitan abstrak atau 
berfikir atau mengungkapkan hubungan 
antara konsep-konsep, yang tertulis atau  
 

lisan, sehingga pada gilirannya akan 
menimbulkan frustasi. 

2. Metode ini tidak efisien untuk mengajar 
jumlah peserta didik yang banyak, karena 
membutuhkan waktu yang lama untuk 
membantu mereka menemukan teori atau 
pemecahan masalah lainnya.

3. Harapan-harapan yang terkandung dalam 
metode ini dapat buyar berhadapan 
dengan peserta didik dan guru yang telah 
terbiasa dengan cara-cara belajar yang 
lama.

4. Pengajaran discovery lebih cocok 
untuk mengembangkan pemahaman, 
sedangkanmengembangkan aspek 
konsep, keterampilan dan emosi secara 
keseluruhan kurang mendapat perhatian.

5. Pada beberapa disiplin ilmu, misalnya 
IPA kurang fasilitas untuk mengukur 
gagasan yang dikemukakan oleh para 
peserta didik.

6. Tidak menyediakan kesempatan-
kesempatan untuk berfikir yang akan 
ditemukan oleh peserta didik karena telah 
dipilih terlebih dahulu oleh guru.

Langkah-langkah operasionalDiscovery 
Learningmeliputi, langkah persiapan, 
dilanjutkan langkah pelaksanaan, dengan  
melakukan Stimulation (stimulasi/pemberian 
rangsangan), Problem statement (pernyataan/ 
identifikasi masalah),Data collection 
(Pengumpulan Data), DataProcessing 
(Pengolahan Data), Verification 
(Pembuktian),Generalization (menarik 
kesimpulan/generalisasi) (Sumber Panduan 
Mapel Ekonomi Kurikulum 2013, Halaman 
23-26).

Lickona(2012: 55) menyebutkan 
gunakan pengajaran langsung untuk 
membentuk hati nurani dan kebiasaan.Salah  
satu contohnya, bagaimana kita  hidup, 
seperti: “Katakan tolong dan ucapkan terima 
kasih.” “Lihat pada orang yang sedang 
berbicara denganmu”. “Rapikan bajumu.”  
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Pengajaran langsung meliputi penjelasan 
mengapa hal-hal tertentu benar dan hal-
hal lain salah, seperti mengapa berbohong 
salah?. Karena berbohong menghancurkan 
kepercayaan, sebagai dasar segala hubungan. 
Mengapa mencontek salah? Karena 
mencontek adalah suatu kebohongan, juga 
menipu orang lain, serta tidak adil bagi 
semua orang yang tidak mencontek. Menurut 
Lickona  jenis penalaran moral tersebut  
membantu anak mengembangkan  hati nurani. 
Pengajaran langsung  dapat mengambil 
bentuk membimbing anak menuju sumber 
kebijakan yang lain, seperti memberi mereka 
buku, pamflet atau lainnya yang membantu 
membicarakan isu yang dihadapinya.

Pembelajaran tidak langsung adalah 
pembelajaran yang terjadi selama proses 
pembelajaran langsung yang dikondisikan 
menghasilkan dampak pengiring (nurturant 
effect). Pembelajaran tidak langsung 
berkenaan dengan pengembangan nilai dan 
sikap yang terkandung dalam KI-1 dan KI-2. 
Hal ini berbeda dengan pengetahuan tentang 
nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses 
pembelajaran langsung oleh mata pelajaran 
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 
Pengembangan nilai dan sikap sebagai 
proses pengembangan moral dan perilaku, 
dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan 
dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, 
sekolah, dan masyarakat. 

Pendekatan saintifik meliputi  lima 
pengalaman belajar mengamati (observing) 
menanya (questioning) mengumpulkan 
informasi/mencoba (experimenting) 
menalar/mengasosiasi (associating) dan 
mengomunikasikan (communicating).

Ekonomi sebagai bidang ilmu yang 
mempelajari bagaimana manusia memenuhi 
kebutuhan hidupnya yang berhubungan 
dengan produksi, distribusi, dan konsumsi 
barang dan jasa.

Pelaksanaan penilaian pengetahuan 
dilakukan untuk menilai proses dan hasil 
belajar peserta didik. Penilaian proses 
dilakukan dalam bentuk penilaian harian 
melalui tes tertulis, tes lisan, maupun 
penugasan. Pelaksanaan penilaian 
keterampilan dilakukan untuk menilai 
proses dan hasil belajar peserta didik. 
Penilaian proses dilakukan melalui penilaian 
praktik selama proses pembelajaran. 
Sedangkan penilaian hasil dilakukan melalui 
penilaian produk, penilaian proyek, dan 
penilaian portofolio yang diberikan setelah 
pembelajaran. Penilaian keterampilan dapat 
juga dilakukan melalui penilaian harian 
sesuai karakteristik kompetensi dasar.

Penilaian pengetahuan merupakan 
penilaian untuk mengukur kemampuan 
pesertadidikberupa pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif, 
serta kecakapanberpikir tingkat rendah 
sampai tinggi. Penilaian ini berkaitan 
dengan ketercapaianKompetensi Dasar 
pada KI-3 yang dilakukan oleh guru mata 
pelajaran. Penilaianpengetahuan dilakukan 
dengan berbagai teknik penilaian. Pendidik 
menetapkan teknikpenilaian sesuai dengan 
karakteristik kompetensi yang akan dinilai. 
Penilaian dimulaidengan perencanaan 
saat menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada 
silabus.

Penilaian keterampilan dilakukan 
dengan berbagai teknik antara lain penilaian 
praktik/kinerja, proyek, dan portofolio. 

Menurut Mulyasa(2006: 162) untuk 
mengembangkan kecerdasan emosi dalam 
pembelajaran  adalah:(1)Menyediakan 
lingkungan yang kondusif (2)Menciptakan 
iklim pembelajaran  yang demokratis. 
(3)Mengembangkan sikap empati, dan 
merasakan apa yang sedang dirasakan oleh 
peserta didik. (4)Membantu peserta didik 
menemukan solusi dalam setiap masalah 

3



yang dihadapinya. (5)Melibatkan peserta 
didik secara optimal dalam pembelajaran, 
baik secara fisik, sosial, maupun emosional. 
(6)Merespon setiap perilaku peserta didik 
secara positif, dan menghindari respon 
yang negatif.(7)Menjadi teladan dalam 
menegakkan aturan dan disiplin dalam 
pembelajaran

Agustian Ary.G.(2012:230) manajemen 
bukanlah bekerja atas dasar tekanan atau  
hasil saja, tetapi ia harus secara alami sesuai  
harkat dan martabat manusia.Sehubungan 
hal ini di dikehidupan ini ada hukum  alam 
yang disebut hukum keseimbangan, yang 
dipendidikan  harus dilakukan secara 
proporsional agar mencapai tujuannya.

Permasalahan awal dalam penelitian 
ini adalah bagaimana cara  model Discovery 
Learning dapat meningkatkan Aktivitas 
Belajar  Ekonomi di materi Bank/LKBB? 

Apakah dengan Strategi Pembelajaran 
Intuitif  kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, ketrampilan 
yang diperlukan diri peserta didik  dapat  
berkembang. Juga untuk mengetahui adakah  
hubungan positif antara aktifitas belajar 
dengan pendekatan pembelajaran intuitif.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah 
ilmu mengenai jalan yang dilewati 
untuk mencapai pemahaman, Narbuko 
Cholid. Achmadi Abu(2013:3).
Penelitian ini digunakan jenis penelitian 
tindakan kelasyang menurut Hopkins 
olehWiriaatmadja,Rochiat i (2006:11) 
memiliki pengertian tindakan kelas, untuk 
mengidentifikasi penelitian kelas adalah 
penelitian yang mengkombinasikan  prosedur 
penelitian dengan tindakan substantif, suatu 
tindakan yang dilakukan dalam disiplin 
inkuiri atau suatu usaha seseorang  untuk 
memahami apa yang sedang terjadi, sambil  
 

terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan 
perubahan.

Sebagai subyek penelitian adalah para 
peserta didik kelas X SMA N 1 Pakem 
tahun   ajaran 2015/2016.Penentuan  kelas 
ini dilaksanakan peneliti berdasarkan 
kesamaan topic materi pembelajaran di mata 
pelajaranEkonomi di kelas X. Untuk Obyek 
Penelitian adalah dari hasil tes dan hasil 
pengamatan aktifitas siswa pada pembelajaran 
ekonomi di materi Bank, serta  untuk guru pada 
penerapan model pembelajaran Discovery 
Lerningdan pendekatannya.Penelitian ini 
dilaksanakan di kelas X di SMA  N. 1 Pakem 
yang beralamatkan di jl kaliurang km 17,5  
Sleman Yogyakarta. Adapun jumlah peserta 
didiknya ada 4 kelas  sebanyak 127 peserta 
didik, Waktu pelaksanaan di semester dua 
tahun 2015/2016 di bulan Desember 2015 
sampai bulan Maret  2016. 

Rencana Tindakan

Sebelum dilakukan implementasi 
model Discovery Learningke dalam kelas, 
terlebih dahulu diadakan survei awal atau 
studi pendahuluan yang bertujuan untuk 
mengidentifikasi minat belajar, kebutuhan-
kebutuhan, permasalahan-permasalahan 
yang banyak dihadapi oleh peserta didik, 
dan bagaimana cara-cara mengatasinya agar 
meningkatkan hasil belajar Ekonomi materi 
Bank. Hasil studi ini digunakan sebagai bahan 
pertimbangan untuk tindakan  selanjutnya.

Tindakan awal dengan observasi 
kelas tersebut dilanjutkan dengan pre tes 
disertai analisis hasil belajar peserta didik 
kelas X IPS2, sebagai penilaian awal untuk 
implementasi model pembelajaran Dicovery 
Learning.Langkah  kegiatannya meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan 
refleksi.

Alat Pengumpulan Data, digunakan 
lembar uraian materi, lembar tugas 
kelompok dan tugas individu serta lembar 
pengamatan maupun lembar evaluasi atau 
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tes. Alat penilai hasil belajar peserta 
didik menggunakan tes obyektif dengan 
menggunakan pilihan ganda. Alat untuk 
menilai aktifitas peserta didik menggunakan 
seperangkat pertanyaan yang mendata 
aktivitasnya selama proses pembelajaran.

Metode Observasi pelaksanaannya 
dengan melakukan pengamatan partisipasi 
belajar di proses kegiatan pembelajaran 
dengan penggunaan model Discovery 
Lerningdidukung dengan kegiatan 
kerjasama peserta didik dalam membuat 
laporan tugas dan saat mengikuti 
pelajaran.Metode dokumentasi dengan 
menjalankan presensi, daftar  nilai, lembar 
instrumen serta Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran.Metode wawancara, 
pelaksanaan dilakukan guru  dengan tanya 
jawab  pada peserta didik terutama pada waktu 
pelajaran ekonomi.Metode tes, dilaksanakan 
untuk mengetahui hasil belajar peserta didik, 
dengan memberikan tes obyektif pada saat 
siklus I di materi Bank dan siklus II di materi 
Lembaga Keuangan Bukan Bank, atau di 
siklus 3 di materi Otoritas Jasa Keuangan.

Teknik analisa data menggunakan 
diskriptif kuantitatif sederhana  dengan 
persentase. Deskriptif karena melakukan 
klasifikasi data berdasarkan kelompok yang 
semula belum teratur/ baik menjadi teratur/ 
lebih baik. Dikatakan  kuantitatif karena 
menggunakan angka. Adapun rumus  utuk 
mengetahui persentase  keberhasilan adalah  
dengan menghitung:

Indikator keberhasilan tercapai 
jika:Partisipasi  belajar peserta didik berhasil 
mencapai 75%, kerja sama peserta didik  
dalam belajar mencapai rata-rata nilai 75%,  
hasil belajar Ekonomi   lebih dari 75% peserta 
didik tuntas, ada  hubungan positif antara 
aktifitas belajar dengan strategi pembelajaran 
intuitif?

PENELITIAN & PEMBAHASAN

Hasil Pengamatan Proses Kegiatan 
Belajar Mengajar di kelas X IPS2  di kegiatan 
diskusi melakukan berbagai kegiatannya 
telah mengusulkan ide  kepada kelompok 
hanya ada 1 anak(97%) yang menjawab 
tidak  mengusulkan ide kekelompoknya.
Sibuk mengerjakan  tugasnya sendiri ada 2 
anak (13%).Tidak berani bertanya karena 
malu ditertawakan ada 2 anak (13%).
Mentertawakan pendapat temanada 2 anak 
(13%).Menyelesaikan  tugas  kelompok 
dengan semangatada 27 anak (90%).Aktif 
mengajukan pertanyaan dengan sopanada 
17 anak (55%).Menjawab pertanyaan dan 
menyampaikan presentasi ada 28 anak (90%).
Melaksanakan  kesepakatan kelompok, 
meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya 
ada 2 anak (94%). Mampu menunjukkan 
perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja 
keras, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli 
dalam melakukan kegiatan pembelajaran 
ekonomi di materi pembelajaran ekonomi 
ada 29 anak (94%).Mampu melaksanakan 
tugas dan belajar dengan senang hati ada 30 
anak (97%).

Berdasarkan hasil  pembahasan tersebut 
langkah lanjut guru melakukan  pengarahan 
kepeserta didik bahwa setiap manusia yang 
belum sempurna, pasti di kehidupannya 
pernah melakukan kesalahan, oleh karana itu  
jangan takut berbuat salah, namun berusaha  
belajar keras mencari ilmunya agar tidak 
salah lagi dan tidak mentertawakan teman 
yang berbuat salah. Hal tersebut karena 
berbuat baik/ buruk itu untuk dirinya sendiri.

Hasil Penelitian Angket Skala Sikap 
Peserta didik kelas X IPS2 mengakui 

bahwa segala sesuatu yang difokuskan, 
dapatdiciptakan, dan hanya  dua peserta didik 
yang  belum mengakuinya. Diakuinya juga 
bahwa perasaan tidak menyenangkan akan 
mendatanginya, ketika sedang tidak senang, 
hanya  seorang peserta didik yang belum 
menyadarinya.
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Apa yang ditolak akan bertahan, jika 
kita marah pada penderitaan, kita menambah 
energi diri untuk menambah penderitaan, dan 
hal ini juga diakuinya, namun masih ada tujuh 
peserta didik yang belum mengakuinya.

Gerakan anti narkoba justru 
menciptakan lebih banyak narkoba, karena 
itu lebih baikberfokus pada apa yang tidak 
kita inginkan, hal ini  ternyata di kelassemua 
sepakat menyetujuinya.Jika diri pribadi 
anti perang, sebaiknya jadi pro perdamaian 
ternyata di kelas hanya tujuh peserta didik 
yang mengakuinya.

Jika kita melepas pikiranmu dari sesuatu 
dan berfokus pada cinta, sesuatu itu tidak 
akan ada lagi, sesuatu itu akan menguap 
dan menghilang ada 12 siswa  belum 
mengakuinya.

Semakin membicarakan apa yang tidak 
diinginkan atau membicarakan buruknya 
sesuatu anda menciptakan lebih banyak hal 
yang tidak anda inginkan tersebut, ternyata 
di kelas masih ada lima peserta didik belum 
mengakuinya.

Hasil Pengamatan Sikap

Disetiap hari kegiatan belajar  peserta 
didik selalu berdoa, masih ada seorang anak 
yang kurang setuju,  yang lain umumnya 
menjawab sangat setuju.

Peserta didik suka bertanya jika ada 
yang tidak difahami di kelas X IPS2 terdapat 
tiga siswa yang kurang setuju yang lain 
menjawab sangat setuju.

Peserta didik berusaha keras untuk 
mencapai cita-cita, namun  ada lima peserta 
didik yang  masih kurang setuju untuk bekerja 
keras mencapai citc-cita.

Ada lima peserta didik yang kurang 
setuju untuk memberikan pendapat sewaktu 
diskusi berlangsung. Ternyata ada 15 peserta 
didik yang kurang setuju  presentasi sendiri, 
meskipun semua peserta didik telah berusaha 

mengerjakan tugas yang diberikan  guru.
Demikian juga telah  berusaha membetulkan 
teman yang menjawab salah, namun 
demikian masih ada 6 peserta didik kurang 
menyetujuinya untuk berusaha membetulkan  
teman yang menjawab salah.

Peserta didik telah berusaha selalu 
mengikuti pelajaran  dengan  baik dan tepat 
waktu mengumpulkan tugas, juga berusaha 
tidak terlambat masuk  kelas  untuk mengikuti 
pelajaran dengan tertib dan memaafkan 
teman yang masih berbuaat salah atau 
menyakiti hatinya.

Kejujuran

Siswa melakukan tugas tanpa meniru 
pekerjaan teman, yang kurang setuju  cukup 
banyak ada 13 siswa. Siswa tidak menyontek 
waktu mengerjakan tes masih ada 5 siswa 
yang kurang setuju

Siswa jujur ketika ditanya apakah 
sudah paham atau belum, oleh guru, namun 
ada 9 siswamenjawab kurang setuju. Siswa 
jujur mengakui kalau ada tugas yang belum 
dikerjakan ada 4 siswa kurang setuju

Siswa tidak senang ketika melihat ada 
teman yang menyontek waktu mengerjakan 
tes ada dua siswa yang kurang/tidak setuju. 
Siswa tidak membuat alasan jika berbuat 
kesalahan, ada 15 siswa yang kurang setuju

Siswa tahu tidak jujur itu merugikan 
diri sendiri, namun ada seorang siswa yang  
mengakui kurang setuju. Siswa mampu  
bersikap dan berkata jujur, masih ada 2 anak 
yang kurang setuju

Keterbukaan

Siswa tidak malu mengakui jika belum 
paham jika ditanya sudah paham atau belum 
tentang suatu pelajaran, 9 anak menjawab 
kurang setuju. Siswa semua setuju bersedia 
memperbaiki kesalahan jka ada tugas yang 
perlu diperbaiki.Siswa mengerjakan tes 
dengan kemampuan  sendiri, hanya satu 
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anak yang kurang setuju.Siswa semua mau 
belajar pada teman lain yang lebih pandai.
Siswa semuamau menerima pendapat teman 
dalam diskusi jika ada pendapat yang lebih 
baik.Siswa senang  membantu teman lain 
mengerjakan tugas ada 2 siswa yang kurang 
setuju.

Keingintahuan
Siswa bertanya jika belum memahami 

apa yang dijelaskan guru, ada 4 siswa yang 
kurang setuju. Semua siswasetuju untuk 
bertanya pada teman yang lebih pandai 
jika ada tugas yang sulit dikerjakan. Siswa 
berusaha membaca buku untuk mencari tahu 
lebih banyak tentang pelajaran ekonomi, 
namun masih 8 siswa menjawab kurang 
setuju.Siswa berusaha mengetahui apa saja 
yang dibicarakan pada diskusi kelas tentang 
ekonomi, masih ada seorang anak yang 
menjawab kurang setuju

Siswa bertanya jika ada jawaban dan 
pernyataan yang kurang jelas pada teman 
sewaktu diskusi, dan juga di presentasi 
pada  kelompok lain, ada 5 siswa yang 
menjawab kurang setuju.Siswa mencoba 
sendiri mencermati kegiatan  ekonomi 
dari pengalaman orang lain, ada 12 siswa 
yang kurang setuju.Siswa berusaha untuk 
mengetahui manfaat  apa yang ada pada 
pelajaran ekonomi yang dapat diterapkan 
di kehidupan sehariannya, dua siswa masih 
kurang setuju.Siswa dapat belajar ekonomi 
penuh konsentrasi, cukup banyak masih ada 
17 siswa yang menjawab kurang setuju.

Analisis DataPembahasan Hasil 
PenelitianImplementasi Discovery Learning 
di Mapel Ekonomi 

Kegiatan pembelajaran mengamati, 
menanya, mengumpulkan informasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasikan  
dapat tercakup di pembelajaran discovery 
learning  yang tahapannya  pada:

Pemberian rangsangan, pertama-
tama pada tahap ini guru memberikan 
rangsangan pelajar bahwa Bank/LKBB/
OJK mampu meningkatkan perekonomian, 

kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi 
generalisasi, agar timbul keinginan untuk 
menyelidiki sendiri.Disamping itu guru dapat 
memulai kegiatan PBM dengan mengajukan 
pertanyaan, pernahkah masuk ke kantor 
Bank/LKBB/OJK dan dapat terlayani dengan 
baik? Dilanjutkan  anjuran membaca buku, 
dan aktivitas belajar lainnya dengan guru 
menanyakan apa saja yang harus dibahas 
dalam topic tersebut yang mengarah pada 
persiapan pemecahan masalahuntuk belajar 
agarberkembang dan menolong peserta didik 
dalam mengeksplorasi bahan.

Identifikasi masalah, dilakukan guru 
dengan memberi kesempatan  peserta didik 
untuk mengidentifikasi, untuk dirumuskan 
dalam bentuk jawaban sementara atas 
pertanyaan masalah, atau sebanyak mungkin 
agenda-agenda masalah yang relevan 
dengan bahan pelajaran memberikan solusi 
pemecahan masalah.

Pengumpulan  data, dilakukan  Guru 
dengan memberi kesempatan agar peserta 
didik  mengumpulkan informasisebanyak-
banyaknya yang relevan untuk mencari 
solusinya dari berbagai informasi  relevan, 
membaca literatur, mengamati objek, 
wancara dengan nara sumber, melakukan uji 
coba sendiri dan sebagainya.

Pengolahan Data, berdasar hasil  
wawancara, observasi, dan sebagainya, 
untuk ditafsirkan. Semua  diolah,diacak, 
diklasifikasikan, ditafsirkan. Sedang untuk 
pembuktiannya di tingkat  kepercayaan 
tertentu tidak cukup waktu, sehingga cukup 
pada tafsiran  solusi pemecahannya.

Pembuktian, pada tahap ini 
peserta didik tidak cukup waktu untuk 
melakukanmembuktikan benar atau tidaknya 
solusi. Dengan pemberian solusi pemecahan 
masalah untuk meningkatkan kreatif  peserta 
didik mencari konsep, teori, atau pemahaman 
melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam 
kehidupannya.

Menarik kesimpulan didasarkan hasil 
verifikasi maka  dirumuskanprinsip-prinsip 
yang mendasarinya.
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Upaya meningkatkan aktivitas belajar.

Berdasarkan kegiatan siklus pertama 
belum banyak yang tuntas, meskipun ada 
motivasi maupun apersepsinya, maka di 
siklus kedua peserta didik diminta untuk 
memiliki catatan yang baik, dan mengerjakan 
soal di LKS. Dari kegiatan tersebut ternyata 
juga belum banyak yang tuntas meskipun 
rata-rata nilai sudah mencukupi KKM. Oleh 
karena itu dilakukan siklus ke tiga di materi 
Otoritas Jasa Keuangan(OJK). Dengan setiap 
anak mendapat tugas melakukan rangkuman 
atau pencatatan materi pembelajaran lengkap 
dan mengerjakan  soal di lembar kerja siswa 
yang telah tersedia, ternyata nilai ulangan 
materi OJK meningkat dengan rata-rata 
mencapai 87,65 dengan nilai ketuntasan 90%. 
Setiap anak harus menyampaikan presentasi 
hasil diskusi secara merata, serta menjawab 
pertanyaan dari teman-temannya. Jika tidak 
ada pertanyaan maka guru akan menanyakan 
materi diskusi kepada para  peserta diskusi 
yang tidak bertanya, karena dianggap 
sudah jelas atau paham. Selesai presentasi 
di depan kelas anggota kelompok sudah 
mengumpulkan hasil pekerjaan diskusinya, 
beserta rangkuman materi kepada guru.

Strategi Guru Informatif  ke Intuitif

Di setiap tatap muka pembelajaran 
efektif guru berusaha memberikan motivasi 
yang mengandung aspek spiritual dan 
semangat belajar di dalam  pembelajaran. 
Sebagai intinya adalah apa yang diucapkan 
sesuai dengan isi hatinya, dan melaksanakan 
hukum Tuhan serta banyak mendekatkan diri 
atau ingat pada sang pencipta yaitu Tuhan 
yang Maha Esa, dan nasib baik  diperoleh 
jika  pikiran, perasaan, keyakinan, ucapan 
dan tindakan  selalu yang baik atau positif.

Dari setiap siklus guru membenahi 
kekurangan hasil  pembelajaran dengan 
memberikan  intensitas pembelajaran secara 
tidak langsung di setiap awal pembelajaran 
maupun di proses pembelajaran, sehingga 

sampai di siklus ke tiga mendapat hasil 
yang  semakin baik.Di aspek emosi secara 
keseluruhan pada setiap awal pembelajaran 
diberikan  pemahaman spiritual dan motivasi 
agar membangun emosi dan semangat 
belajar, dan diakhir pembelajaran diberikan  
ucapan syukur dan salam.

Kelemahan strategi intuitif ini guru atau 
orang tua peserta didik tidak dapat melakukan 
bimbingan langsung, atau memantau rutin, 
pelaksanaan untuk dapat  sering mengingat 
kebesaran dan kasih sayang dari Tuhan Yang 
Maha Esa  namun hanya memberitahukan 
atau menginformasikan. Hal itu juga 
berlaku jika  guru atau orang tua peserta 
didik memiliki kepedulian dan kesadaran 
diri yang tinggi untuk mengembangkan 
diri agar meningkat intuisi atau kesadaran 
diri.Hal  tersebut juga diperlukan rutinitas 
dalam jangka waktu yang lama.Sedang dari 
hasil  wawancara melalui angket X IPS2  
dalam sehari hanya 6% siswa yang dapat 
mengucapkan sholawat Nabi sebanyak lebih 
dari 70 kali dan sembilan(29%) peserta didik 
yang dalam sehari dapat mengucapkan istifar  
sebanyak lebih dari 70 kali. 

Kelebihan strategi informatif dan intuitif 
ini dapat mendorong semangat belajar 
dan bekerja yang  menambah  kesadaran 
diri, dan sebaliknya yang tidak berminat 
mendengarkan, menerima atau melaksanakan 
berbagai nasihat baik, menunjukkan tingkat 
kesadaran diri yang masih rendah. Dalam 
hal ini seseorang akan menyadari jika 
sudah mengalami kegagalan-kegagalan di 
kehidupannya. 

PENUTUP

Partisipasi  belajar peserta didik berhasil 
mencapai lebih dari 75%, yaitu  pada kegiatan 
diskusi dilakukan berbagai kegiatan dengan 
mengusulkan ide  kepada kelompok ada  (97%) 
anak. Dan 90% peserta didik menyelesaikan  
tugas  kelompok dengan semangat. 
Menjawab pertanyaan dan menyampaikan 
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presentasi ada 28 anak (90%). Melaksanakan  
kesepakatan kelompok, meskipun tidak 
sesuai dengan pendapatnya ada (94%)
peserta didik. Mampu menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, 
sederhana, mandiri, adil, berani, peduli dalam 
melakukan kegiatan pembelajaran ekonomi 
di materi pembelajaran ekonomi ada 29 anak 
(94%). 

Model Discovery Learning dapat 
meningkatkan ativitas belajar  ekonomi 
pada materi Bank/LKBB/OJK dengan 
melakukan kegiatan lebihdi awal penugasan 
diskusi peserta didik dibimbing guru 
bersama-sama  mencari   materi utama 
yang minimal harus dilaporkan dan 
dipresentasikan  peserta didik. Untuk 
mempersingkat  waktudalam menemukan 
teori atau pemecahan masalah, minimal 
cukup sampai pemberian solusi  pemecahan 
masalah. Sedang untuk mengembangkan 
pemahaman di aspek konsep, keterampilan 
dengan tugas diskusi sampai membuat 
laporan sertamempresentasinya dan 
menjawab pertanyaan. Di aspek emosi secara 
keseluruhan pada setiap awal pembelajaran 
diberikan  pemahaman spiritual dan motivasi 
agar membangun emosi dan semangat 
belajar, dan diakhir pembelajaran diberikan  
ucapan syukur dan salam.

Model discovery learning  dengan 
strategi pembelajaran intuitif  mendorong 
hasil belajar peserta didik  meningkat hasil 
nilai tesnya mulai dari siklus pertama dengan 
nilai rata-rata tes mendapat 64,19 di siklus ke-
dua mendapat niai rata-rata 75,17 dan di siklus 
ketiga mendapat nilai rata-rata 89,65 dengan 
tingkat ketuntasan 90%.Melaksanakan 
pembelajaran dengan pendekatan intuitif  
ternyata dapat mengurangi kelemahan 
model discovery learning  karena dapat 
mendorong emosi sehingga motivasi diri 
serta semangat belajar lebih baik, terbukti  
mampu melaksanakan tugas belajar dengan 
senang hati ada 97% peserta didik.

Emosi, pikiran dan penghayatan peserta 
didik  dalam belajar mencapai lebih 75% 
baik. Hal ini terlihat pada jawaban 90% 
peserta didik  memiliki kemampuan untuk 
memberi sangat banyak pada dunia dengan 
memancarkan perasaan-perasaan cinta dan 
sejahtera terlepas dari apapun yang terjadi  
disekitarnya. Sedang 87% peserta didik  
mengakui bahwa keberhasilan, kebahagiaan 
dan kelimpahan adalah mudah dan pantas 
didapatkan setiap orang. Dan semua peserta 
didik mengakui bahwa ketika dapat berfokus 
pada hal-hal baik, akan merasa baik dan 
akan  mendatangkan lebih banyak kebaikan 
di dunia. Disisi lain 97% peserta didik 
menyetujui bahwa kunci untuk membuka 
potensi diri adalah ketekunan dan keuletan 
berusaha, bukannya hanya kekuatan ataupun 
kecerdasan.

Hasil pembelajaran akan semakin  baik 
jika  banyak melakukan latihan-latihan 
mengerjakan soal-soal sesuai indikator dan 
kompetensi dasarnya, disertai motivasi 
diri mencapai kesuksesan.Pengembangan 
pembelajaran dengan pendekatan intuitif 
diperlukan waktu yang panjang dan  intensif 
secara terus menerus, untuk dapat mengingat 
dan meresap ke hati atas keagungan Allah 
dengan sifat Asmaul Husna-Nya.Sering 
mengingat khususnya diri sendiri bahwa 
belajar untuk sepanjang masa.
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PENINGKATAN  KEMAMPUAN GURU BAHASA INGGRIS  
DALAM  MENYUSUN RPP KURIKULUM 2013 MELALUI 

PELATIHAN DAN BIMBINGAN ONLINE 

Oleh: Endang Triningsih
Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

email:  endtri23168@yahoo.com

ABSTRACT: The aim of this research is to improve the teacher’s competence in 
designing lesson plan of 2013 curriculum through training and Online guidance at 
Junior High School of Yogyakarta City in the first period of academic year 2015-2016. 
The research subjects are 10 English teachers from 4 Junior High Schools of Yogyakarta 
city. The venue of training during the research was at SMPN 15 Yogyakarta, continued 
by giving Online guidance through email and WhatsApp. This is evidenced by the result 
of the process observation which improved from cycle 1 85 % and  in cycle 2, it became 
95,5 % and the study result of the 2013 curriculum lesson plans also improved  from 
pre-cycle 69 % ( enough) to first cycle 80 % ( good ) and the second cycle became 90 
% (very good). From the results it can be concluded that hrough training and online 
guidance the teachers’ profesionalism, especially in designing lesson plans of 2013 
curriculum improves. 

Keywords: 2013 curriculum lesson plan, online guidance, training  

PENDAHULUAN

Kurikulum 2013 menuntut guru untuk 
lebih kreatif dan inovatif dalam mengajar. 
Karena itu guru perlu membuat perencanaan 
mengajar sebaik mungkin. Berdasarkan 
permendikbud no.103 tahun 2014 yang berisi 
tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar 
dan pendidikan Menengah, semua guru 
berkewajiban untuk menyusun RPP untuk 
kelas dimana mereka mengajar. Hal tersebut 
ditegaskan juga pada pasal 3 berbunyi 
bahwa : Pembelajaran dilaksanakan dengan 
menggunakan RPP. (2) RPP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disusun oleh guru 
dengan mengacu pada silabus dengan prinsip 
penyusunan RPP. Pengertian Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kurikulum 
2013;  Didalam Permendikbud No 103 tahun 
2014, yang mengatur tentang Pedoman 
pelaksanaan pembelajaran dinyatakan bahwa 
RPP merupakan rencana pembelajaran 
yang dikembangkan secara rinci mengacu 

pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku 
panduan guru.

Dari ketentuan tersebut bisa disimpulkan 
bahwa setiap guru wajib menyusun RPP 
dengan benar sebagai acuan di kelas dimana 
dia mengajar dengan berpedoman pada 
silabus dan buku siswa serta memenuhi 
prinsip penyusunan kurikulum 2013. 
Tuntutan normatif untuk semua guru tersebut 
ternyata belum sejalan dengan kondisi nyata 
di lapangan. Berdasarkan hasil supervisi 
akademik, peneliti menemukan beberapa 
masalah di sekolah binaan antara lain,  rata-
rata guru termasuk guru bahasa Inggris 
jarang menyusun RPP sendiri, pembelajaran 
di kelas belum banyak yang menggunakan 
pendekatan keilmuan (saintific approach), 
belum menerapkan pembelajaran dengan 
mengaktifkan siswa (student-centered), 
sehingga pembelajaran bahasa Inggris 
menjadi membosankan siswa. 
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Temuan lain yang ditemukan pengawas 
di sekolah binaan dan di MGMP secara umum 
di SMP Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa 
belum semua guru membuat RPP sesuai 
dengan tuntutan standar proses. Guru lebih 
suka meng-copy paste RPP milik guru lain 
atau sekolah lain tanpa mempertimbangkan 
alasan dan ciri khas yang ada di sekolahnya. 
Rata-rata guru masih mengajar tanpa 
persiapan matang dan measih menggunakan 
strategi teacher-centered.

Kenyataan dilapangan penyebab 
timbulnya masalah di atas karena guru belum 
memahami sepenuhnya standar isi, standar 
kompetensi lulusan, standar proses, standar 
penilaian dan  belum  melakukan analisis 
4 standar itu serta keterkaitannya dengan 
silabus dan RPP. Kemudian guru juga belum 
memahami model pembelajaran PAIKEM 
(Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif 
dan Menyenangkan)  untuk melaksanakan 
standar proses. Kondisi tersebut diperburuk 
dengan semakin lemahnya kepala sekolah 
dan pengawas dalam melaksanakan 
pemantauan perangkat pembelajaran dan 
KBM. Akibatnya RPP yang dibuat guru 
hanya sekedar formalitas dan tidak pernah 
dipakai sebagai acuan guru dalam mengajar.

Alternatif pemecahan masalah yang 
dilakukan penulis adalah melalui pelatihan 
dan bimbingan Online di bawah bimbingan 
dan binaan  pengawas sekolah (penulis). 
Pendidikan dan Pelatihan adalah merupakan 
upaya mengembangkan sumber daya 
manusia, terutama untuk mengembangkan 
kemampuan intelektual keperibadian 
manusia. (Notootmodjo (2003: 28).  
Dengan kata lain “Pelatihan adalah suatu 
kegiatan untuk memperbaiki kemampuan 
dan meningkatkan kinerja guru/karyawan 
dalam melaksanakan tugasnya dengan 
cara peningkatan keahlian, pengetahuan, 
keterampilan, sikap dan perilaku yang 
spesifik  yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Alternatif pemecahan masalah melalui 
pelatihan dan bimbingan Online ini diambil 
oleh peneliti karena melalui pelatihan guru 
akan mampu mengatasi permasalahan guru 

melalui interaksi dengan melakukan tanya 
jawab sehingga kesulitan yang dimiliki dapat 
terpecahkan. Namun pelatihan ini dibatasi 
oleh waktu. Sedangkan bimbingan melalui 
media online  akan memberikan  kesempatan 
bagi guru yang merasa malu atau kurang 
nyaman untuk bertemu dan berkomunikasi 
secara langsung dan bertatap muka dengan 
konselor akan leluasa melakukan konsultasi, 
kapan saja tanpa batasan waktu. 

Berdasarkan latar belakang dan 
identifikasi masalah tersebut di atas, 
maka permasalahan dalam penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana 
pelatihan dan bimbingan Online dapat 
meningkatkan kemampuan guru Bahasa 
Inggris menyusun RPP Kurikulum 2013 
di SMP Kota Yogyakarta?. Tujuan dari 
penelitian ini adalah: Untuk meningkatkan 
kemampuan guru Bahasa Inggris menyusun 
RPP Kurikulum 2013 di SMP Kota 
Yogyakarta melalui implementasi pelatihan 
dan bimbingan Online. Sedangkan manfaat 
penelitian ini bagi guru adalah dapat 
memotivasi guru dalam meningkatkan 
kemampuannya untuk menyusun 
perencanaan pembelajaran dengan benar, 
serta dapat memotivasi guru agar selalu 
menggunakan RPP sebagai acuan mengajar 
di kelas.

METODE PENELITIAN

Subyek penelitian ini adalah 10 
guru yang memiliki permasalahan dalam 
menyusun RPP kurikulum 2013, dari 4 
sekolah binaan, yaitu SMPN 2, SMPN 14, 
SMPN 15, dan SMP Taman Dewasa Jetis 
Yogyakarta. Setting tempat pelatihan untuk 
penelitian ini dilaksanakan di SMPN 15 
yogyakarta, dilanjutkan dengan bimbingan 
Online menggunakan  email dan WhatsApp.  
melalui pelatihan dan bimbingan Online.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini 
yaitu, untuk meningkatkan kemampuan guru 
dalam menyusun RPP kurikulum 2013, maka 
penelitian ini didesain dengan urutan sebagai 
berikut :
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1. Persiapan yang meliputi penentuan 
sekolah, komunikasi awal peneliti dengan 
guru, persiapan Instrumen, dan Persiapan 
guru dalam menyusun RPP kurikulum 
2013.

2. Pelaksanaan penelitian  yang dilakukan 
dalam 2 Siklus, dimana setiap siklus 
dilaksanakan dalam 4 tahapan yaitu 
Perencanaan, Pelaksanaan Tindakan, 
Observasi, dan Refleksi

Indikator keberhasilan dalam penelitian 
ini  adalah bila lebih dari 85% peserta 
(guru) yang mengikuti Pelaksanaan kegiatan 
pelatihan dan bimbingan Onlineini mampu 
menyusun RPP kurikulum 2013 ini dengan 
nilai kategori amat baik (86-100). 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Data hasil penelitian peningkatan 
kemampuan guru SMP Kota Yogyakarta 
dalam  menyusun RPP Kurikulum 2013 
melalui pelatihan dan bimbingan Online pada 
guru bahasa Inggris SMP Kota Yogyakarta  
ini dipaparkan secara rinci mulai dari 
deskripsi pra siklus, deskripsi hasil siklus 
pertama dan siklus kedua, temuan penelitian 
dan pembahasan hasil penelitian antar siklus.
1. Deskripsi Pra Siklus

Berdasarkan hasil pengamatan pra siklus, 
kemampuan awal guru dalam menyusun 
RPP Kurikulum 2013 masih banyak RPP 
yang belum memiliki keterkaitan antara KD, 
indikator, materi, kegiatan pembelajaran, dan 
penilaian; 

Data awal (pra siklus) juga menunjukkan 
bahwa hasil telaah kemampuan guru dalam  
menyusun RPP Kurikulum 2013 masih 
rendah, dengan rata-rata 69,2.  Dari hasil 
analisa tersebut peneliti menyimpulkan 
bahwa masih masih  cukup banyak guru 
yang belum mampu menyusun RPP atau 
perencanaan pembelajaran dengan benar dan 
lengkap.  Rata-rata guru belum paham cara 
merumuskan indikator dari KD, dan cara 
merancang instrumen penilaian. Sehingga 

bisa disimpulkan bahwa RPP yang dibuat 
guru belum memenuhi prinsip penyusunan 
RPP kurikulum 2013.

2. Deskripsi Siklus Pertama
     a.   Perencanaan Tindakan
Pada tahap ini yang dilakukan 

oleh peneliti antara lain adalah:           a) 
menyusun action plan berupa RKA (Rencana 
Kepengawas Akademik), b) menyusun 
instrumen untuk pengamatan aktivitas 
guru atau peserta pelatihan, c)  menyusun 
instrumen untuk pengamatan aktivitas 
peneliti,           d) menyusun angket tanggapan 
peserta terhadap pelaksanaan pelatihan dan 
bimbingan on-line e) menyiapkan materi 
pelatihan terkait RPP Kurikulum 2013, dan 
f) membuat jadwal pelatihan dan jurnal 
pelaksanaan kegiatan dengan kepala sekolah 
selaku observer.

     b.  Pelaksanaan Tindakan
Dalam pelatihan siklus 1 ini seluruh 

guru yang menjadi peserta penelitian diberi 
penjelasan umum tentang cara menyusun 
RPP Kurikulum 2013 serta hasil yang 
diharapkan dalam penelitian ini. Peneliti 
juga sekaligus bertindak sebagai supervisor 
dengan memberikan penjelasan, pengarahan, 
bimbingan dan saran yang diperlukan 
terkait RPP kurikulum 2013. Peneliti tidak 
sekedar ceramah tapi membuka tanya jawab 
secara interaktif terkait segala permasahan 
yang di hadapi guru dalam menyusun RPP 
Kurikulum 2013.  Pertanyaan guru sangat 
bervariasi, tapi mayoritas permasalahan nya 
adalah bagaimana cara menyusun indikator 
masing-masing kompetensi dasar, dan 
bagaimana mengkaitkan indikator tersebut 
kedalam pembelajaran dan penilaian. 

Setelah guru memahami sepenuhnya 
peraturan, kaidah dan pengetahuan tentang 
prinsip penyusunan RPP, maka setiap guru 
diberikan kesempatan untuk menyusun RPP 
kurikulum 2013, masing-masing satu materi 
pokok dari klas VII, VIII, atau IX. Guru 
berdiskusi untuk menentukan materi pokok 
yang berbeda sehingga masing-masing 
guru akan menyusun RPP dengan KD yang 
berbeda.

13



Proses kegiatan penyusunan RPP ini 
dilakukan secara individual oleh masing-
masing guru setelah sesi tanya jawab atau 
dialog dalam pelatihan, dilanjutkan dirumah 
kemudian dikirim ke email peneliti untuk 
mendapatkan bimbingan Online.

Setelah itu guru akan mendapatkan 
beberapa koreksi dan bimbingan dari peneliti 
via email dan antara peneliti dan para guru 
saling berkomunikasi melalui WhatsApp. 
Pada saat pelatihan berikutnya guru tersebut 
secara bergantian akan mempresentasikan 
hasill RPPnya agar mendapatkan masukan 
tambahan dan juga bisa mendiskusikan 
dengan subyek peneliti yang lain demi 
sempurnanya RPP yang dibuatnya.   

c.  Hasil Observasi 
Observasi yang dilakukan dalam 

penelitian meliputi dua macam:

1. Observasi tahapan proses penyusunan 
RPP kurikulum 2013, menggunakan 
instrumen Lembar Observasi Proses 
penyusunan RPP dalam bentuk check list. 
Lembar observasi ini dimaksudkan untuk 
mengamati kesungguhan, kemandirian, 
keaktifan, dan mekanisme.             

Setelah dianalisa,  hasil yang 
diperoleh peneliti adalah bahwa 
partisipan penelitian yang bekerja sangat 
sungguh-sungguh 4 orang (40%), secara 
sungguh-sungguh 6 orang ( 60 % ), sudah 
sangat mandiri 4 orang ( 40 % ), mandiri  
6 orang (60 %), tetapi ke sepuluh orang 
subjek penelitian yang di amati rata-rata 
sudah mengikuti mekanisme pembuatan 
RPP (100%)

2. Observasi hasil penyusunan RPP 
kurikulum 2013, menggunakan instrumen 
Lembar nilai telaah RPP kurikulum 2013. 
Lembar telaah RPP ini menilai seluruh 
komponen yang ada dalam RPP, mulai 
dari identitas, indikator, materi, kegiatan 
pembelajaran, penilaian, pembelajaran 
remedial, pengayaan, media, dan sumber 
belajar. Selanjutnya sesudah hasil kerja 
partisipan penelitian dikumpulkan, 

peneliti melakukan telaah pada RPP 
semua guru dengan memberikan bobot 
nilai pada masing-masing komponen yng 
sudah disiapkan penulis, kemudian diolah 
dan dianalisis. Berdasarkan hasil nilai 
telaah RPP dapat di ambil kesimpulan 
bahwa guru yang mendapat  nilai Amat 
baik 20% (2 orang), Baik 80 % (3 orang), 
Cukup 0% dan rata-rata 80 %.(Baik).

 Setelah dianalisa, peneliti 
menyimpulkan bahwa bahwa 2 RPP 
yang dibuat guru telah memenuhi prinsip 
penyusunan RPP, terdapat keterkaitan dan 
keterpaduan antara KD, indikator, materi, 
kegiatan pembelajaran, dan penilaian serta 
instrumen lengkap. Guru juga mampu 
merumuskan indikator menggunakan 
KKO dan mengkaitkan indikator dengan 
instrumen penilaian, 4 guru lain sudah 
mampu menyusun indikator namun 
belum paham cara merancang penilaian 
pengetahuan dan ketrampilan, sedangkan 
untuk 4 orang guru masih belum mampu 
mengkaitkan indikator dengan instrumen 
penilaian sikap, pengetahuan, ketrampilan 
dengan tepat.   Disamping itu, 
peneliti juga melakukan wawancara yang 
berisi pertanyaan tentang bentuk kesulitan 
yang dihadapi oleh guru dalam menyusun 
RPP kurikulum 2013 dan cara mengatasinya, 
serta pendapat dan saran perbaikan kegiatan 
pelatihan dan bimbingan Online dalam 
meningkatkan kemampuan guru menyusun 
RPP.

Berdasarkan hasil wawancara, enam 
orang guru kesulitan dalam menyusun 
indikator terutama dalam menentukan kata 
kerja operasional yang terukur dan cara 
merancang instrumen penilaian. Seorang 
guru kesulitan dalam menentukan kata kerja 
operasional, ketika terdapat kata kerja yang 
sama dalam tingkatan yang berbeda. Untuk 
mengatasi masalah tersebut, dua orang guru 
melakukan diskusi dengan guru dan peneliti 
melayani konsultasi melalui WhatsApp, dua 
orang guru cukup diskusi dengan sesama 
guru saja, sedangkan enam orang guru yang 
lain perlu berdiskusi dengan sesama guru 

14



dan pembimbing dan dilanjutkan dengan 
bimbingan Online dengan pembimbing, baik 
melalui email maupun WhatsApp.

d.  Refleksi 
 Beberapa guru (40%) telah menunjukkan 

peningkatan kemampuannya terutama 
dalam menyusun indikator  dan kegiatan 
pembelajaran saintifik. Namun demikian 
sebagian besar guru (60%) masih perlu 
bimbingan karena belum sepenuhnya mampu 
merancang penilaian sikap, pengetahuan, 
dan ketrampilan yang akan digunakan untuk 
mengukur ketercapaian indikator yang 
sudah dirumuskannya. Dengan demikian 
kemampuan sebagian guru dalam menyusun 
RPP Kurikulum 2013 belum  memenuhi 
indikator keberhasilan karena belum ada 85% 
peserta (guru) yang mampu menyusun RPP 
dengan benar. Disamping itu, kesungguhan, 
kemandirian, dan keaktifan masih kurang 
dari 85%.Hasil refleksi ini pulalah yang 
menjadi titik tolak perencanaan pada siklus 
kedua. Melalui pelatihan dengan dilanjutkan 
bimbingan Online secara intensif peneliti bisa 
menjelaskan, mengarahkan, membimbing, 
serta memberi contoh RPP Kurikulum 2013 
yang sesuai standar. 

3. Deskripsi Siklus II

a. Perencanaan Tindakan
Perencanaan siklus 2 disusun setelah 

memperoleh gambaran tentang  kemampuan 
guru dari hasil refleksi yang diperoleh pada 
siklus 1. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
minggu kedua Oktober 2015.untuk itu 
kemudian dilakukan penyusunan program 
pelatihan siklus ke-2. Rancangan program 
pelatihan siklus ke-2 yang dilanjutkan 
dengan bimbingan Online ditujukan pada 
upaya meningkatkan kemampuan menyusun 
RPP kurikulum 2013. 

b. Pelaksanaan Tindakan
Tugas yang dikerjakan subjek penelitian 

pada siklus yang kedua ini sama dengan siklus 
yang pertama. Namun pada tahap ini, peneliti 
menambahkan dengan memberi penjelasan 

terkait kekurangan atau kelemahan yang 
ditemukan pada siklus pertama, serta 
membuat WAG (WhatsApp Group) untuk 
mempermudah diskusi antar guru-guru dan 
penelita. Seterusnya peneliti memaparkan 
kepada guru-guru bagaimana langkah-
langkah untuk mengatasi permasalahan yang 
dihadapinya agar supaya bisa menyusun 
RPP Kurikulum 2013 yang baik dan 
benar. Pada siklus kedua ini, peneliti juga 
menambahkan tindakan dengan memberikan 
pendampingan khusus pada guru yang masih 
merasa kesulitan dalam menyusun RPP, dan 
bimbingan itu dilakukan pada saat pelatihan 
siklus kedua sesi akhir yaitu praktek 
penyusunan RPP kurikulkum 2013. Peneliti 
meminta guru melanjutkan menyusun RPP 
dirumah masing-masing lalu dikirimkan ke 
email peneliti untuk mendapatkan bimbingan 
Online secara berkelanjutan. Hasil revisi RPP 
kemudian dipresentasikan pada kegiatan 
pelatihan berikutnya.

c. Hasil Observasi
Pada saat pelatihan sampai dengan proses 

bimbingan Online. Peneliti mengamati proses 
guru mengikuti kegiatan dalam penyusunan 
RPP ini. Kemudian peneliti mengolah dan 
menganalisa hasil pengamatan tersebut. 

Berdasarkan hasil analisa tentang 
pengamatan proses, dapat di simpulkan 
bahwa guru yang sangat sungguh 8 orang 
( 80 % ), sungguh-sungguh 2 orang ( 20 % 
), sangat mandiri mandiri 8 orang  ( 80 % ), 
mandiri 2orang (20% ), keaktifan 7 orang ( 
70 % ) sangat aktif,  aktif 3 orang (30 %) , 
dan semua para subjek penelitian (10 orang) 
sudah mengikuti mekanisme  (100 %).  
Sedangkan hasil telaah RPP Kurikulkum 
2013 pada siklus kedua dari 10 RPP yang 
telah dibuat guru, peneliti dapat disimpulkan 
bahwa yang mendapat nilai Amat baik90 % 
(9orang), Baik 10 % (1orang) dan rata-rata 
90 %.(Amat baik)
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d. Refleksi

Berdasarkan hasil observasi pada siklus 
kedua, terbukti terjadi peningkatan yang 
cukup signifikan jika dibandingkan dengan 
siklus pertama. Hasil pengamatan proses 
penyusunan RPP menunjukkan bahwa 
kesungguhan, kemandirian, keaktifan, dan 
mengikuti mekanisme dalam menyusun 
RPP Kurikulum 2013 meningkat. Selain 
itu kemampuan guru dalam menyusun 
indikator , merancang kegiatan pembelajaran 
saintifik  dengan student centered dan 
merancang penilaian sikap, pengetahuan, 
dan ketrampilan juga sudah benar. Terdapat 
keterpaduan dan keterkaitan antara KI-KD, 
indikator, materi, kegiatan pembelajaran dan 
penilaian serta sumber belajar pada RPP yang 
dibuat oleh guru-guru tersebut. Disamping itu  
semua guru juga sudah mampu merancang 
pembelajaran remedial dan pengayaan. 

Sementara itu, dari hasil nilai telaah RPP 
Kurikulum 2013 menunjukkan peningkatan 
dari siklus pertama 80 % (Baik) ke siklus 
kedua dengan rata-rata 90 % (Amat baik). 
Terjadinya peningkatan kemampuan subjek 
penelitian dalam menyusun RPP Kurikulum 
2013 disebabkan ada intervensi dari peneliti. 

4. Deskripsi Antar Siklus dan 
Pembahasan

Teknik pengumpulan data yang di 
laksanakan dalam penelitian ini adalah dengan 
memakai metode deskriptif komparatif dan 
tidak menggunakan uji statistik. Teknik 
deskriptif komparatif yang dimaksud yaitu 
membandingkan hasil observasi antar siklus, 
baik proses maupun hasil nilai. 

Terjadi banyak perubahan dari pra siklus 
ke siklus pertama dan ke siklus kedua. Pada 
awalnya (Pra siklus) banyak guru masih 
kesulitan menyusun indikator dari masing-
masing KD. Sebagian guru masih tumpang 
tindih merumuskan indikator pengetahuan 
dan ketrampilan. 

 Hasil telaah RPP  menunjukkan 
peningkatan yang luar biasa dari yang awalnya 
rata-rata 69% menjadi rata-rata 80%. Mereka 
menyatakan bahwa pelatihan penyusunan 
RPP dengan dialog interaktif telah menambah 
wawasan dan pemahamannya tentang 
cara menyusun RPP yang benar dan dapat 
dijadikan acuan untuk mengajar di kelasnya. 
Mereka juga menyatakan bahwa bimbingan 
Online telah membantunya, karena RPP 
hasil buatannya benar-benar dipantau dan 
mereka bisa konsultasi kapan saja secara 
intensif lewat Online tanpa harus tatap muka 
langsung dengan peneliti.

Pada siklus kedua, terjadi perubahan 
yang sangat positif dari hasil RPP guru. 
Peningkatan kemampuan guru dalam 
menyusun RPP sangat nampak bila peneliti 
kaitkan dengan teori. Mereka lebih paham 
tentang langkah-langkah menyusun RPP, 
prinsip-prinsip penyusunan RPP kurikulum 
2013, dan pemahaman mereka tentang teori 
tersebut benar-benar telah dipraktekkan 
dengan benar. 

Dari hasil rekap data bukti fisik hasil 
pengamatan proses penyusunan RPP yang 
mengamati guru dalam hal kesungguhan, 
kemandirian, keaktifan serta mekanisme 
selama kegiatan pelatihan sampai bimbingan 
Online dari siklus pertama dan siklus 
kedua (antar siklus) yang telah diolah dan 
dianalisa oleh peneliti, terlihat peningkatan 
kesungguhan dari sungguh-sungguh 40 
%   (4 orang) menjadi sungguh-sungguh 
80 % (8 orang) dan sungguh-sungguhyang 
awalnya ada 60 % (6 orang) menjadi sangat 
sungguh-sungguh. Dan yang tetap sungguh-
sungguh ada 20% (2 orang) Dari sisi 
kemandirian,dari 40% (4 orang)  yang sangat 
mandiri menjadi (80 %),dan 2 orang mandiri 
menjadi tetap mandiri (20 %).Sehingga pada 
siklus II ternyata semuanya sudah mengikuti 
mekanisme secara benar 100 %(10 org).     

Berikut ini adalah grafik perbandingan 
hasil pengamatan proses antar siklus.
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Grafik Perbandingan Hasil Pengamatan Penelitian Antar Siklus

Selanjutnya peneliti juga menyajikan 
rekap data bukti fisik hasil telaah  RPP 
kurikulum 2013 antar siklus yang telah diolah 
dan dianalisa oleh peneliti. Hasil telaah RPP 
ini menilai kebenaran penyusunan RPP guru 
dari pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 yang 
terdiri dari beberapa komponen 

Dari hasil perbandingan nilai antar siklus, 
terjadinya peningkatan nilai kemampuan 
guru dalam menyusun RPP Kurikulum 
2013 antar siklus,yakni dari pra siklus 69 % 
(Cukup), siklus pertama 80 % (Baik), siklus 
kedua 90 % (Amat baik). Untuk lebih jelas 
lihat tabel berikut ini.

     Grafik Perbandingan Hasil Nilai RPP Antar Siklus

Dari grafik diatas jelas menunjukkan adanya peningkatan pada setiap siklus, yaitu      dari 
Pra Siklus (69%), Siklus 1 (80%), dan siklus 2 (90%).

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan hasil 
penelitian dan temuan penelitian yang telah 
dikemukakan dapat diambil kesimpulan 
bahwa:  Pelatihan dan bimbingan Online 
melalui email dan WhatsApp terbukti dapat  
meningkatkan kemampuan guru Bahasa 
Inggris dalam menyusun RPP Kurikulum 
2013 di SMP Kota Yogyakarta.  Penelitian 
ini dilakukan dalam 2 siklus yang mana 
masing masing siklus terdiri dari 2 kali 
pelatihan dan minimal 2 kali bimbingan 
melalui email dan WhatsApp dengan urutan 

langkah-langkah : (1) Menyelengarakan  
pelatihan guru dengan dialog interaktif; 
(2) Menyusun RPP Kurikulum 2013 dan 
mengkonsultasikan RPP yang telah dibuat 
pada peneliti melalui bimbingan via media 
social; (3) Mempresentasikan hasil RPP 
yang telah direvisi melalui bimbingan 
Onlinepada saat pelatihan berikutnya; (4) 
Memberikan pendampingan pada guru 
yang masih kesulitan pada saat pelatihan 
sesi penyusunan RPP dilanjutkan dengan 
mengkomunikasikan via email dan 
WhatsApp; (5) Menyempurnakan kembali 
RPP kurikulum 2013 setelah mendapatkan 
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tambahan masukan dan tanggapan dari guru 
lain dan peneliti. Peningkatan kemampuan 
guru Bahasa Inggris dalam menyusun RPP 
Kurikulum 2013 ini juga dibuktikan dengan 
data hasil telaah RPP guru yang meningkat 
dari pra siklus 69 % (cukup) ke siklus 
pertama 80 % (baik) dan siklus kedua 90 % 
(amat baik).

Berdasarkan kesimpulan yang 
dikemukakan di atas, peneliti menyampaikan 
saran dan rekomendasi yang bermanfaat bagi 
guru, kepala sekolah, dan teman pengawas 
sebagai berikut:

Sebagai tenaga profesional, guru perlu 
meningkatkan kemampuannya      untuk 
menyusun perencanaan pembelajaran (RPP) 
dengan benar.

1. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas 
pembelajaran, guru perlu menyusun RPP 
dan menggunakannya sebagai acuan 
mengajar di kelas.

2. Sebagai pemimpin, kepala sekolah 
perlu lebih intensif dalam melakukan 
pembinaan dan pemantauan terhadap 
administrasi pembelajaran guru dan 
dalam melaksanakan supervisi akademik.

3. Sebagai kepala sekolah, perlu untuk 
menfasilitasi guru dalam menyusun RPP 
melalui kegiatan pelatihan, workshop, 
dll.

4. Sebagai seorang pengawas wajib 
membantu dan membimbing guru dan 
Kepala Sekolah dalam menyusun RPP 
serta perangkat pembelajaran yang 
lainnya baik melalui pendampingan, 
pelatihan, workshop, maupun bimbingan 
on-line.

5. Pengawas Sekolah perlu melaksanakan 
supervisi akademik terkait dengan 
perencanaan, proses, dan evaluasi 
pembelajaran para guru di sekolah binaan 
secara berkelanjutan agar lebih memberi 
motivasi. 
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PENERAPAN METODE KOOPERATIF STAD 
UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA 

SISWA KELAS VI SD 

Oleh: Ifut Riati
Guru SD Negeri Pete Seyegan
Email: ifutriati61@gmail.com

ABSTRACT: Objective of this research is to motivated 6th grade of Pete Seyegan state 
elementary school to learn math. The subject of this research were 33 students of 6th 
grade, 8 of them are girl and 25 of them are boys. And the object was application of 
STAD cooperative method. Reason of this research by the student who often didn’t do 
their homework (PR), not interested in study, math is difficult and boring. Instrument that 
be use in this research are teacher activity, Discussion, pre-score, quiz score, individual 
progress score, and team summary. From the result of classroom action research can be 
concluded that application of STAD cooperative method go in a good manner, student 
become active and creative, learning become fun with result that motivate 6th grade 
grade of Pete Seyegan state elementary school. The result of the first cycle test 75.09,  
the result increased to 82.12 in second cycle.

Keywords : STAD cooperative method go in a good manner

PENDAHULUAN
Undang-undang Republik Indonesia 

Nomer 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 tentang 
sistim pendidikan Nasional ( 2003:6 ) 
menjelaskan bahwa tujuan pendidikan 
Nasional adalah mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta 
peradapan bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ; 
mengembangkan potensi siswa agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan yang Maha Esa, beraklak mulia, 
sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab. Sesuai dengan 
tujuan Tujuan Pendidikan Nasional tersebut 
tugas sekolah adalah mengembangkan 
potensi siswa secara optimal agar memiliki 
kemampuan hidup. Kemampuan siswa sangat 
ditentukan oleh kemampuan guru dalam 
mengelola proses pembelajaran di kelas. Oleh 
sebab itu guru perlu  memiliki kemampuan 
memilih metode pembelajaran yang tepat 

untuk dapat meningkatkan kompetensi siswa. 
Guru merupakan komponen dalam belajar 
mengajar yang berinteraksi langsung dengan 
peserta didik . Guru mempunyai peranan yang 
sangat penting terhadap terciptanya proses 
pembelajaran yang dapat mengantarkan 
peserta didik  ketujuan pembelajaran yang 
telah ditetapkan.

Sampai saat ini pembelajaran Matematika 
di SD Negeri Pete masih dianggap sulit  dan 
membosankan oleh sebagian besar siswa, 
Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai rata-
rata Ulangan Harian ke satu, 65, ulangan 
harian ke dua turun menjadi 49,20, ulangan 
harian ke tiga naik lagi menjadi 61,13, hasil 
Penilaian Tengah Semester ( PTS ) baru 
mencapai 6,58. Belum tercapainya KKM 
di SD Negeri Pete Seyegan , karena selama 
ini dalam pelaksanaan pembelajaran guru 
masih mendesain siswa untuk menghafal 
seperangkat fakta yang diberikan oleh 
guru, seolah olah guru sebagai sumber 
utama pengetahuan. Umumnya metode 
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yang digunakan adalah metode ceramah, 
sehinggan proses pembelajaran bersifat 
monoton dan peserta diddik cenderung pasif. 
Alat peraga yang tersedia jarang digunakan 
oleh guru, bahkan ada alat peraga yang masih 
terbungkus rapi, sampai rusak belum pernah 
digunakan. 

Dalam pembelajaran Matematika 
pada saat ini diharapkan banyak, berlatih , 
bersimulasi dan berdiskusi, sehingga peserta 
didik akan mengikuti pelajaran dengan 
aktif, kreatif mampu menerapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Salah satu cara yang 
dapat dilakukan untuk pembelajaran tersebut 
adalah memilih model pembelajaran yang 
dapat memberi kesempatan seluas-luasnya 
kepada peserta didik  untuk berkembang 
sesuai dengan keinginan dan kemampuan 
peserta didik . Dalam memilih model 
pembelajaran guru harus memperhatikan 
faktor peserta didik sebagai subyek belajar. 
Kondisi siswa yang satu berbeda dengan yang 
lain, baik dalam hal kemampuan maupun 
cara belajarnya. Perbedaan itu menyebabkan 
adanya kebutuhan yang berbeda dari setiap 
anak. Selama ini guru dalam menyampaikan 
pelajaran, perbedaan individu jarang 
mendapat perhatian, semua peserta didik 
dalam satu kelas dianggap mempunyai 
kebutuhan dan kemampuan yang sama, 
sehingga diperlakukan dengan cara yang 
sama pula. Persepsi ini perlu diubah supaya 
anak mendapat bimbingan sehingga anak 
berhasil menyelesaikan pelajaranya dengan 
baik. Salah satu alternatif pembelajaran 
yang dapat diterapkan untuk memenuhi 
kebutuhan belajar anak tersebut adalah 
model pembelajaran kooperatif Student 
Teams Achievement Divisions (STAD).

Student Teams Achievement Divisions 
(STAD) merupakan model pembelajaran 
kooperatif yang dikembangkan oleh Robert 
E Slavin. STAD adalah salah satu tipe 
pembelajaran kooperatif yang menempatkan 
peserta didik dalam kelompok belajar yang 
beranggotakan  4 sampai 5 anak.dengan 
kemampuan hiterogen. Melalui pembelajaran 
STAD ini anak akan mendapatkan rangsangan 

dari anggota kelompok untuk menyelesaikan 
tugas - tugas dalam pembelajaran Matematika 
secara mandiri. 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student 
Teams Achievement Devisions (STAD).

Student Teams Achievement Devisions 
(STAD) adalah  merupakan salah satu 
metode pembelajaran kooperatif yang paling 
sederhana, dan merupakan model yang paling 
baik untuk permulaan bagi para guru yang 
baru menggunakan pendekatan kooperatif. 
Menurut Slavin, 2008 : 143 pembelajaran 
kooperatif.  STAD terdiri atas lima komponen 
utama yaitu: presentasi kelas, tim, kuis, 
skor  kemajuan individual, rekognisi tim. 
Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh 
Slavin, maka model pembelajaran kooperatif 
STAD memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1)   Presentasi Kelas
Materi dalam STAD pertama-tama 

diperkenalkan dalam presentasi di dalam 
kelas. Ini merupakan pengajaran langsung 
seperti yang sering kali dilakukan atau 
diskusi pelajaran yang dipimpin oleh guru,. 
Bedanya presentasi kelas dengan pengajaran 
biasa hanyalah bahwa presentasi tersebut 
haruslah benar-benar berfokus pada unit 
STAD. Dengan cara ini para peserta didik 
menyadari bahwa mereka harus benar-benar 
memberi perhatian penuh selama presentasi 
kelas, karena dengan demikian akan sangat 
membantu mereka mengerjakan kuis-kuis, 
dan skor kuis mereka menentukan skor tim 
mereka.

2)  Tim
Tim terdiri atas empat atau lima peserta 

didik yang mewakili seluruh bagian dari 
kelas dalam hal kinerja akademik, jenis 
kelamin, ras dan etnisitas. Fungsi utama dari 
tim ini adalah memastikan bahwa semua 
anggota tim benar-benar belajar dan lebih 
khususnya lagi adalah untuk mempersiapkan 
anggota untuk bisa mengerjakan kuis dengan 
baik. Setelah guru menyampaikan materinya, 
tim berkumpul untuk mempelajari lembar 
kegiatan atau materi lainya. Yang paling 
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sering terjadi, pembelajaran itu melibaatkan 
pembahasan permasalahan bersama, 
membandingkan jawaban, dan mengoreksi 
tiap kesalahan pemahaman apabila anggota 
tim ada yang membuat kesalahan. Tim 
adalah figur yang paling penting dalam 
STAD. Pada tiap poinnya yang ditekankan 
adalah membuat anggota tim membuat 
yang terbaik untuk tim, dan tim pun harus 
melakukan yang terbaik untuk membantu 
tiap anggotanya. Tim ini memberikan 
dukungan kelampok bagi kinerja akademik 
penting dalam pembelajaran, dan itu adalah 
untuk memberikan perhatian dan respek 
yang mutu yang penting untuk akibat yang 
dihasilkan seperti hubungan antar kelompok, 
rasa harga diri, penerimaan terhadap siswa-
siswa mainstream. 

3)   Kuis
Setelah guru memberikan presentasi 

dan sekitar satu atau dua praktik tim, peserta 
didik akan mengerjakan kuis individual. 
Para peserta didik tidak diperbolehkan untuk 
saling membantu dalam mengerjakan kuis. 
Sehingga setiap peserta didik bertanggung 
jawab secara individual untuk memahami 
materinya.

4)  Skor Kemajuan Individual
Gagasan dibalik skor kemajuan 

individual adalah untuk memberikan kepada 
tiap peserta didik,tujuannya kinerja yang 
akan dicapai apabila mereka bekerja lebih 
giat akan memberikan kinerja yang lebih 
baik dari pada sebelumnya. Tiap siswa dapat 
memberikan konstribusi poin yang maksimal 
kepada timnya dalam sistim skor ini, tetapi 
tak ada siswa yang dapat melakukannya tanpa 
memberikan usaha mereka yang terbaik. 
Tiap peserta didik diberikan skor awal yang 
diperoleh dari rata-rata kinerja peserta didik 
tersebut sebelumnya dalam mengerjakan 
kuis yang sama. Siswa selanjutnya akan 
mengumpulkan poin untuk tim mereka 
berdasarkan tingkat kenaikan skor kuis 
mereka dibanding dengan skor awal mereka.

5)   Penghargaan Kelompok
Tim akan mendapatkan sertifikat atau 

bentuk penghargaan yang lain apabila skor 
rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. 
Untuk menghitung skor tim, catatlah tiap poin 
kemajuan semua anggota tim pada lembar 
rangkuman tim dan bagilah jumlah total 
poin kemajuan seluruh anggota tim dengan 
jumlah anggota tim yang hadir bulatkan 
semua pecahan. Untuk di ingat bahwa skor 
tim lebih tergantung pada skor kemajuan dari 
pada skor kuis awal.

2 Mata Pelajaran Matematika bertujuan 
agar peserta didik memiliki kemampuan 
sebagai berikut:

1). Memahami konsep matematika, 
menjelaskan keterkaitanantar konsep dan 
mengaplikasikan konsep atau algoritma, 
secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam 
pemecahan masalah

2). Menggunakan penalaran pada pola 
dan sifat melakukan manipulasi matematika 
dalam membuat generalisasi, menyusun 
bukti, atau menjelaskan gagasan dan 
pernyataan matematika.

3). Memecahkan masalah yang meliputi 
kemampuan memahami masalah, merancang 
model matematika, menyelesaikan model 
dan menafsirkan solusi yang diperoleh.

4). Mengomunikasikan gagasan dengan 
simbul, tabel, diagram, atau media lain untuk 
memperjelas keadaan atau masalah.

5). Memiliki sikap menghargai kegunaan 
matematika dalam kehidupan yaitu, memiliki 
rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 
mempelajari matematika, serta sikap ulet 
dan percaya diri dalam pemecahan masalah.
(Standar Nasional Pendidikan , 2006 : 173 )

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan 
model penelitian dari Suharsimi Arikunto, 
dkk (2008 : 16) yang terdiri dari dua siklus 
dan masing-masing siklus 2 X pertemuan 
menggunakan empat komponen tindakan 
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yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pengamatan 
dan refleksi. Adapun model dan penjelasan 
untuk masing-masing tahap adalah sebagai 
berikut 

Gambar 1. Perencanaan Langkah Tindakan 
Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SD 
Negeri Pete Sleman Yogyakarta, pada 
bulan Juli sampai  September 2017. Subyek 
penelitian ini adalah peserta didik kelas 
VI SD Negeri Pete yang berjumlah 33 
terdiri dari 8 perempuan dan 25 laki-laki. 
Obyek penelitian ini adalah Penerapkan 
metode kooperatif STAD pada pelajaran 
Matematika Standar Kompetensi: Bilangan 
1. Melakukan operasi hitung bilangan bulat 
dalam pemecahan masalah. Kompetensi 
Dasar 1.1: Menggunakan sifat-sifat operasi 
hitung termasuk operasi campuran FPB dan 
KPK, Kompetensi Dasar 1.2 : Menentukan 
akar pangkat tiga suatu bilangan kubik, 
Kompetensi Dasar 1.3 : Menyelesaikan 
masalah yang melibatkan opersai hitung 
termasuk penggunaan akar pangkat tiga. 

Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, 
wawancara, kuis, dan angket. Observasi 
dilakukan dengan menggunakan lembar 
observasi. Dokumentasi untuk mengambil 
foto-foto kegiatan belajar mengajar, hasil 
siklus dan hasil angket. Wawancara dilakukan 
untuk melengkapi data yang belum lengkap 
pada hasil pengamatan. Kuis diberikan pada 
siklus I dan II dilaksanakan secara individual 

untuk memberikan konstribusi poin yang 
maksimal kepada timnya. Angket diberikan 
pada akhir siklus untuk mengetahui respon 
peserta didik terhadap penerapan metode 
kooperatif STAD.

Jenis dan sumber data dalam penelitian 
ini adalah data yang diperoleh dari hasil 
pengamatan kegiatan guru dalam menerapkan 
metode kooperatif STAD siklus I dan II, 
pengamatan diskusi peserta didik dalam 
membahas materi pembelajaran siklus I dan 
II, hasil skor awal yang diperoleh dari rata-
rata ulangan harian,  hasil kuis individual 
siklus I dan II, hasil rangkuman tim siklus I 
dan II serta hasil angket yang diberikan pada 
siklus II

Teknik analisis data penelitian ini adalah 
teknik analisis data kualitatif dan teknik 
analisis data kuantitatif. Teknik analisis data 
kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan 
proses pembelajaran yaitu pada kegiatan guru 
dan diskusi peserta didik dalam penerapan 
metode kooperatif STAD. Ini digunakan 
pada setiap tahap tindakan ( perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, refleksi ). 
Setiap tahap tindakan dilakukan refleksi. 
Hasil refleksi digunakan untuk perbaikan 
tindakan berikutnya. Hasil penelitian yang 
dianalisis secara kuantitatif adalah hasil skor 
awal, hasil skor  kuis, hasil poin kemajuan 
individual. Skor awal mewakili skor rata-rata 
peserta didik pada nilai sebelum penelitian 
yang diambil dari rata-rata ulangan harian 
yang sudah dilaksanakan. Menghitung skor 
individual dan Tim berdasarkan tingkat skor 
kuis mereka. 

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Berikut ini hasil observasi dari 
kolaborator pada siklus I 
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Tabel 1
 Hasil observasi kolaborator siklus I 

No Aspek yang diamati Siklus I

Skor Keterangan

1 Guru dalam melaksanakan 
pembelajaran

3 Baik

2 Metode yang digunakan 
dalam pembelajaran

4 Amat Baik

3 Partisipasi siswa dalam pem-
belajaranSiswa 

3 Baik

4 Evaluasi dalam pembelajaran 3 Baik

Berdasarkan  tabel di atas dapat di baca 
hasil observasi pada siklus  I  baru ada satu 
aspek yang memperoleh skor 4( amat baik 
) yang artinya pelaksanaan pembelajaran  
belum sempurna, masih ada beberapa 
indikator yang perlu diperbaiki pada siklus 
ke II. 

Berikut adalah hasil observasi siklus 
II, setelah dilakukan perbaikan dengan 
menerapkan metode kooperatif ATAD secara 
kelompok tiap kelompok 3 anak.

  

Tabel 2.
Hasil observasi siklus II

No Aspek yang diamati Siklus I
Skor Keterangan

1 Guru dalam melaksanakan pembelajaran 4 Baik

2 Metode yang digunakan dalam 
pembelajaran

4 Amat Baik

3 Partisipasi siswa dalam 
pembelajaranSiswa 

4 Baik

4 Evaluasi dalam pembelajaran 4 Baik

Hasil observasi kolaborator pada 
siklus II menunjukkan ada peningkatan 
di bandingkan dengan hasil observafi 
siklus I Hal ini disebabkan oleh perubahan 
strategi pembelajaran tersebut, sehingga 
jumlah siswa yang mengikuti pembelajaran 
dengan penerapan metode kooperatif STAD 
meningkat. 

Hasil pembelajaran dengan penerapan 
metode kooperatif STAD pada siklus I tersaji 

pada tabel 3 kuis awal yaitu tes analisis 
Kompetensi Dasar Menggunakan sifat-sifat 
operasi hitung termasuk operasi campuran 
FPB dan KPK, digunakan untuk mengetahui 
pemahaman siswa dalam membedakan FPB 
dan KPK. 
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Tabel 3.
Hasil Tes Siklus I

KKM = 68
NO Nilai Tes

Awal Akhir
1 32,50 60
2 52,50 80
3 50,00 70
4 65,00 80
5 47,50 70
6 4,50 70
7 52,50 80
8 95,00 90
9 76,00 90
10 90,25 80
11 80,00 90
12 75,00 90
13 67.50 80
14 65.00 90
15 77.75 100
16 50,75 90
17 70,50 90
18 50,50 70
19 60,75 90
20 90,25 90
21 50,25 70
22 70,50 80
23 90,50 100
24 80,25 70
25 70,25 90
26 70,75 100
27 80,50 90
28 70,25 90
29 50,25 70
30 70,25 90
31 50,25 70
32 20,50 80
33 60,75 80

2172,50 2478
65,81 75,09

Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
pemahaman FPB dan KPK ada peningkatan 
dari skor awal 65,81 menjadi 84,24, 
peningkatan ini tidak terjadi pada semua 
siswa.  4 siswa yang mengalami penurunan 
dari skor awal, dan 1 siswa masih dibawah 
KKM. Oleh karena itu penelitian dilanjutkan 
pada siklus II. Berkut hasil tes siklus II pada 

Tabel 4
Hasil tes siklus II

NO Nilai Tes
Awal Akhir

1 32,50 70
2 52,50 80
3 50,00 70
4 65,00 80
5 47,50 70
6 4,50 70
7 52,50 80
8 95,00 90
9 76,00 90
10 90,25 80
11 80,00 90
12 75,00 90
13 67.50 80
14 65.00 90
15 77.75 100
16 50,75 90
17 70,50 100
18 50,50 80
19 60,75 90
20 90,25 100
21 50,25 90
22 70,50 80
23 90,50 100
24 80,25 70
25 70,25 90
26 70,75 100
27 80,50 90
28 70,25 90
29 50,25 70
30 70,25 100
31 50,25 80
32 20,50 80
33 60,75 80

2172,50 2710
65,81 82,12

Hasil Siklus II menunjukkan bahwa ada 
peningkatan nilai rerata tes menjadi 82,12. 
Ini menunjukkan bahwa penerapan metode 
kooperatif STAD yang dilakukan dua siklus 
dapat meningkatkan kompetensi pemahaman 
FPB dan KPK. Untuk menentukan 
ketercapaian dalam kerja kelompok pada 
penerapan metode kooperatif STAD ini pada 
tabel 5 disajikan rangkuman tim. 
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Tabel 5. 
Hasil Rangkuman Tim Siklus I

No Tim

SIKLUS  I

Skor Awal Skor Akhir Poin 
Kemajuan 

Rata 
Rata Penghargaan

1. A 201,25 270 90 30 Tim Super 
2. B 200,75 240 70 23,33 Tim Baik
3. C 165,75 230 90 30 Tim Super
4. D 195,75 160 70 23,33 Tim Baik
5. E 197,75 220 65 21,7 Tim Baik
6. F 193,25 279 90 30 Tim Super
7. G 191 260 90 30 Tim Super
8. H 186,5 260 90 30 Tim Super
9. I 145,25 240 70 23,33 Tim Baik
10. J 145,25 260 70 23,33 Tim Baik
11 K 173,25 260 90 30 Tim Super

Tabel diatas menunjukkan bahwa 
dalam bekerja dalam tim sudah baik, namun 
belum semua tim mengumpulkan poinn 
maksimalnya, pada siklus yang pertama 
ini  masih ada 5 tim yang belum mencapai 
penghargaan tim super. Masih ada indikator 

yang belum tercapai pada siklus yang 
pertama. Pada siklus dua diadakan perubahan 
strategi dalam menyampaikan pembelajaran 
supaya siswa paham betul tentang perbedaan 
FPB dan KPK. Hasil rangkuman tim pada 
siklus II tersaji pada tabel 6 di bawah ini.  

Tabel 6
 Hasil Rangkuman Tim Siklus II

No TIM Skor Awal Skor Akhir Poin Kemajuan Rata-Rata Penghargaan Tim
1. A 201,25 270 90 30 Tim Super
2. B 200,75 260 90 30 Tim Super
3. C 165,75 230 90 30 Tim Super
4. D 195,75 180 90 30 Tim Super
5. E 197,75 240 70 23,33 Tim Baik
6. F 193,25 280 90 30 Tim super
7. G 191 270 90 30 Tim Super
8. H 186,5 290 90 30 Tim Super
9. I 145,25 280 90 30 Tim Super
10. J 145,25 290 90 30 Tim Super
11 K 145,25 280 90 30 Tim Super

Hasil rangkuman tim pada siklus II ini, 
menunjukkan adanya meningkatan kerjasama  
sangat bagus. Dari sepuluh kelompok tim 
hanya ada satu tim yang belum berhasil 
menjadi tim super. Sebagai penghargaan atas 
kekopakan dalam bekerja kelompok ini dari 
peneliti memberikan penghargaan berupa 
sertipikat kepada masing masing kelompok 
yang sudah menunjukkan kemajuan dalam 

tim.   Keberhasilan dalam penerapan metode 
kooperatif STAD pada kompetensi FPB 
dan KPK di SD Negeri Pete seyegan ini 
juga diperkuat oleh pengakuan siswa yang 
tertuang pada hasil angket berikut ini. 
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Tabel 7
 Hasil Angket

No Pernyataan
YA TIDAK

Jml % Jml %
1 Apakah anda senang belajar Matenatika 30 90% 3 10%

2 Apakah anda mengalami kesulitan belajar Matematika 31 94% 2 6%

3 Apakah anda senang belajar kelompok 31 95% 2 5%

4 Setujukah anda bila dibuat kelompok belajar 33 100% 0 0%

5 Setujukah bila belajar kelompok dikunjungi guru 30 90% 3 10%

6 Setujukah bila setiap pelajaran Matematika diadakan simulasi 33 100% 0 0%

7 Setujukah bila sering diadakan simulasi pelajaran 33 100% 0 0%

8 Setujukah bila setiap akhir pelajaran membuat kesimpulan 31 94% 2 6%

9 Apakah pelaksanaan STAD menyenagkan 33 100% 0 0%

10 Apakah STAD perlu diterapkan pada pelajaran yang lain  30 90% 3 10%

Hasil angket menunjukkan adanya 
peningkatan siswa senang belajar Matematika, 
hanya ada 6% saja dari jumlah siswa yang 
masih mengalami kesulitan. Mereka senang 
belajar kelompok, senang dikunjungi guru 
dalam belajar kelompok, senang bersimulasi 
diskusi, mempuat kesimpulan bahkan merasa 
tertantang untuk melaksanakan belajar 
kelompok ini pada pelajaran yang lain dan 
selalu minta diadakan belajar seperti model 
STAD ini secara terus menerus.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
dapat disimpulkan bahwa ada ada dua 
keberhasilan yang diperoleh melalui 
penerapan metode kooperatif STAD  yaitu 
keberhasilan proses pembelajaran dan 
keberhasilan produk pembelajaran. 

 Keberhasilan proses pembelajaran 

Keberhasilan proses pembelajaran 
ditunjukkan pada keberhasilan pembelajaran 
yang dapat membuat siswa belajar secara 
aktif, santai, senang, bersemangat, tidak 
merasa cepat lelah, bosan. Hal ini dibuktikan 
dengan fakta pembelajaran 2 jam pelajaran 
setiap siklusnya, namun tidak seorang 
pun yang mengeluh, peserta didik tetap 
bersemangat untuk mengikuti pembelajaran 
dengan baik. 

Keberhasilan produk pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi siklus I 
dan II dapat disimpulkan bahwa metode 
kooperatif STAD berhasil dilaksanakan. 
Keberhasilan ini ditunjukkan pada 
peningkatan dari skor awal pada siklus I hasil 
kuis masih ada satu anak yang belum tuntas, 
dan masih ada 5 tim  yang belum berhasil 
meraih penghargaan tim super. Kegiatan 
kuis dan tim super akan berlangsung secara 
beriringan pada siklus II. Ini terjadi berkat 
perubahan strategi yang dilaksanakan pada 
siklus II. Kemamuan untuk mengubah 
strategi pembelajaran merupakan kemamuan 
yang harus dimiliki seorang guru. Guru harus 
tanggab terhadap kondisi siswa, kemudian 
dilakukan perubahan perubahan metode atau 
strategi pembelajaran agar kompetensi siswa 
meningkat. Untuk itu guru dituntut untuk 
selalu berinovasi dalam mengajar. 

Pada siklus I menunjukkan bahwa 
kemampuan awal siswa dalam membedakan 
FPB dan KBK masih sangat rendah siswa 
yang belum tuntas masih ada 13 anak, 
rata - rata skor awal baru 65,81,  namun   
kemampuan siswa meningkat setelah 
mendapatkan penerapan model pembelajaran 
kooperatif STAD menjadi 75,09, tinggal satu 
anak saja yang belum tuntas, oleh karena itu 
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perlu dilaksanakan siklus II agar peningkatan 
kompetensi FPB dan KPK dapat tuntas 
semuanya. Hasil yang diperoleh setelah 
dilakukan siklus II dengan perubahan strategi 
pembelajaran terjadi peningkatan pada 
hasil observasi kuis siklus I baru mencapai 
75,09 pada siklus II menjadi 82,12 dan 
semua mengalami peningkatan semuanya 
di atas KKM yang sudah ditentukan. Semua 
siswa tuntas. Peningkatan juga terjadi pada 
rangkuman tim adanya peningkatan. Pada 
siklus I masih ada 5 kelompok yang baru 
mengumpulkan rangkuman tim baik . Pada 
siklus II ini ada 10 Kelompok berhasil 
menduduki tim super.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan,  penulis dapat mengambil 
kesimpulan menerapkan metode kooperatif 
STAD dapat untuk memotivasi belajar 
matematika peserta didik kelas VI SD Negeri 
Pete Seyegan sebagai berikut:                1) 
Penerapan metode kooperatif STAD berjalan 
lancar, suasana pembelajaran menyenangkan, 
menjadi lebih hidup, kelihatan semua aktif, 
inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan.  
2) Penerapan metode kooperatif STAD dapat 
memotivasi belajar matimatika peserta didik   
meningkat, pada siklus I nilai kuis terendah 
60, pada siklus II menjadi 70,  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
dikemukakan saran sebagai berikut: 1) Bagi 
guru, meningkatkan motivasi belajar peserta 
didik terus ditingkatan dan keberhasilan 
penerapan metode kooperatif STAD ini, 
bisa diujicobakan pada materi yang berbeda. 
2)  Untuk rekan-rekan guru yang lain, mari 
kita mencoba melakukan penelitian tindakan  
kelas, untuk memotivasi belajar peserta 
didik.
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PENINGKATAN KEMAMPUAN WARGA SEKOLAH  
PADA TIGA BINAAN UNTUK MEMPEROLEH NILAI AKREDITASI 

YANG OPTIMAL MELALUI PENDAMPINGAN  
DI KABUPATEN KULON PROGO 

Oleh: Giyarsih
Pengawas SMA/SMK  Kulon Progo

Email asih125@yahoo.co.id

ABSTRACT:  This study was done to the three target schools have optimal readiness 
and understanding in the fulfillment of the eight national education standards (SNP). 
Gradually each partner schools accompanied and guided so that principals, teachers, 
school administrators and staff have high ability in preparing and presenting physical 
evidence and supporting data needed to fulfill the eight SNPs consisting of 185 grains 
statement. In assisting the residents and their supervisory partner schools accreditation 
dissecting instruments, guidelines, and supporting data as much as 185 grains statement. 
Determination of research subjects do with priority scale namely from eight partner 
schools taken three target schools that will visitated. From the results of the action 
research on mentoring accredited school in three target schools can be summarized as 
follows.

1. The level of understanding of the school community regarding the accreditation of a 
high enough shown by the availability of physical evidence as much as 185 statements 
in the instrument of accreditation can be met properly.

2. Teamwork school accreditation are optimal indicated by an increase in the acquisition 
value of the accreditation of the first mentoring assistance to both.

Keywords: Ability, Mentoring, 8 SNP, the Instrument of Accreditation

PENDAHULUAN
Dalam rangka pemberian informasi 

tentang kelayakan sekolah sebagai satuan 
pendidikan atau program pendidikan 
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, 
dan pemberian pengakuan peringkat 
kelayakan, serta pemberian rekomendasi 
tentang penjaminan mutu pendidikan kepada 
program dan atau satuan pendidikan yang 
diakreditasi dan pihak terkait (rekomendasi 
tindak lanjut), pemerintah melaksanakan 
akreditasi sekolah berdasarkan PP No. 
19/2005. 

Akreditasi adalah kegiatan penilaian 
kelayakan program dan/atau satuan 
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah 
ditetapkan [Pasal 1 ayat 21]. Pemerintah 
melakukan akreditasi pada setiap jenjang 

dan satuan pendidikan untuk menentukan 
kelayakan program dan atau satuan 
pendidikan. [ Pasal 86 ayat 1]. Akreditasi 
merupakan bentuk akuntabilitas publik 
dilakukan secara obyektif, adil, transparan, 
dan komprehensif dengan menggunakan 
instrumen dan kriteria yang mengacu kepada 
Standar Nasional Pendidikan [ Pasal 86 ayat 
3].

Berdasarkan data hasil akreditasi sekolah 
sampai dengan tahun 2015, ternyata belum 
semua program keahlian di SMK di Kabupaten 
Kulon Progo terakreditasi. Program-program 
keahlian yang sudah terakreditasi pun 
tidak seluruhnya memperoleh nilai dengan 
kategori A. Maka dari itu, penulis selaku 
pengawas pembina memiliki tanggung jawab 
moral untuk mendampngi sekolah binaan 
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agar mempersiapkan diri untuk menyambut 
visistasi di tahun 2014.

Mengingat beberapa hal tersebut di atas, 
penulis memandang perlu untuk melakukan 
penelitian tindakan sekolah dengan judul 
Meningkatkan Kemampuan Warga Sekolah 
pada Tiga Sekolah Binaan untuk Memperoleh 
Nilai Akreditasi yang Optimal Melalui 
Pendampingan di Kabupaten Kulon Progo 
Semester 1 Tahun 2015/2016. 

Dengan memperhatikan latar belakang 
masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah 
sebagai berikut: Kurangnya pemahaman 
warga sekolah mengenai akreditasi, belum 
optimalnya kerja tim akreditasi sekolah, 
sekolah belum memiliki kemampuan optimal 
dalam menyusun dan menyajikan bukti fisik 
dalam pemenuhan delapan SNP.

Berdasarkan identifikasi masalah 
di atas, maka batasan masalah dalam 
penelitian ini adalah kurangnya pemahaman 
warga sekolah terhadap akreditasi, belum 
optimalnya kerja tim akreditasi sekolah, dan 
rendahnya keterampilan tim akreditasi dalam 
menunjukkan bukti fisik dalam pemenuhan 
delapan SNP. Perlu adanya pembinaan dan 
pendampingan dari pihak pengawas pembina 
dalam mennghadapi visitasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut 
diatas, strategi pemecahan masalah yang 
digunakan adalah mengoptimalkan kekuatan 
(Strength) dan Peluang (Opportunity) dari 
tiga sekolah binaan yaitu: pendampingan 
yang intensif dan berkelanjutan dari 
pengawas Pembina serta opimalisasi kerja 
tim akreditasi sekolah.

Adapun tahapan operasional 
pelaksanaannya adalah sebagai berikut: 
sosialisasi kepada seluruh warga sekolah 
mengenai akreditasi sekolah, pendampingan 
untuk masing-masing penanggung jawab 
program dari delapan standar, optimalisasi 
kerja tim akreditasi sekolah yang bertanggung 
jawab terhadap pemenuhan 185 butir yang 
ada pada instrument akreditasi, dan simulasi 
pelaksanaan akreditasi.

Pengertian Kompetensi Warga Sekolah
Menurut kamus umum Bahasa 

Indonesia kompetensi adalah kewenangan 
atau kekuasaan untuk menentukan atau 
memutuskan sesuatu hal. Sedangkan 
warga adalah anggota atau perserikatan 
atau keluarga. Jadi warga sekolah adalah 
anggota atau perserikatan atau keluarga 
dalam sekolah. Kompetensi warga sekolah 
merupakan kemampuan warga sekolah 
dalam mempersiapkan bukti fisik akreditasi 
dalam menyambut visitasi. Kompetensi 
warga sekolah dalam penelitian ini terdiri 
dari dua yaitu kompetensi tim akreditasi 
sekolah dalam hal menunjukkan bukti fisik 
yang valid dan peningkatan perolehan nilai 
akreditasi dari pendampingan pertama ke 
pendampingan ke-dua.

Dalam penelitian ini, kompetensi warga 
sekolah yang dimaksud adalah kompetensi 
kerja tim akreditasi sekolah yang teridir dari.
Pengertian Kerja Tim Akreditasi Sekolah

Kerja Tim Akreditasi Sekolah 
ditunjukkan oleh hasil kerja tim dalam hal 
menunjukkan bukti fisik dari 185 butir 
instrument yang valid.

Pengertian Kemampuan Tim Akreditasi 
Kemampuan Tim Akreditasi ditunjukkan 

oleh hasil kerja tim dalam hal menunjukkan 
perolehan nilai akreditasi dari pendampingan 
pertama ke pendampingan ke-dua yang 
semakin meningkat.

Pengertian Instrumen Akreditasi
Di dalam buku perangkat akreditasi 

yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi 
Nasional Sekolah/Madrasah (SMK/MK), 
Jakarta, 2014 disebutkan bahwa Instrumen 
Akreditasi dalam Pemenuhan delapan SNP 
terdiri dari 185 butir pernyataan yang teridiri 
dari:
1. Standar Isi

Instrumen untuk Standar Isi terdiri dari 
delapan belas butir pernyataan.

2. Standar Proses 
Instrumen untuk Standar Proses terdiri 
dari tiga belas butir pernyataan.
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3. Standar Kompetensi Lulusan
Instrumen untuk Standar Kompetensi 
Lulusan terdiri dari 31 butir pernyataan.

4. Standar Guru dan Tenaga Kependidikan
Instrumen untuk Standar Guru dan 
Tenaga Kependidikan terdiri dari 25 butir 
pernyataan.

5. Standar Sarana Prasarana
Instrumen untuk Standar Sarana Prasarana 
terdiri dari 25 butir pernyataan.

6. Standar Pengelolaan
Instrumen untuk Standar Pengelolaan 
terdiri dari 26 butir pernyataan.

7. Standar Pembiayaan
Instrumen untuk Standar Pembiayaan 
terdiri dari 26 butir pernyataan.

8. Standar Penilaian
Instrumen untuk Standar Penilaian terdiri 
dari 21 butir pernyataan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud 
dengan Instrumen Akreditasi dalam 
Pemenuhan delapan SNP adalah instrument 
yang termuat di dalam buku perangkat 
akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan 
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 
(SMK/MK) tahun 2014.

Pengertian Nilai Akreditasi Sekolah

Menurut kamus umum Bahsa Indonesia 
Nilai adalah harga atau harga sesuatu atau 
angka kepandaian atau kadar/mutu sifat-
sifat yang penting. Menurut buku perangkat 
akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan 
Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 
(SMK/MK) tahun 2014 disebutkan bahwa 
Akreditasi adalah kegiatan penilaian 
kelayakan program pada satuan pendidikan 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 
dan merupakan bentuk akuntabilitas publik 
dilakukan secara obyektif, adil, transparan, 
dan komprehensif dengan menggunakan 
instrumen dan kriteria yang mengacu kepada 
Standar Nasional Pendidikan. Pengertian 
Nilai Akreditasi Sekolah dalam penelitian 
ini adalah nilai yang diperoleh sekolah dari 
hasil kegiatan penilaian kelayakan program 

pada satuan pendidikan berdasarkan kriteria 
yang telah ditetapkan dan merupakan 
bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara 
obyektif, adil, transparan, dan komprehensif 
dengan menggunakan instrumen dan kriteria 
yang mengacu kepada Standar Nasional 
Pendidikan.

Pengertian Pendampingan
Pendampingan merupakan suatu 

aktivitas yang dilakukan dalam rangka 
pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam 
kelompok yang lebih berkonotasi pada 
menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. 
Kata pendampingan lebih bermakna 
pada kebersamaan, kesejajaran, samping 
menyamping, dan karenanya kedudukan 
antara ke-duanya (pendamping dan yang 
didampingi) sederajat, sehingga tidak ada 
dikotomi antara atasan dan bawahan.Hal 
ini membawa implikasi bahwa peran 
pendamping hanya sebatas pada memberikan 
alternatif, saran, dan bantuan konsultatif dan 
tidak pada pengambilan keputusan (Moh.
Muzaqi,  2004 : 5).

Pendampingan merupakan suatu 
aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna 
pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam 
kelompok yang lebih berkonotasi pada 
menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. 
Kata pendampingan lebih bermakna 
pada kebersamaan, kesejajaran, samping 
menyamping, dan karenanya kedudukan 
antara ke-duanya (pendamping dan yang 
didampingi) sederajat, sehingga tidak 
ada dikotomi antara atasan dan bawahan. 
Hal ini membawa implikasi bahwa peran 
pendamping hanya sebatas pada memberikan 
alternatif, saran, dan bantuan konsultatif dan 
tidak pada pengambilan keputusan (BPKB 
Jawa Timur. 2001; 5)

Dalam penelitian ini, pendampingan 
merupakan kegiatan untuk membantu kepala 
sekolah binaan yang berangkat dari kebutuhan 
dan kemampuan seluruh warga sekolah 
yang didampingi dengan mengembangkan 
proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, 
dan untuk peningkatan kompetensinya 
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serta mengembangkan kesetiakawanan dan 
solidaritas kepala sekolah dalam rangka 
mencapai nilai akreditasi yang maksimal. 

Peran Pengawas dalam Pendampingan
Akreditasi sekolah  perlu didampingi 

karena agar mereka mampu mengatasi 
permasalahan yang dihadapi dalam 
menyiapkan bukti fisiknya. Dikatakan 
mendampingi karena yang melakukan 
kegiatan pemecahan masalah itu bukan 
pendamping, melainkan pendamping hanya 
berperan untuk memfasilitasi bagaimana 
memecahkan masalah secara bersama-
sama dengan kelompok guru-guru di 
sekolah binaan, mulai dari tahap memahami 
instrumen, memahami juknis, mengisi data 
pendudkung, dan menyiapkan bukti fisiknya.

Berbagai upaya untuk meningkatkan 
kualitas sekolah telah banyak dilakukan, 
baik oleh pemerintah maupun oleh berbagai 
pihak yang peduli terhadap kemajuan 
sekolah. Berbagai upaya tersebut antara lain 
dalam bentuk: (1) penataran/pendampingan 
akreditasi sekolah, (2) penataran/
pendampingan guru, (3) pembaharuan 
kurikulum, (4) implementasi pelaksanaan 
kurikulum 2013, (5) penilaian diri yang 
dilakukan oleh sekolah. Namun berbagai 
upaya tersebut belum mencapai hasil yang 
optimal, karena berbagai kendala di lapangan. 
Akibatnya, sampai saat ini kualitas sekolah 
di Indonesia masih rendah.

Dalam upaya pemecahan masalah, 
peran pendamping hanya sebatas pada 
memberikan alternatif-alternatif yang dapat 
diimplementasikan oleh seluruh warga 
sekolah.  Pendampingan dapat memilih 
alternatif mana yang sesuai untuk diambil 
dan pendamping perannya hanya sebatas 
memberikan pencerahan berfikir berdasarkan 
hubungan sebab akibat yang logis, artinya  
pendampingan didasarkan bahwa setiap 
alternatif yang diambil senantiasa ada 
konsekuensinya dan diharapkan konsekuensi 
tersebut bersifat positip terhadap seluruh 
warga sekolah. 

Pendampingan pengawas dikatakan 
berhasil apabila pendampingan yang 
dilakukan pengawas membuat sekolah yang 
didampingi merasa bahwa pendampingan 
merupakan suatu dukungan profesional yang 
benar-benar dibutuhkan. Pendampingan 
oleh  pengawas kepada sekolah merupakan 
unsur penting untuk menjamin seluruh 
warga sekolah bersedia, berani, dan mampu 
mengoptimalkan kerja dalam rangka 
mempersiapkan visitasi akreditasi sekolah. 
Pendampingan bisa berjalan dengan baik bila 
pendamping mengetahui praktik manajerial 
yang biasa dilakukan seluruh warga 
sekolah serta mengetahui cara memberikan 
pendampingan yang baik.

Jadi pendampingan dalam penelitian 
ini adalah pendampingan yang dilakukan 
pengawas untuk pemenuhan delapan SNP 
yang dijalankan dengan baik dan benar agar 
sekolah yang didampingi merasa nyaman, 
tertarik, dan tertantang untuk melakukan 
inovasi dengan penuh percaya diri untuk 
meraih nilai akreditasi yang optimal. 

METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan sekolah (PTS) sesuai dengan siklus 
kegiatan penelitian tindakan sekolah dari 
dirjen PMPPTK  Depdiknas sebagai berikut. 
Tindakan penelitian ini dilakukan dengan 
pendampingan berkelanjutan mulai tahap 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 
refleksi. 

1. Perencanaan
Yang dilakukan dalam tahapan 

perencanaan antara lain:

1) menunjukkan surat tugas dari BAP, surat 
tugas dari Dinas Pendidikan, dan surat 
permintaan dari kepala sekolah untuk 
dilakukannya pendampingan dalam 
rangka persiapan akreditasi tahun 2015, 

2) mengkoordinasi penyusunan jadwal 
pembinaan dan waktu pendampingan.

2. Pelaksanaan
Pelaksanaan pendampingan dan 

pembinaan akreditasi terdiri dari dua siklus 
dan dua pertemuan, yaitu:
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a. Siklus Pertama
1) Pertemuan pertama 

1. Melakukan sosialisasi dengan 
membedah instrument akreditasi, 
juknis, dan data pendukung yang 
masing-masing sebanyak 185 
pernyataan.

2. Memberi kesempatan kepada 
kepala sekolah untuk membentuk 
tim akreditasi.

2) Pertemuan ke-dua
 Melakukan pembinaan masing-

masing Penanggung Jawab 
Program (PJP) dari 8 SNP 
yang mempunyai tugas untuk 
menyiapkan bukti fisik sesuai 
dengan penjelasan saat sosialisasi, 
semua warga diberi tugas untuk 
menyiapkan bukti fisik sesuai 
dengan job diskrpsinya.

b. Siklus ke-dua
1) Pertemuan pertama 

1. Masing-masing PJP menunjukkan 
bukti fisik setiap standar yang 
sudah mereka buat.

2. Pengawas mengevaluasi bukti-
bukti fisik tersebut untuk dilakukan 
penilaian pertama, hasilnya 
didokumentasi dan diberitahukan 
kepada tim untuk dibenahi atau 
dilengkapi.

2) Pertemuan ke-dua 
1. Bukti-bukti fisik pada pertemuan 

pertama yang sudah dibenahi 
dan dilengkapi disimulasikan dan 
dilakukan penilaian ke-dua.

2. Pengawas memberi umpan balik 
agar tim akreditasi melengkapi 
bukti-bukti fisik yang kurang 
lengkap.

3. Pengamatan Proses Tindakan
Dalam melaksanakan penelitian 

tindakan sekolah, penulis melakukan sendiri 
semua kegiatan, tanpa kolaborator. Adapun 
factor yang diamati adalah kelengkapan 
bukti fisik yang mereka susun selama proses 
kegiatan berlangsung, hasilnya dievaluasi 
untuk diketahui kesesuaian, kebenaran, dan 
kelengkapannya. Hasilnya dibandingkan 

dengan hasil kegiatan pada siklus 
berikutnya untuk diketahui seberapa tinggi 
peningkatannya.

4. Refleksi
Refleksi dilakukan oleh peneliti selaku 

pengawas pendamping bersama-sama 
dengan masing-masing PJP di masing-masing 
sekolah binaan untuk diketahui kekurangan 
dan kelebihan hasil kerja tim akreditasi. Hasil 
refleksi pada siklus pertama dimanfaatkan 
atau ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan 
atau penyempurnaan proses tindakan, yang 
akan digunakan dalam tahap perencanaan 
siklus ke-dua.

Metode Pengumpulan  Data
Pendampingan akreditasi sekolah 

difokuskan pada terpenuhinya bukti fisik 
untuk 185 butir pernyataan dalam instrument 
akreditasi. 

Sehubungan dengan itu, maka data 
yang dikumpulkan adalah data dari beberapa 
faktor yang diteliti yang meliputi pemenuhan 
delapan SNP. 

Instrumen pendampingan akreditasi 
sekolah yang digunakan yaitu instrumen 
baku/standar yang telah dikembangkan oleh 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN-
S/M). Hal ini dimaksudkan agar diperoleh 
hasil penilaian dalam pendampingan 
dapat obyektif, akurat, tepat, valid, dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Perangkat 
akreditasi ini terdiri atas: (a) Instrumen 
akreditasi; (b) petujuk teknis akreditasi; (c) 
data pendukung; dan (d) hasil kesepakatan 
asesor. 

Metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan data primer dalam penilaian 
pendampingan persiapan akreditasi sekolah 
yaitu kolaborasi, dengan metode: observasi, 
studi dokumen, dan wawancara. Pendekatan 
kolaborasi yang dimaksud pendamping 
(pengawas sekolah) memberi kesempatan 
kepada masing-masing penanggungjawab 
program untuk menjelaskan apa yang telah 
dikerjakan dan hasil kerja/prestasi kerja yang 
telah dicapai. 

Analisis  Data
Pengolahan data secara manual dan 
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memanfaatkan software aplikasi pengolahan 
hasil visitasi akreditasi dari badan akreditasi 
nasional sekolah/madrasah (BAN S/M). 
Selanjutnya analisis data dilakukan 
dengan menggunakan statistik deskriptif, 
yaitu menganalisis data dengan cara 
mendiskripsikan atau menggambarkan data 
yang telah terkumpul sebagaimana adanya 
tanpa bermaksud membuat kesimpulan 
yang berlaku secara umum atau generalisasi 
(sugiyono, 2006). Data disajikan melalui 
tabel, atau Gambar, atau diagram lingkaran, 
atau perhitungan persentase.

Indikator Keberhasilan dan Cara 
Pengambilan Kesimpulan
1. Indikator Keberhasilan

Kriteria keberhasilan yang sesuai 
dengan tujuan penelitian adalah: 

1. Terbentuknya delapan tim teknis 
permanen di tiga SMK binaan yang 
bertanggung jawab terhadap masing-
masing standar nasional pendidikan.

2. Diperolehnya nilai dan/atau peringkat 
akreditasi seperti yang diharapkan untuk 
program keahlian di tiga SMK binaan.

Kriteria keberhasilan terdiri dari empat 
kelompok seperti yang tercantum pada 
Kriteria keberhasilan dalam standar BAN 
S/M, keempat unsur tersebut seperti table 
berikut.

Tabel   3. 2.  
Kriteria Perolehan Nilai Pendampingan 

Akreditasi Sekolah Binaan
No (K) Prosentase  

Keberhasilan Peserta 
sebagai guru binaan

Klasifikasi

1
2
3
4

86 % ≤  K ≤  100 %
71 % ≤  K < 85 %
56 % ≤  K < 70 %
K < 56 % 

Sangat Baik
Baik

Cukup
Kurang

2. Cara Pengambilan Kesimpulan
Penelitian dianggap berhasil, apabila 

terjadi perubahan sikap dan tingkah laku 
peserta pembinaan dan pendampingan dalam 
mengikuti pembinaan dan pembimbingan 

persiapan akreditasi sekolah. Dengan arti 
kata dari hari ke hari dalam proses kegiatan 
pendampingan dan pembinaan para peserta 
pembinaan dan pendampingan selalu 
termotivasi untuk melaksanaan tupoksinya 
menjadi semakin baik seperti yang 
diamanatkan dalam Instrumen akreditasi. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil analisa 
data kuantitatif yang menunjukkan bahwa 
hasil untuk pendampingan dan pembinaan 
selalu bertambah dari pra siklus ke siklus 
berikutnya, dan dapat juga dilihat dari hasil 
analisa data kulaitatif yang menunjukkan 
bahwa prosentase rekapitulasi hasil 
observasi selama kegiatan pembinaan dan 
pendampingan  selalu meningkat dari siklus 
ke-dua pertemuan pertama ke pertemuan ke-
dua. 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan penilaian akreditasi, 
semua sekolah yang akan diakreditasi 
dikumpulkan di Dinas Pendidikan untuk 
menerima penjelasan terkait dengan tata 
cara penndaftara akreditasi. Untuk petugas 
pendamping masing-masing sekolah yang 
akan akreditasi ditentukan oleh BAP dan 
Dinas Pendidikan. Dari delapan sekolah 
binaan peneliti mendapat tugas sebanyak tiga 
sekolah SMK binaan yang akan diakreditasi. 
Pendampingan yang dilakukan oleh pengawas 
pembina atas tugas dari BAP dan dari Dinas 
Pendidikan adalah menyampaikan sosialisasi 
tentang Akreditasi, langkah selanjutnya 
pengawas pembina melakukan kros cek 
ke tiga sekolah binaan. Dari hasil diskusi, 
ditentukan langkah berikutnya membuat 
jadwal yang disepakati bersama untuk 
mengadakan pendampingan dan pembinaan 
terhadap seluruh warga sekolah. Setelah 
terjadi koordinasi dilakukan pendampingan 
dan pembinaan terhadap setiap pernyataan 
yang ada pada instrument akreditasi dengan 
berpedoman pada juknis akreditasi. Dijelaskan 
bukti fisik pendukung untuk masing-masing 
komponennya. Kepala sekolah mengadakan 
rapat koordinasi untuk mempersiapkan 
bukti fisik dengan jalan membagi tugas ke 
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masing-masing penanggungjawab program 
sesuai dengan keahliannya. Setelah bukti 
fisik disiapkan, langkah selanjutnya Kepala 
sekolah mengundang pengawas pembina 
untuk melakukan pembinaan terhadap data 
pendukung yang sudah ada. Dalam tahap ini 
terjadi diskusi dan konsultasi tentang hal-hal 

yang sudah disiapkan atau hal-hal yang belum 
dipahami. Setelah mengetahui apa saja yang 
belum dibuat, yang bersangkutan mencari 
bukti fisik yang masih kurang. Pada tahap 
ini pengawas pembina melakukan penilaian 
menggunakan aplikasi soft ware instrument 
akreditasi, dengan nilai seperti table berikut.

Tabel 4. 1. 
Rekapitulasi Nilai Akreditasi dalam Pendampingan

No Nama Sekolah
Nilai Akreditasi Menurut

Sekolah Hasil Pend I Hasil Pend II
1. Sekolah Binaan I 87 66 82
 Kualifikasi A K B
2. Sekolah Binaan II 74 71 85
 Kualifikasi B B B
3. Sekolah Binaan III 87 75 88

 Kualifikasi A B A

Penjelasan per Siklus
1. Siklus Pertama

a. Rencana
Sesuai dengan rencana pendampingan.

b. Pelaksanaan
Setiap tindakan satu, dan dua dalam 

melaksanakan pendampingan dan 
pembinaan akreditasi sekolah.

c. Pengamatan
Siklus Pertama Pertemuan Pertama
1. Hasil pengamatan bersama antara 

pengawas pendamping dan tim 
akreditasi sekolah pada siklus 
pertama pertemuan pertama:

2. Sekolah sudah membentuk delapan 
tim teknis permanen  atau tim 
penanggungjawab program dari 
delapan standar atau lebih dikenal 
dengan istilah Tim Akreditasi 
Sekolah.

3. Tim Akreditasi Sekolah bersama-
sama dengan Kepala Sekolah 
menentukan:
• satu orang guru/staf tata usaha 

sebagai penanggung jawab 
delapan SNP sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsinya.

• tim kerja masing-masing standar 

yang terdiri dari dua orang guru/
staf tata usaha.

4. Siklus Pertama Pertemuan Ke-dua 

1. Dengan koordinasi dengan pihak 
sekolah pengawas pendamping 
sudah melakukan sosialosasi 
dengan hasil pemahaman 
seluruh warga sekolah mengenai 
pentingnya akreditasi dan 
komponen-komponen akreditasi 
serta pemenuhannya. Ada 
beberapa komponen yang masih 
belum jelas terkait relevansi 
antara instrument akreditasi, 
juknis, dan data pendukung untuk 
masing-masing standar. Hal 
tersebut bisa diselesaikan dengan 
diskusi yang komunikatif. 

2. Sebelum pertemuan ditutup 
semua warga sekolah sudah 
diberi tugas sesuai dengan 
diskripsi tugasnya yaitu:  
• Mengisi data pendukung dan 

instrumen pengumpulan data
• Memahami instrumen tiap-

tiap standar pada instrumen 
akreditasi

• Mengisi data pendukung 
dan menyiapkan bukti fifik 
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yang ada pada dokumen 
pendukung untuk tiap-tiap 
standar pada instrumen 
akreditasi.

d. Refleksi
Hasil refleksi terhadap proses 

pendampingan menunjukkan bahwa: 
1. sosialisasi kepada seluruh warga 

sekolah mengenai akreditasi sekolah 
sudah berhasil baik,

2. sudah dibentuk Tim Akreditasi 
Sekolah dan sudah diberi tugas 
sesuai dengan tugasnya masing-
masing.

2. Siklus Ke-dua
1. Rencana

Sesuai dengan Rencana Penyajian
2. Pelaksanaan

Setiap tindakan satu, dan dua 
dalam melaksanakan pendampingan 
dan pembinaan akreditasi sekolah. 
Pelaksanaan pendampingan untuk 

masing-masing penanggung jawab 
program dari delapan standar, dan 
optimalisasi kerja tim akreditasi sekolah 
yang bertanggung jawab terhadap 
pemenuhan 185 butir yang ada pada 
instrument akreditasi.     
3. Pengamatan:

1. Siklus ke-dua pertemuan pertama
Dari hasil pendampingan 

dan pengamatan bersama antara 
warga sekolah dengan pengawas 
pendamping setelah melakukan 
pendampingan dan simulasi visitasi 
guna pemantapan akhir menjelang 
pelaksanaan akreditasi diperoleh 
hasil penilaian akreditasi  sekolah 
untuk ke-tiga sekolah binaan.
2. Siklus ke-dua Pertemuan ke-dua

Setelah dilakukan pendampingan 
dan simulasi diperoleh hasil penilaian 
akreditasi  sekolah seperti yang 
tertera pada tabel  dibawah ini.

Tabel 4. 1
Hasil Penilaian Akreditasi di Sekolah Binaan I 

SEKOLAH PENDAMPINGAN 1 PENDAMPINGAN 2
1 SI 91 51 81
2 STANDAR PROSES 100 72 84
3 SKL 95 71 80
4 STANDAR PTK 83 60 70
5 STANDAR SARPRAS 81 73 82
6 STANDAR PENGELOLAAN 88 64 87
7 STANDAR PEMBIAYAAN 75 65 94
8 STANDAR PENILAIAN 76 73 85

87 66 82
KUALIFIKASI A K B

NO KOMPONEN
NILAI AKREDITASI MENURUT

Tabel 4. 2
Hasil Penilaian Akreditasi di Sekolah Binaan II 

SEKOLAH PENDAMPINGAN 1 PENDAMPINGAN 2
1 SI 79 61 81
2 STANDAR PROSES 79 58 98
3 SKL 87 91 98
4 STANDAR PTK 55 58 65
5 STANDAR SARPRAS 75 63 76
6 STANDAR PENGELOLAAN 84 78 86
7 STANDAR PEMBIAYAAN 78 75 78
8 STANDAR PENILAIAN 53 95 98

74 71 85
KUALIFIKASI B B B

NO KOMPONEN
NILAI AKREDITASI MENURUT
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Tabel 4. 3
Hasil Penilaian Akreditasi di Sekolah Binaan III 

SEKOLAH PENDAMPINGAN 1 PENDAMPINGAN 2
1 SI 91 77 98
2 STANDAR PROSES 100 70 91
3 SKL 95 79 95
4 STANDAR PTK 83 69 73
5 STANDAR SARPRAS 81 73 78
6 STANDAR PENGELOLAAN 88 70 75
7 STANDAR PEMBIAYAAN 75 81 97
8 STANDAR PENILAIAN 76 83 98

87 75 88
KUALIFIKASI A B A

NO KOMPONEN
NILAI AKREDITASI MENURUT

3. Refleksi
Hasil refleksi terhadap proses 

pendampingan menunjukkan: 
1. pendampingan untuk masing-

masing penanggung jawab program 
dari delapan standar berhasil baik 
ditunjukkan dengan pemenuhan 
bukti fisik dari 185 pernyataan 
dalam instrument akreditasi. 

2. optimalisasi kerja tim akreditasi 
sekolah yang bertanggung jawab 
terhadap pemenuhan 185 butir 
yang ada pada instrument akreditasi 
berhasil baik ditunjukkan dengan 
diperolehnya nilai pendampingan 
akreditasi yang mengalami 
peningkatan.

Proses Analisa Data dan Pembahasan 
Hasil Pendampingan

Dari hasil penelitian tentang 
pendampingan akreditasi sekolah yang 
dilakukan terhadap 3 (tiga) sekolah binaan 
di atas setelah di beri treatmen melalui 
pendampingan dapat diidentifikasi bahwa 
secara keseluruhan rata-rata nilai akreditasi 
tiga sekolah binaan sebesar 83,33 (kategori 
nilai akreditasi baik). Pencapaian akreditasi 
per sekolah yaitu kategori nilai akreditasi 
amat baik ada (33,33%), kategori nilai 
akreditasi baik ada 66,67%.

Dari strategi pendampingan yang 
dilakukan penulis, perolehan nilai untuk tiap 
standar pada pelaksanaan pendampingan 
akreditasi tahun 2015 pendampingan pertama 
dan ke-dua mengalami peningkatan. Untuk 
Sekolah Binaan I pada pendampingan pertama 
memperoleh nilai 66 kualifikasi kurang, pada 

pendampingan ke-dua memperoleh nilai 82 
kualifikasi baik. Untuk Sekolah Binaan II 
pada pendampingan pertama memperoleh 
nilai 71 kualifikasi baik, pada pendampingan 
ke-dua memperoleh nilai 85 kualifikasi baik. 
Sedangkan untuk Sekoah Binaan III pada 
pendampingan pertama memperoleh nilai 75 
kualifikasi baik, pada pendampingan ke-dua 
memperoleh nilai 88 kualifikasi amat baik.

Dari pembahasan di atas dapat diartikan 
bahwa:
1. Tingginya tingkat pemahaman warga 

sekolah tentang akreditasi ditunjukkan 
dengan:
1. diperolehnya nilai pendampingan 

akreditasi yang ke-dua “A” untuk  
kompetensi keahlian DKV dari 
hasil perolehan nilai pendampingan 
akreditasi pertama adalah “B” bagi 
Sekolah Binaan III, 

2. diperolehnya nilai pendampingan 
akreditasi yang ke-dua “B” untuk  
kompetensi keahlian TKR dari 
hasil perolehan nilai pendampingan 
akreditasi pertama adalah “B” bagi 
Sekolah Binaan II, 

3. diperolehnya nilai pendampingan 
akreditasi yang ke-dua “B” untuk  
kompetensi keahlian TSM dari 
hasil perolehan nilai pendampingan 
akreditasi pertama adalah “K” bagi 
Sekolah Binaan I.  

2. Cara mengoptimalkan kerja tim 
akreditasi ditunjukkan dengan 
meningkatnya pemahaman warga 
sekolah mengenai pentingnya akreditasi 
dan komponen-komponen akreditasi 
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serta pemenuhannya yang dilaksanakan 
dengan sosialisasi kepada seluruh warga 
sekolah menunjukkan hasil bahwa semua 
bukti fisik akreditasi baik yang bersifat 
dokumen maupun non dokumen bisa 
ditunjukkan dengan baik.

Pembahasan dan Pengambilan 
Kesimpulan
1. Hasil Pendampingan yang Perlu 

Ditindaklanjuti
Secara umum hasil pendampingan yang 

harus ditindaklanjuti antara lain:
1. Pemahaman guru dan staf Tata 

Usaha terhadap Instrumen 
Akreditasi, juknis, isian data 
pendukung dan bukti fisiknya tidak 
semua pernyataan dikuasai sehingga 
diperlukan penjelasan berulang guna 
meningkatkan pemahaman tersebut.

2. Semangat kerja Tim Akreditasi 
Sekolah yang tinggi serta kerjasama 
yang solid antara seluruh warga 
sekolah dan penulis perlu tetap 
dijaga.

2. Kekuatan dan Kelemahan di Tiga Sekolah 
Binaan
Dalam rangka peningkatan hasil 

akreditasi, serta bertitik tolak dari situasi dan 
keadaan yang ada pada saat pendampingan, 
dan kondisi keadaan yang diinginkan. Hasil 
pendampingan Akreditasi sekolah digunakan 
sebagai acuan untuk melihat kekuatan 
(Strength) dan kelemahan (weakness) dari 
faktor internal, serta peluang (Opportunity) 
dan ancaman (Threat) dari lingkungan 
eksternal.

PENUTUP
Tingkat pemahaman warga sekolah 

mengenai akreditasi cukup tinggi 
ditunjukkan oleh tersedianya bukti fisik 
sebanyak 185 pernyataan dalam instrument 
akreditasi dapat terpenuhi dengan baik.  
Pendampingan merupakan cara yang tepat 
untuk mengoptimalkan kemampuan Tim 
akreditasi, hal ini dapat dilihat dari tingkat 
validasi dari bukti fisik yang ditunjukkan 
oleh tim. Kerja tim akreditasi sekolah cukup 
optimal ditunjukkan oleh peningkatan 

perolehan nilai akreditasi dari pendampingan 
pertama ke pendampingan ke-dua.

1. melaksanakan pemenuhan delapan 
standar nasional pendidikan,

2. meningkatkan pemahaman warga 
sekolah mengenai akreditasi,

3. mengoptimalkan kerja tim akreditasi 
sekolah,

4. meningkatkan perolehan nilai 
akreditasi
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ABSTRACT : This study aims to improve students’ motivation to learn about the 
dynamics of democracy in Indonesia in class XI MIA 7 SMA Negeri 1 Yogyakarta. In 
improving students’ motivation, it is necessary to apply an appropriate learning approach 
model. Class room Action Research as an approach of this research study. Data were 
collected through four techniques. They are: In-depth interviews (in-depth interviews), 
Participant observation (participant observation), a questionnaire or questionnaires, 
study the documentation that comes from non-human. Analysis of data uses multiple 
correlation to measure the relationship between one variable with another vareiabel.
Results of action research shows that there is a positive influence and significant 
correlation between students’ motivation and  approach model Team Games Tournament.
Class XI IPA 7 SMA Negeri 1 Yogyakarta either partially or entirely good all ready of 
competens. Testing the hypothesis by using data analysis, the results of the study are: 
Under these conditions, the researchers compared results with collaborator votes civic 
education on the dynamics of matter Demokrasi in Indonesia in the first and second 
cycles. In the first cycle of 32 students there are 20 students who have completed, after 
being treated in the second cycle from the 32 students known to be obtained 30 students 
all thoroughly so that said completed 91.15%.
Of the two explanations of activities each cycle yatiu cycle I and II, show that the results 
of observations, questionnaires and student learning outcomes in Education learning 
citizenship is always a good improvement, besides the encouragement of teachers to 
students in participating in learning activities given by the method or approach new 
learning. Ie the percentage of increase in the first meeting before the given action to 
cycle 1 increased 26.93%, an increase from the first cycle to the second cycle of 10.65%, 
and an increase from the beginning to the second cycle of 40.45%. This is proven by the 
results of the average (mean) iebefore using Team Games Tournament learning model 
gained an average of 56.94 in the first cycle was obtained 70.32 and the second cycle 
was obtained 82.98.
Keywords: motivation to learn, the dynamics of democracy In Indonesia and Team 
Games Tournament

PENDAHULUAN
Pembelajaran Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan perlu diajarkan kepa-
da siswa, karena mata pelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan sangatlah  
penting dalam membangun masyarakat yang 
demokrasi, mencintai tanah air, meningkat-

kan rasa nasionalisme dan karakter bangsa. 
Dari beberapa pengamatan ada kesan bah-
wa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan kurang menarik danmem-
bosankan, ada beberapa hal yang menjadi 
penyebabnya, antara lain: a.) Mata pelaja-
ran Pancasila dan Kewarganegaraan disam-
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paikan secara monoton atau tidak bervariasi, 
b.)kebanyakan guru menggunakan metode 
konvensional seperti ceramah, c.)guru masih 
menjadi pusat pembelajaran, d.)belum mem-
erankan diri menjadi fasilitator dalam pem-
belajaran. Setiap pendidik seharusnya dapat 
mengarahkan kegiatan belajar peserta didik 
supaya mencapai keberhasilan sesuai dengan 
tujuan pembelajaran.Oleh karena itu seorang 
guru di dalam kegiatan pembelajaran ditun-
tut memiliki kemampuan untuk menciptakan 
kegiatan pembelajaran yang dapat memoti-
vasi siswa untuk belajar secara efektif dan 
efisien. Pendidik yang efektif dalam men-
jalankan tugas adalah pendidik yang berhasil 
menjadikan peserta didiknya termotivasi be-
lajar. Di samping itu, pendidik harus memi-
liki kemampuan mengelola kelas menjadi 
mediator, informator, fasilitator, dan motiva-
tor bagi peserta didiknya, sehingga tercipta 
suasana belajar yang aktif dan mandiri. Hal 
tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan 
suatu metode pembelajaran.

Metode pembelajaran merupakan suatu 
cara yang digunakan guru untuk mencapai 
tujuan pembelajaran. Salah satu metode yang 
dapat digunakan oleh  guru dalam proses 
pembelajaran yang bertujuan untuk mening-
katkan motivasi guru yaitu dengan pendeka-
tan model pembelajaran Teams Games Tour-
naments. Pendekatan model pembelajaran 
Teams Games Tournaments merupakan salah 
satu dari beberapa metode pembelajaran yang 
umum digunakan dalam dunia pendidikan, 
model pembelajaran Teams Games Tourna-
ments  merupakan komunikasi seorang ber-
bicara satu dengan yang lain, saling berba-
gi gagasan dan pendapat. Namun demikian, 
setiap metode pembelajaran yang diberikan 
pastinya ada kelebihan dan kelemahannya, 
sehingga para guru harus memahami berb-
agai metode pembelajaran agar guru dapat 
memilih dan menggunakan metode yang 
tepat sesuai dengan materi dan tujuan pem-
belajarannya. Metode pembelajaran yang di-
gunakan diharapkan mampu meningkatkan 
kemampuan siswa dalam proses berfikir dan 
mengungkapkan pendapat.

Motivasi siswa dalam proses pembela-
jaran akan menyebabkan interaksi yang ting-
gi antara guru dengan siswa ataupun dengan 
siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibat-
kan suasana kelas menjadi segar dan kondu-
sif, masing - masing siswa dapat melibatkan 
kemampuannya semaksimal mungkin. Ak-
tivitas yang timbul dari siswa akan menga-
kibatkan pula terbentuknya pengetahuan 
dan keterampilan yang akan mengarah pada 
peningkatan hasil belajar, tingkat keaktifan 
siswa salah satunya dipengaruhi oleh model 
pembelajaran yang digunakan oleh guru.

Selama ini masih banyak guru yang 
mengalami kesulitan dalam pemilihan model 
pembelajaran. Pemilihan model dalam setiap 
kali proses pembelajaran merupakan salah 
satu faktor yang menentikan hasil belajar 
siswa. Oleh karena itu dalam pembelajaran 
peelu dilakukan perencanaan dan persiapan 
pelaksanaan pembelajaran yang matang. 
Menurut Huda (2013: 197), banyak model 
pembelajaran yang dapatdigunakandalam 
proses belajarmengajar, diantaranyaTake and 
Give, Teams Games Tournament (TGT), Team 
Assisted Individualization (TAI), Students 
Team Achievenment Division (STAD), Num-
berred Head Together (NHT), dan lain-lain.
Realitanya, banyaknya model pembelajaran 
itu justru sering menimbulkan kebinggungan 
bagi pendidik dalam memilih model yang te-
pat untuk menyampaikan materi pembelaja-
ran. Berdasarkan hasil observasi di kelas XI 
MIA 7 SMA Negeri 1 Yogyakarta ditemukan 
hasil belajar siswa masih belum mencapai 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Siswa 
kelas XI MIA 7 untuk memotivasi belajar 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
masih rendah, masalahnya menganggap pe-
lajaran Pendidikan Pancasila dan Kewar-
ganegaraan tidak masik dalam Ujian Nasion-
al. Sehingga mempengaruhi motivasi belajar 
peserta didik hanya sebatas untuk mengikuti 
proses pembelajaran tanpa pemahanam ma-
teri yang disampaikan. SMA Negeri 1 Yog-
yakarta menerapkan kurikulum 2013, keban-
yakan pendidik menggunakan model diskusi 
dan presentasi secara terus – menerus dalam 
pembelajaran. Sehingga siswa merasa bosan 
dengan menggunakan model tersebut.
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Salah satu cara untuk meningkatkan 
perhatian, partisipasi dan motivasi serta mi-
nat belajar peserta didik di antaranya melalui 
penggunaan model pembelajaran yang ber-
variasi. Model pembelajaran yang bervariasi 
perlu diterapkan agar proses pembelajaran 
lebih menarik. Salah satu alternatif model 
pembelajaran yang dapat digunakan adalah 
model pembelajaran kooperatif dengan teknik 
Teams Games Tournaments. Model pembela-
jaran kooperatif teknik Teams Games Tour-
naments ini merupakan model pembelajaran 
yang memasukkan unsur – unsur keterlibatan 
peserta didik secara langsung. Teknik Teams 
Games Tournaments ini menawarkan suasa-
na yang menyenangkan di mana siswa dibagi 
dalam suatu kelompok dan diberikan suatu 
materi yang dirancang sebelumnya oleh guru 
kemudian dilanjutkan dalam kompetensi an-
tar tim yang dikemas dalam suatu permainan.

Aktivitas belajar dengan permainan 
yang dirancang dalam pembelajaran Teams 
Games Tournaments memungkinkan peser-
ta didik dapat belajar lebih rileks di samp-
ing menumbuhkan tanggung jawab, kerja 
sama, persaingan sehat dan keterlibatan 
belajar. Siswa dapat belajar bahwa setiap 
orang memiliki potensi untuk memberikan 
kontribusi terhadap keberhasilan kelompok, 
sekecil apapun. Diharapkan dengan model 
ini guru dapat menciptakan pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
yang lebih menarik dan disukai oleh siswa 
dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa. 

Pengertian Model Pembelajaran Team 
Games Tournament (TGT)

Teams Games Tournament (TGT) mer-
upakan teknik pembelajaran yang meng-
gunakan turnamen permainan akademik 
sebagai konsep pembelajarannya. Dalam 
turnamen ini, siswa bertanding mewakili 
kelompoknya dengan anggota kelompok lain 
yang setara dalam kinerja akademik mereka. 
Slavin (1995: 6) mengemukakan :

“Teams-Games-Tournaments uses the 
same teacher presentation and team work 

with weekly tournaments, in with play scores. 
Student play the game at three person, tour-
nament table,  with others with similar.”

MaksudnyaTeams Games Tournament 
(TGT) menggunakan presentasi guru dan 
kerja kelompok dengan tournament atau 
lomba mingguan. Dalam lomba itu siswa 
berkompetisi dengan anggota kelompok lain 
agar dapat menyumbangkan point pada skor 
kelompok mereka. Siswa mengikuti lomba 
pada “meja turnamen” beranggotakan tiga 
orang melawan kelompok siswa lain. Teknik 
Teams Games Tournament (TGT) adalah 
salah satu tipe atau model pembelajaran ko-
operatif yang mudah diterapkan, melibatkan 
aktivitas siswa seluruh siswa tanpa harus ada 
perbedaan status, melibatkan peran siswa se-
bagai tutor sebaya dan mengandung unsur 
permainan dan reinforcement. Aktifitas be-
lajar dengan permainan yang dirancang da-
lam pembelajaran kooperatif teknik Teams 
Games Tournament (TGT) memungkinkan 
siswa dapat belajar lebih rileks disamping 
menumbuhkan tanggung jawab, kerja sama, 
persaingan sehat, dan keterlibatan belajar.

Di dalam Teams Games Tournament 
(TGT) semangat bersaing sangatlah nyata, 
hal ini tampak karena strategi pembelaja-
ran ini memang dirancang untuk kompetisi. 
Para siswa yang bergabung dalam kelom-
pok-kelompok akan saling berhadapan atau 
bersaing. Keberhasilan kelompok sangat di-
tentukan oleh keberhasilan individu anggot-
anya, maka dalam kelompok itu akna muncul 
semacam norma yang berfungsi sebagai pen-
jaga kekompakan kelompok, seperti muncul-
nya sikap saling solider, saling mengingat-
kan, saling mendukung dan saling memberi 
demi kesuksesan kelompok tersebut (Isjoni, 
2010: 85).

Melalui Teams Games Tournament 
(TGT), guru dapat mendorong terus motivasi 
dan semangat belajar siswa. Selain itu, pendi-
dikan melalui proses pembelajaran semacam 
ini, diharapkan mampu menciptakan peserta 
didik yang tidak memiliki sifat egois, ber-
prinsip menang-kalah, tetapi sebisa mungkin 
berprinsip menang-menang.Teams Games 
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Tournament (TGT) terdiri atas serangkaian 
kegiatan pembelajaran yang meliputi:

a. Penyajian kelas (Teaching)
Kegiatan ini seperti biasanya, guru 

menyampaiakn atau mempresentasikan ma-
teri pelajaran. Kegiatan ini lebih merupakan 
pengantar atau apersepsi. Pada kegiatan ini 
tugas guru adalah menjelaskan hal-hal yang 
sifatnya mendasar tentang materi yang akan 
dipelajari siswa. Kegiatan presentasi ini dii-
kuti oleh kegiatan belajar kelompok.

b. Kelompok (Team Study)
Kegiatan ini merupakan lanjutan lanju-

tan dari kegiatan presentasi guru dengan me-
nekankan pada aktivitas siswa untuk menda-
lami materi yang baru saja disampaikan guru. 
Tugas yang harus diselesaikan oleh tim bisa 
berupa lembar kerja atau menguasai materi 
yang telah disampaikan. Secara kelompok, 
mereka betanggung jawab terhadap pengua-
saan materi para anggotanya.

c. Tournament
Tournament atau perlombaan disini 

adalah suatu kegiatan dimana para siswa 
memainkan perlombaan diatas meja berang-
gotakan perwakilan kelompok, tiga atau em-
pat dengan kemampuan yang setara. Games 
ini terdiri dari pertanyaan atau tugas-tugas 
yang relevan dengan materi yang telah dis-
ampaikan untuk menguji pengetahuan atau 
penguasaan maupun setelah belajar kelom-
pok. Alat games ini berupa kartu yang berisi 
pertanyaan yang berisi nomor.

d. Team recognition. 
Yang dimaksud pengakuanatau penga-

nugrahan di sini adalah kegiatan memberi-
kan penghargaan berupa peringkat (grade) 
kepada tim sesuai denga  skor yang mereka 
peroleh. Skor tim adalah jumlah dari skor in-
dividu naggota tim yang bersangkutan. Ada 
tiga peringkat penghargaan mulai dari yang 
terendah sampai yang tertinggi, yaitu Good 
Team, Great Team, dan Super Team.

PEMBAHASAN
1. Penelitian ini menggunakan model pe-

nelitian tindakan (action research). Pe-
nelitian tindakan yang diterapkan dalam 
konteks pendidikan dalam hubungannya 
dengan pembelajaran dapat disebut den-
gan Penelitian Tindakan Kelas (class-
room action research). Desain tindakan 
yang digunakan adalah model Kemmis 
dan Taggart (Suwarsih Madya, 2007: 67)  
yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Setting Penelitian

Penelitian dalaksanakan di SMA N 1 
Yogyakartakelas XI MIA 7. Waktu peneli-
tian dilaksanakan pada semester 1 tahun aja-
ran 2015/2016 yaitu bulan Oktober  sampai 
dengan November  2015.Penelitian yang 
dilaksanakan dalam dua siklus ini akan men-
gaplikasikan pembelajaran dengan pokok 
permasalahan bagaimana cara meningkat-
kan motivasidalam pembelajarandinamika 
demokrasiIndonesia dengan menggunakan 
model pembelajaranTeams Games Tourna-
ments (TGT). Subyek penelitian ini adalah 
siswa kelas XI MIA 7 SMA Negeri 1 Yogya-
karta dengan jumlah 32

Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan 
model yang didasarkan atas konsep pokok 
bahwa penelitian tindakan terdiri dari empat 
komponen  pokok  yang juga menunjukkan 
langkah satu putaran siklus, komponen terse-
but yaitu (Parjono,dkk,2007:32-30):

1. Perencanaan atau Planning, yang men-
jelaskan tentang apa, mengapa, kapan 
dan dimana, oleh siapa dan bagaimana 
tindakan tersebut dilakukan.

2. Tindakan atau Acting, yang implementa-
sinya atau penerapan isi rancangan di da-
lam kancah, yakni mengenakan tindakan 
di kelas.

3. Pengamatan atau observasing, yai-
tu pelaksanaan pengamatan oleh pen-
gamatan.
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4. Refleksi atau Reflekting, yaitu kegiatan 
untuk mengemukakan kembali apa yang 
sudah terjadi

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digu-

nakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

A. Observasi (pengamatan)
Observasi digunakan untuk mengum-

pulkan data mengenai motivasi belajar siswa 
selama pembelajaran PPKn  berlangsung 
dengan menggunakan model Teams Games 
Tournament (TGT). Observasi ini dilaku-
kan oleh guru dan satu observer dengan cara 
melakukan pengamatan dan pencatatan sela-
ma proses pembelajaran PPKn berlangsung 
dengan menggunakan model Teams Games 
Tournament (TGT). Observasi dilakukan 
dengan menggunakan lembar observasi yang 
telah disediakan serta berupa catatan lapan-
gan. Pedoman observasi merupakan lembar 
pengamatan untuk mengevaluasi perilaku 
siswa di dalam kelas dan pelaksanaan pem-
belajaran yang dilaksanakan, semua aktivitas 
tersebut diamati dan dicatat dalam lembar 
pengamatan berdasarkan indikator yang ada.

1. Angket

Angket digunakan untuk mengetahui 
motivasi siswa terhadap mata pelajaran 
PPKn setelah mengikuti pembelajaran 
dengan menggunakan model Teams Games 
Tournament (TGT). Setiap butir pertanyaan 
angket dikelompokkan sesuai dengan aspek 
yang diamati, kemudian dihitung jumlah 
skor setiap butir. Jumlah hasil yang diperoleh 
dipersentasikan.
2. Tes

Pada setiap siklus dilakukan dengan pre 
test dan post test, untuk mengetahui seberapa 
besar tindakan motivasi siswa dan minat 
belajar PPKn.

3. Dokumentasi

Peneliti akan menggunakan dokumen 
berupa catatan harian, dokumen tugas 
siswa, dan data tentang kondisi sekolah. 
Dokumentasi digunakan untuk mengetahui 
secara lebih mendalam tentang bagaimana 
pelaksanaan pembelajaran PPKn dengan 
model pembelajaran Teams Games 
Tournament (TGT) pada siswa.Dokumentasi 
ini berupa dokumen nilai, catatan-catatan 
kegiatan penelitian dan foto kegiatan pada 
waktu mengadakan penelitian.
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TeknikAnalisis Data

Analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis data kualitatif

Langkah-langkah analisis data yang 
akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

Reduksi data adalah proses 
penyederhanaan yang dilakukan melalui 
seleksi, pemfokusan, dan pengabstraksian 
data mentah menjadi informasi yang 
bermakna. Paparan data adalah proses 
penampilan data secara lebih sederhana 
dalam bentuk paparan naratif, representasi 
tabular, termasuk dalam format matrik, grafis 
dan sebagainya.

Penyimpulan adalah proses pengambilan 
intisari dari sajian data yang telah terorganisir 
tersebut dalam bentuk pernyataan kalimat 
atau formula yang singkat dan padat 
tetapi mengandung pengertian yang luas.
Perhitungan skor angket motivasi belajar, 
penilaian angket atau kuesioener dilakukan 
dengan menggunakan percentanges 
correction. Rumus menghitungnya.

Analisis data observasi kegiatan guru, 
motivasi belajar dilakukan dengan langkah 
sebagai berikut:

NP =  x 100 % 
(Ngalim Purwanto, 2004:102)

Keterangan:
NP : nilai persen yang dicari atau 

diharapkan
R : skor mentah yang diperoleh peserta 

didik
SM  : skor maksimum ideal dari tes yang 

bersangkutan
100 : bilangan tetap

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 
210), data kuantitatif tersebut dapat 
ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat 
kualitatif.Analisis kuantitatif digunakan 
untuk memberikan gambaran tentang 
peningkatan hasil belajar peserta didik. Hasil 
belajar peserta didik dihitung persentase 

ketuntasan menggunakan rumus dari Zainal 
Aqib, dkk (2009: 41) yaitu berikut ini:

p =  x 100%

keterangan:

p = persentase

Validitas Data
Suatu instrument dikatakan valid 

apabila dapat mengungkapkan data dari 
variabel yang akan diteliti secara tepat. 
Teknik yang digunakan adalah triangulasi, 
yaitu menggunakan berbagai sumber data 
untuk meningkatkan kualitas penilaian 
dengan berbagai sudut pandang (Suharsimi 
Arikunto, 2006: 128).

Triangulasi dalam penelitian ini 
mencakup sumber data dan metode. 
Triangulasi menggunakan sumber data yaitu 
membandingkan dan mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 
melalui waktu dan alat yang berbeda. Sebagai 
contoh dengan membandingkan data hasil 
pengamatan, angket dan dokumentasi.

Indikator Keberhasilan Tindakan  
Motivasi dan minat belajar PPKn pada 

penerapan model pembelajaran Teams 
Games Tournament (TGT) dapat dikatakan 
berhasil apabila dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa. Penerapan model pembelajaran 
Teams Games Tournament (TGT) dikatakan 
berhasil apabila 95% dari jumlah siswa yang 
mengikuti proses pembelajaran mencapai 
kriteria kelulusan minimal, taraf keberhasilan 
sedang, baik, baik sekali, atau bahkan 
istimewa. Tingkatankeberhasilan proses 
pembelajaranadalahsebagaiberikut:

1. Istimewa atau maksimal apabila 96%-
100% bahan pelajaran yang diajarkan 
dapat dikuasai oleh siswa.

2. Baik sekali atau optimal apabila 90%-
95% bahan pelajaran yang diajarkan 
dapat dikuasai oleh siswa.

3. Baik apabila 84%-89% bahan pelajaran 
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yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.

4. Sedang apabila 83%-78% bahan pelajaran 
yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.

5. Kurang apabila 72%-77% bahan pelajaran 
yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa.

6. Gagal apabila siswa hanya dapat 
menguasai <75% bahan pelajaran yang 
diajarkan.

Hasil penelitian diawali dengan peneliti 
melakukan observasi terhadap proses 
pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan 
dengan pendekatan Team Games Tuornaments 
pada siswa kelas XI MIA 7 SMANegeri 
1 Yogyakarta, dalam observasi  tersebut 
temukan bahwa hasil proses pembelajaaran 
dalam bentuk kuantitatif  ternyata masih 
banyak siswa yang belum menguasai materi 
tentang Dinamika Demokrasi di Indonesia 
dari jumlah siswa 32 baru yang menguasai 
sekitar 16 siswa  (50%) .Untuk mengatasi 
hal tersebut selanjutnya peneliti melakukan 
upaya peningkatan pembelajaran pendidikan 
kewarganegaraan dalam materi Dinamika 
Demokrasi di Indonesia dengan pendekatan 
Team Games Tournament (TGT) pada sisiwa 
kelas XI MIA 7 SMANegeri  1Yogyakarta 
yang dilakukan 2 siklus dengan 2 kali 
pertemuan setiap siklusnya. Pertemuan selalu 
dilakukan evaluasi pembelajaran. 

Proses penelitian ini dijabarkan melalui 
empat tahap, hasil penelitian dalam setiap 
siklus diuraikan sebagai berikut :

Siklus I

A. Perencanaan

 Pada tahap perencanaan ini peneliti 
menyusun rencana berdasarkan temuan 
masalah yang terjadi sebelum dilakukan 
penelitian. Kegiatan yang dilakukan dalam 
perencanaan meliputi menentukan pokok 
permasalahan dalam penelitian, membuat 
skenario pembelajaran/permainan dan 
menyiapkan sarana prasarana yang akan 
digunakan dalam proses pembelajaran. 

Pada tahap ini peneliti sudah mendata dan 
mengidentifikasi serta menganalisis yang 
akan dilakukan dalam penelitian tindakan 
kelas.

B. Pelaksanaan Tindakan

Pelaksanaan tindakan kelas pada proses 
pembelajaran dalam satu siklus berlangsung 
2 kali pertemuan. Pertemuan pertama 
dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2015 
selama 2 X 45 menit (90 menit) sedangkan 
pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 
17 Oktober 2015 selama 2 X 45 menit (90 
menit). 

Materi pokok pembelajaran tentang 
dinamika demokrasi Indonesia

1. Pertemuan I

1. Guru  memberikan materi permasalahan 
kepada siswa

2. Siswa dianjurkan untuk membentuk 
kelompok yang dipandu oleh ketua kelas  

3. Guru memberikan permasalahan kepada 
setiap  kelompok yang permasalahan 
yang diberikan setiap kelompok berbeda 
tetapi permasalahan itu bertemakan 
tentang dinamika demokrasi Indonesia

4. Siswa dianjurkan untuk berdiskusi dalam 
satu kelompok kemudian hasil diskusi 
tersebut dipresentasikan di depan kelas.

5. Guru menganjurkan untuk kelompok-
kelompok lain untuk menanggapi 
terhadap kelompok yang maju presentasi

6. Guru bersama siswa mengadakan evaluasi 
tentang hasil proses pembelajaran 
tersebut. 

7. Tujuannya untuk meningkatkan rasa 
tanggung jawab dan saling menghormati 
sesama teman serta menghargai pendapat 
dari orang lain.

2. Pertemuan II

1. Siswa dibagi beberapa kelompok dengan 
setiap kelompok terdiri 4 sampai dengan 
5 siswa
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2. Masing - masing kelompok diberi 
permasalahan untuk didiskusikan dengan 
judul yang masing-masing berbeda

3. Setiap kelompok untuk mempresentasikan 
hasil diskusi di depan kelompok lain ini 
terus secara bergantian

4. Bagi kelompok yang belum atau 
sudah mempresentasikan memberi 
tanggapandan pertanyaan bagi kelompok 
yang baru mempresentasikan

5. Tujuan untuk menghargai pendapat 
orang lain, bekejasama antar siswa, 
meningkatkan rasa tanggung jawab, serta 
menghormati sesama teman.

Materi pokok pembelajaran tentang 
dinamika demokrasi di Indonesia, adapun 
proses jalannya pembelajaran adalah sebagai 
berikut: Setelah selesai diskusi dan presentasi, 
terus siswa disuruh melakukan tes evaluasi 
yaitu dengan melakukan menyimpulkan 
dan menjawab pertanyaan - pertanyaan 
yang diberikan oleh teman kelompoknya 
sendiri atau kelompok lain. Kemudian untuk 
mengetahui peningkatan motivasi dan minta 
belajar siswa untuk mengerjakan soal yang 
diberikan oleh guru Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan.

Observasi Pertemuan 1
Pengertian motivasi adalah  a.) dorongan 

yang timbul pada diri seseorang, secara 
disadari atau tidak disadari, untuk melakukan 
suatu tindakan dengan tujuan tertentu; b.) 
usaha – usaha yang dapat menyebabkan 
seseorang atau kelompok tertentu tergerak 
untuk melakukan sesuatu karena ingin 
mencapai tujuan yang ingin dicapai. 
Motivasi sangat diperlukan bagi terciptanya 
proses pembelajaran di kelas secara efektif. 
Motivasi memiliki peranan yang sangat 
penting dalam pembelajaran, baik dalam 
proses maupun pencapaian hasil. Seseorang 
siswa yang memiliki motivasi tinggi, pada 
umumnya mampu meraih keberhasilan 
dalam proses maupun out put pembelajaran 
(Asrori, 2007: 183).

Hal ini sejalan dengan ada sejumlah 
indikator untuk mengetahui siswa 
yang memiliki motivasi dalam proses 
pembelajaran, diantaranya adalah :

1. Memiliki gairah yang tinggi
2. Penuh semangat
3. Memiliki rasa penasaran atau rasa ingin 

tahu yang tinggi
4. Mampu jalan sendiri ketika guru meminta 

siswa mengerjakan sesuatu
5. Memiliki rasa percaya diri
6. Memiliki daya konsentrasi yang lebih 

tinggi
7. Kesulitan dianggap sebagai tantangan 

yang harus diatasi
8. Memiliki kesabaran dan daya juang yang 

tinggi

Seharusnya apabila indikator - 
indikator tinggi ini yang muncul dan 
berkembang dalam proses pembelajaran 
di kelas, maka guru akan merasakan enak 
dan antusias dalam menyelenggarakan 
proses pembelajaran. Berdasarkan  pada 
observasi pertemuan 1  yang telah dilakukan 
dengan model pembelajaran Teams Games 
Tournaments (TGT) didapatkan hasil bahwa 
dengan pelaksanaan penelitian ini yang 
peneliti didampingi oleh 2 orang kolaborator 
dalam melakukan pengamatan dan menilai 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan dengan mencatat dan 
mendokumentasikan hal - hal yang terjadi 
selama tindakan berlangsung. Pengamatan 
dan penilaian yang dilakukan oleh kolaborator 
dengan hasilnya sebagai berikut:

1. Hasil pengamatan kelas terhadap guru
Berdasarkan hasil observasi 

pengamatan kelas terhadap guru selama 
proses pembelajaran berlangsung maka 
dapat diperoleh skor rata – rata dari kedua 
kolaborator yaitu 75 pada pertemuan pertama 
dan pada pertemuan kedua siklus pertama 
skor rata - rata 75 sehingga pelaksanaan 
permbelajaran.Pertama dengan nilai rata - 
rata kelas siswa75 menjadi 85 di pertemuan 
kedua.
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2. Hasil pengamatan kelas terhadap 
siswa oleh kolaborator
Berdasarkan hasil observasi 

pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan 
Kewarganegaraan pada materi dinamika 
demokrasi Indonesia  pada pertemuan 1 
melalui model pembelajaran Teams Games 
Tournament (TGT) terhadap  siswa selama 
proses pembelajaran berlangsung maka 
dapat diperoleh persentase pada jawaban Ya 
sebesar 75.80 , dan jawaban Tidak 24.20. 
Pada pertemuan 2 dapat diperoleh persentase 
pada jawaban Ya sebesar 98.00, dan jawaban 
Tidak 2,00 sehingga dapat diartikan siswa 
dalam melaksanakan pembelajaran dapat 
aktif, dan merasa senang. 

3. Hasil pembelajaran siswa oleh guru.
Setelah selesai tindakan pada 

siklus pertama peneliti dan kolabolator 
mendiskusikan hasil pengamatan yang telah 
dilakukan pada pertemuan pertama dan 
kedua. Proses pembelajaran pada pertemuan 
kedua sudah ada peningkatan siswa dalam 
materi dinamika demokrasi di Indonesia 
dari pada pertemuan pertama. Hasil proses 
pembelajaran materi dinamika demokrasi 
di Indonesia yang dicapai siswa meningkat 
dari pertemuan pertama dengan nilai rata-
rata kelas siswa 75 menjadi 85 di pertemuan 
kedua.

Angket siswa
Tabel 1.Jawaban Angket Siswa Mengenai Pembelajaran  Pada Akhir Siklus I

No Aspek Indikator Ya Tidak
1 Keaktivan dalam 

pembelajaran
Peserta didik berinteraksi secara aktif 24 8
Guru terlibat secara aktif dalam merancang, melaksanakan, 
dan mengevaluasi pembelajaran

30 2

Banyak kesempatan bertanya 24 8
Banyak siswa yang menjawab pertanyaan 27 5
Guru menjelaskan dengan baik dan jelas 27 5

2 Kenyataan ( 
realistic) dalam 
KBM

Melibatan semua guru  pendidikan kewarganegaraan 20 12
Memanfaatkan  alat dan media 28 4
Menggunakan teknologi 30 2
Memahami kemampuan siswa 31 1

3 I n o v a s i 
pembelajaran

Cara mengajar guru vareatif 19 13
Banyak hal-hal baru dalam pembelajaran 25 7
Membangun kreativitas siswa untuk menyelesaikan tugas 
pembelajaran

30 2

Guru mampu memanfaatkan berbagai media untuk menjadi 
sarana pembelajaran

31 1

4 Effectifitas dalam 
pembelajaran

Berhasil menyelesaikan tugas dari guru 24 8
Tujuan pembelajaran tercapai 25 7
Hasil belajar siswa meningkat 24 8
Waktu pembelajaran tidak terbuang sia-sia 25 7

5 Menyenangkan Guru simpatikdanmenyenangkan 29 3
Aktivitas  proses pembelajaran menyenangkan 27 5
Suasana kelas menyenangkan 32 0
Waktu pembelajaran terasa pendek 25 7

Jumlah  606 92
Persentase 79.94 20.06
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4. Hasil penyebaran angket siswa

  Hasil angket siswa pra siklus 
pertama maka diperoleh jawaban dari siswa 
seperti dalam tabel 1. Hasil angket yang telah 
diberikan kepada siswa menunjukkan dari 3 
aspek yang digunakan untuk mengetahui 
tentang motivasi belajar siswa dalam 
pembelajaran, didapatkan hasil, yaitu :

1. Aspek keaktifan dalam pembelajaran 
yang dijabarkan dalam 5 indikator 
didapatkan hasil bahwa siswa kurang 
berinteraksi secara aktif dalam 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan 
bahwa secara keaktifan dalam 
pembelajaran Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaran secara umum 
menunjukkan motivasi siswa masih 
rendah yang dibuktikan pada indikator 
peserta didik berinteraksi secara aktif 
selisihnya hanya 2 siswa saja.

2. Aspek kenyataan (realistic) dalam KBM 
yang dijabarkan dalam 4 indikator 
pendukung dengan hasil aspek kenyataan 
ini antara siswa yang setuju dan tidak setuju 
selisihnya tidak banyak. Penggunaan 
metode pembelajaran dengan bantuan 
teknologi dan memahami kemampuan 
siswa masih dianggap rendah. Secara 
garis besar pada aspek kedua ini guru dan 
siswa dalam proses KBM tidak berjalan 
dengan baik dan motivasi siswa dinilai 
rendah.

3.  Aspek inovasi pembelajaran yang 
dijabarkan dalam 4 indikator dengan 
hasil bahwa terlihat bahwa motivasi 
siswa rendah. Aspek inovasi ini belum 
ada usaha guru untuk membangun 
kreativitas siswa dalam menyelesaikan 
tugas pembelajaran. Hal ini dibuktikan 
lebih banyak siswa yang menjawab tidak 
setuju (tidak) dibandingkan dengan siswa 
yang menjawab setuju (ya). 

Berdasarkan pemaparan di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa selama ini 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan kurang menyenangkan 
dan membosankan serta siswa kurang 
berminat khususnya materi dinamika 
demokrasi Indonesia. Hal tersebut dapat 
dibuktikan dengan hasil perhitungan angket 
siswa dari sebelum diberikan tindakan yaitu 
hanya 66,2% dari 32 siswa. Penjabaran hasil 
5 aspek dalam pra siklus I menurut indikator 
- indikator yang menunjang ada pada tabel 1. 
sebagaimana terlampir. Hasil angket setelah 
diberikan perlakuan pada akhir siklus I untuk 
guru dan siswa yang jawaban dapat diperoleh 
seperti dalam tabel 5 sebagaimana terlampir.  
Akhir siklus I ini dijabarkan menurut 
aspek untuk mengetahui tentang motivasi 
belajar siswa dalam pembelajaran dengan 
menggunakan model pembelajaran Temas 
Games Tournaments didapatkan hasil, yaitu :

1. Aspek keaktifan dalam pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan meningkat. Hal ini 
dari indikator sebagai berikut: 

1. Peserta didik berinteraksi secara 
aktif

2. Guru terlibat secara aktif dalam 
merancang, melaksanakan, dan 
mengevaluasi pembelajaran

3. Banyak kesempatan bertanya
4. Banyak siswa yang menjawab 

pertanyaan 
5. Guru menjelaskan dengan baik dan 

jelas

2. Aspek kenyataan (realistic) dalam 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan meningkat. Hal ini 
dari indikator sebagai berikut:

1. Melibatkan semua guru pendidikan 
kewarganegaraan

2. Memanfaatkan alat dan media
3. Menggunakan teknologi
4. Memahami kemampuan siswa

3. Aspek inovasi pembelajaran dalam 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan meningkat. Hal ini 
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dari indikator sebagai berikut:

1. Cara mengajar guru vareatif 
2. Banyak hal – hal baru dalam 

pembelajaran
3. Membangun kreativitas siswa untuk 

menyelesaikan tugas pembelajaran
4. Guru mampu memanfaatkan 

berbagai media untuk menjadi 
sarana pembelajaran

4. Aspek effectifitas dalam pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan meningkat. Hal ini 
dari indikator sebagai berikut:

1. Berhasil menyelesaikan tugas dari 
guru

2. Tujuan pembelajaran tercapai
3. Hasil belajar siswa meningkat
4. Waktu pembelajaran tidak terbuang 

sia-sia 

5. Aspek menyenangkan dalam 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan meningkat. Hal ini 
dari indikator sebagai berikut:

1. Guru simpatik/menyenangkan
2. Aktivitas diskusi bentuknya 

menyenangkan
3. Suasana kelas menyenangkan
4. Waktu pembelajaran terasa pendek.

Berdasarkan pemaparan di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa setelah 
diadakan suatu tindakan penelitian 
ternyata pembelajaran yang diberikan 
guru menyenangkan dan efektif, walaupun  
masih ada beberapa siswa yang belum aktif 
dalam mengikuti pembelajaran pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya 
materi dinamika demokrasi Indonesia. Hal 
tersebut dibuktikan dengan meningkatnya 
hasil jawaban siswa dari sebelum diberi 
tindakan yaitu 66,22% dan meningkat 
menjadi 88,83% sesudah diberi tindakan 
pada siklus pertama. 

A. Refleksi

Setelah selesai tindakan sampai 
akhir siklus I, peneliti dan kolabolator 
mendiskusikan hasil pengamatan.Dengan 
adanya tindakan penelitian ini meningkatkan 
motivasi dalam mengikuti proses 
pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan.
Demikian juga hasil belajar dari tindakan 
pertama sampai akhir siklus ada peningkatan 
hasil belajar  siswa.

Siklus II

Siklus II merupakan lanjutan dari siklus 
I, yang dimaksudkan untuk meningkatkan 
motivasi dalam materi dinamika demokrasi 
di Indonesia. Dengan harapan semua siswa 
dapat lulus/tuntas lebih dari 90 %, dengan 
demikian diperlukan model pembelajaran  
Teams Games Tournament (TGT)  pada 
siklus II.

Perencanaan

Berdasarkan hasil pembelajaran 
materi dinamika demokrasi Indonesia pada 
sisklus I maka peneliti dan kolabolator 
sepakat untuk dilanjutkan pada siklus 
II. Pada tahap perencanaan siklus II ini 
kegiatan yang dilakukan adalah menentukan  
pokok permasalahan, membuat skenario 
pembelajaran dan menyiapkan sarana dan 
prasarana  serta media pembelajaran yang 
akan digunakan dalam proses pembelajaran.

Pelaksanaan tindakan

Pelaksanaan tindakan kelas pada proses 
pembelajaran dalam siklus kedua berlangsung 
2 kali pertemuan. Pertemuan pertama 
dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober  2015 
selama 2 jam pelajaran (90 menit) sedangkan 
pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 
17 Otober 2015 selama 2 jam pelajaran (90 
menit). Materi pokok pembelajaran tentang 
dinamika demokrasi di Indonesia, adapun 
jalannya pembelajaran adalah sebagai 
berikut:

1. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok 
tiap kelompok terdiri dari 4 sampai 
dengan 5 orang siswa. 
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2. Setiap kelompok diberi satu permasalahan 
yang harus didiskusikan  

3. Setiap kelompok untuk mempresentasikan 
hasil diskusi kelompok

4. Bagi kelompok yang sudah atau 
belum melakukan presentasi  tugasnya 
adalah menanggapi atau memberikan 
pertanyaan.

5. Bagi kelompok yang mendapat giliran 
maju presentasi berkewajiban untuk 
menanggapi dan menjawab pertanyaan 
yang disampaikan oleh kelompok lain

6. Setiap kelompok berkewajiban 
untuk menyimpulkan permasalahan-
permasalahan yang sudah disampaikan 
setelah presentasi. 

7. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk 
meningkatkan rasa tanggungjawab, 
menghormati sesama teman, menciptakan 
keharmonisan dan menghargai pendapat 
orang 

Materi pokok pembelajaran tentang  
dinamika demokrasi Indonesia, adapun 
jalanya pembelajaran adalah sebagai 
berikut : Setelah  melakukan diskusi dan 
mempresentasikan, maka siswa disuruh 
melakukan tes evaluasi yaitu dengan  
mengerjakan soal yang berbentuk uraian atau 
essay serta membuat resume hasil diskusi 
yang telah dipresentasikan. 

B. Observasi

Pengamatan dan  penilaian yang 
dilakukan oleh kolabolator dan peneliti 
dengan hasilnya sebagai berikut:

1. Hasil pengamatan kelas terhadap 
guru

Berdasarkan hasil observasi 
pengamatan kelas terhadap guru di ruang 
kelas selama proses pembelajaran siklus 
kedua berlangsung maka dapat diperoleh 
skor rata-rata pada pertemuan pertama dari 
kedua kolabolator  yaitu 75, dan  meningkat  
menjadi rata-rata 85, pada  pertemuan  

kedua, sehingga pelaksanaan pembelajaran 
berlangsung sangat baik. Kekurangan yang 
terjadi pada siklus pertama sudah diperbaiki 
dalam siklus kedua ini berdasarkan koreksi 
para kolabolator.

2. Hasil pengamatan kelas terhadap 
siswa

Berdasarkan hasil observasi 
pembelajaran pendidikan kewarganegaraan 
melalui model pembelajaran Teams Games 
Tournament (TGT) terhadap  siswa selama 
proses pembelajaran  berlangsung  maka 
dapat diperoleh persentase pada jawaban Ya 
sebesar 88,09 %, dan jawaban Tidak 11,11 
%. Pada pertemuan kedua dapat diperoleh 
persentase pada jawaban Ya sebesar 95,20 
%, dan jawaban Tidak 4,80 %, sehingga 
dapat diartikan siswa dalam melaksanakan 
pembelajaran dapat aktif, dan merasa senang.

3. Hasil penilaian proses 

Pada pertemuan pertama berdasarkan 
hasil pengamatan dari kedua kolabolator dan 
peneliti pada siklus II pertemuan 1 diperoleh 
nilai rata-rata kolabolator 1 yaitu 78,82, 
kolabolator 2 yaitu 78,47 dan peneliti sebesar 
78,13, hasil tersebut kemudian dijadikan 
satu dibuat nilai rata-rata siswa dari kedua 
kolabolator dan penelitian yaitu 78,47.

Pada siklus II pertemuan  2 berdasarkan 
hasil pengamatan dari kedua kolabolator dan  
peneliti diperoleh nilai rata-rata kolabolator 
1 yaitu 80,56, kolabolator 2 yaitu 81,60, 
dan peneliti sebesar 82,29, hasil tersebut 
kemudian dijadikan satu dibuat nilai rata-rata 
siswa dari kedua kolabolator dan penelitian 
yaitu 81,48.

Hal tersebut diartikan ada peningkatakan 
prestasi dalam proses pembelajaran 
berarti motivasi dan minat belajar siswa 
mengalami peningkatan. Hasil pengamatan 
diketahui siswa sudah berperan aktif dalam 
pembelajaran, siswa sudah banyak yang mau 
bertanya, siswa  melakukan diskusi dengan 
aktif, siswa dapat bekerjasama dengan 
temannya, siswa dapat menyelesaikan soal 
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dan pertanyaan yang disampaikan dari guru 
dengan baik.

4. Hasil pembelajaran siswa oleh guru.

Setelah selesai tindakan pada siklus 
kedua peneliti dan kolabolator mendiskusikan 
hasil pengamatan yang telah dilakukan 
pada pertemuan pertama dan kedua. Proses 
pembelajaran pada pertemuan kedua sudah 
ada peningkatan siswa  dari pada pertemuan 
pertama. Hasil proses pembelajaran materi 
dinamika demokrasi Indonesia yang dicapai 

siswa meningkat dari pertemuan pertama 
dengan nilai rata-rata kelas siswa 71,88, 
menjadi 81,48, pada pertemuan kedua. Hasil 
tersebut diketahui dari 32 anak dinyatakan 
lulus (tuntas) sebanyak 29 anak (98,63%). 
Dengan demikian target sudah terpenuhi dan 
hasilnya dapat dikatakan maksimal.

5. Hasil penyebaran angket siswa

 Hasil angket siswa maka diperoleh 
jawaban dari siswa seperti dalam Tabel 2 
berikut ini:

Tabel 2.
Jawaban Angket Siswa Mengenai Pembelajaran Materi Dinamika  Demokrasi Di Indonesia 

pada Akhir Siklus II

No Aspek Indikator Ya Tidak
1 Keaktivan dalam 

pembelajaran
Peserta didik berinteraksi secara aktif 31 1
Guru terlibat secara aktif dalam merancang, melaksanakan, 
dan mengevaluasi pembelajaran

31 1

Banyak kesempatan bertanya 32 0
Banyak praktek dalam berdemokrasi 32 0
Guru menjelaskan dengan baik dan jelas 29 3

2 Kenyataan ( realistic) 
dalam KBM

Melibatan semua guru PKn 29 3
Memanfaatkan fasilitas dan alat 31 1
Menggunakan teknologi 31 1
Memahami kemampuan siswa 32 0

3 Inovasi pembelajaran Cara mengajar guru vareatif 29 3
Banyak hal-hal baru dalam pembelajaran 27 5
Membangun kreativitas siswa untuk menyelesaikan tugas 
pembelajaran

32 0

Guru mampu memanfaatkan berbagai media untuk menjadi 
sarana pembelajaran

32 0

4 Effectifitas dalam 
pembelajaran

Berhasil menyelesaikan tugas dari guru 27 5
Tujuan pembelajaran tercapai 27 3
Hasil belajar siswa meningkat 32 0
Waktu pembelajaran tidak terbuang sia-sia 30 2

5 Menyenangkan Guru simpatikdanmenyenangkan 32 0
Aktivitas  proses pembelajaran menyenangkan 30 2
Suasana kelas menyenangkan 32 0
Waktu pembelajaran terasa pendek 32 0

Jumlah 640 30
Persentase 95.63 4.37

Hasil angket siswa  siklus ke dua 
maka diperoleh jawaban dari siswa seperti 
dalam tabel 5 sebagaimana terlampir. Hasil 
angket yang telah diberikan kepada siswa 
menunjukkan dari 3 aspek yang digunakan 
untuk mengetahui tentang motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran, didapatkan hasil, 
yaitu :

6. Aspek keaktifan dalam pembelajaran yang 
dijabarkan dalam 5 indikator didapatkan 
hasil bahwa siswa  berinteraksi secara 
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aktif dalam pembelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal ini 
menunjukkan bahwa secara keaktifan 
dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaran secara umum 
menunjukkan motivasi siswasudah tinggi 
yang dibuktikan pada indikator peserta 
didik berinteraksi secara aktif selisihnya 
hanya1 siswa saja.

7. Aspek kenyataan (realistic) dalam KBM 
yang dijabarkan dalam 5 indikator 
pendukung dengan hasil aspek kenyataan 
ini antara siswa yang setuju dan 
tidak setuju selisihnya tidak banyak. 
Penggunaan metode pembelajaran 
dengan bantuan teknologi dan memahami 
kemampuan siswa cukup tinggi. Secara 
garis besar pada aspek kedua ini guru dan 
siswa dalam proses KBM sudah berjalan 
dengan baik dan motivasi siswa cukup 
tinggi.

8. Aspek inovasi pembelajaran yang 
dijabarkan dalam 5 indikator dengan 
hasil bahwa terlihat bahwa motivasi 
siswa tinggi. Aspek inovasi sudah ada 
usaha guru untuk membangun kreativitas 
siswa dalam menyelesaikan tugas 
pembelajaran. Hal ini dibuktikan lebih 
banyak siswa yang menjawab  setuju 
(ya) dibandingkan dengan siswa yang 
menjawab tidak setuju (tidak). 

Berdasarkan pemaparan di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa selama 
ini pembelajaran Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan menyenangkan dan 
membahagiakan  siswa khususnya materi 
dinamika demokrasi Indonesia. Hal tersebut 
dapat dibuktikan dengan hasil perhitungan 
angket siswa dari  diberikan tindakan yaitu  
98,63% dari 32 siswa. Penjabaran hasil 5 
aspek dalam  siklus II menurut indikator - 
indikator yang menunjang ada pada tabel 5. 
sebagaimana terlampir.

Hasil angket setelah diberikan perlakuan 
pada akhir siklus II untuk guru dan siswa yang 
jawaban dapat diperoleh seperti dalam tabel 
5 sebagaimana terlampir.  Akhir siklus II ini 
dijabarkan menurut aspek untuk mengetahui 
tentang motivasi belajar siswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran Temas Games Tournaments 
didapatkan hasil, yaitu :
9. Aspek keaktifan dalam pembelajaran 

Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan meningkat. Hal ini 
dari indikator sebagai berikut: 

1. Peserta didik berinteraksi secara aktif
2. Guru terlibat secara aktif dalam 

merancang, melaksanakan, dan 
mengevaluasi pembelajaran

3. Banyak kesempatan bertanya
4. Banyak siswa yang menjawab 

pertanyaan 
5. Guru menjelaskan dengan baik dan 

jelas
10. Aspek kenyataan (realistic) dalam 

pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan meningkat. Hal ini 
dari indikator sebagai berikut:

1. Melibatkan semua guru pendidikan 
kewarganegaraan

2. Memanfaatkan alat dan media
3. Menggunakan teknologi
4. Memahami kemampuan siswa

11. Aspek inovasi pembelajaran dalam 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan meningkat. Hal ini 
dari indikator sebagai berikut:
1. Cara mengajar guru vareatif 
2. Banyak hal – hal baru dalam 

pembelajaran
3. Membangun kreativitas siswa untuk 

menyelesaikan tugas pembelajaran
4. Guru mampu memanfaatkan 

berbagai media untuk menjadi sarana 
pembelajaran

12. Aspek effectifitas dalam pembelajaran 
Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan meningkat. Hal ini 
dari indikator sebagai berikut:

1. Berhasil menyelesaikan tugas dari 
guru

2. Tujuan pembelajaran tercapai
3. Hasil belajar siswa meningkat
4. Waktu pembelajaran tidak 

terbuang sia-sia 
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13. Aspek menyenangkan dalam 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan meningkat. Hal ini 
dari indikator sebagai berikut:

1. Guru simpatik/menyenangkan
2. Aktivitas diskusi bentuknya 

menyenangkan
3. Suasana kelas menyenangkan
4. Waktu pembelajaran terasa 

pendek.

Berdasarkan pemaparan di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa setelah 
diadakan suatu tindakan penelitian 
ternyata pembelajaran yang diberikan 
guru menyenangkan dan efektif, walaupun  
masih ada beberapa siswa yang belum aktif 
dalam mengikuti pembelajaran pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya 
materi dinamika demokrasi Indonesia. Hal 
tersebut dibuktikan dengan meningkatnya 
hasil jawaban siswa dari siklus pertama 
88,83% dan meningkat menjadi 98,63%  
sesudah diberi tindakan pada siklus kedua. 

Berdasarkan jawaban siswa di atas 
maka peneliti simpulkan bahwa selama 
ini pembelajaran yang diberikan guru 
menyenangkan dan efektif, sehingga 
siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan khususnya 
pada materi dinamika demokrasi Indonesia  
dan siswa merasa pembelajaran yang 
diberikan guru sangat menyenangkan. Hal 
tersebut dibuktikan dengan meningkatnya 
hasil jawaban Ya dari siswa dari siklus 
pertama yaitu 88.83 % dan meningkat 
menjadi 98.63 % pada siklus kedua.

C. Refleksi
Setelah selesai tindakan sampai akhir 

siklus, peneliti dan kolabolator mendiskusikan 
hasil kolabolatoran. Dengan adanya tindakan 
penelitian ini  dapat meningkatkan motivasi 
dan prestasi belajar siswa. Demikian juga 
hasil belajar dari tindakan pertama sampai 
akhir siklus ada peningkatan pembelajaran 
dalam materi dinamika demokrasi  Indonesia  
 

pada siswa kelas XI MIA 7 SMA Negeri  1 
Yogyakarta.

Ringkasanhasilpembelajaran
Secara keseluruhan untukpeningkatan 

nilai hasil pembelajaran pendidikan 
kewarganegaraan dalam materi dinamika 
demokrasi Indonesia dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini:

Tabel 3.Ringkasan Hasil Pembelajaran

Pelaksanaan Nilai Peningkatan (%)

Awal 65,00 -

Awal - Siklus 1 75,54 12,93

Siklus 1 - Siklus 2 85,48 14,65

Awal – Siklus 2 85,48 45,45

Berdasarkan hasil tabel di atas maka 
dapat disimpulkan bahwa dari awal 
pertemuan sebelum diberi tindakan ke siklus 
1 terjadi peningkatan sebesar 12,93 %, 
peningkatan dari siklus I ke siklus II sebesar 
14,65 %, dan peningkatan dari awal sampai 
ke siklus II sebesar 45,45 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisis 
yang telah dilakukan oleh kolabolator 
dan peneliti diperoleh kesimpulan bahwa 
besarnnya peningkatan yaitu awal pertemuan 
sebelum diberi tindakan ke siklus 1 terjadi 
peningkatan 26,93 %, peningkatan dari 
siklus I ke siklus II sebesar 10,65 %, dan 
peningkatan dari awal sampai ke siklus II 
sebesar 40,45 %. Hal tersebut dibuktikan 
dengan hasil rata-rata (mean) yaitu sebelum 
memakai model  pembelajaran Teams Games 
Tournament (TGT)  diperoleh rata-rata 56,94, 
pada siklus I diperoleh 72,32 dan pada siklus 
II diperoleh 79,98.

B. Saran-saran

Saran yang dapat penyusun berikan 
sehubungan dengan hasil penelitian ini 
adalah   sebagai berikut :
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1. Bagi siswa , agar lebih bersemangat 
dan termotivasi dalam mengikuti 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan dengan materi-materi 
yang lain

2. Diharapkan guru yang lain dapat 
melakukan penelitian lebih lanjut dengan 
model pembelajaran yang berbeda 
sebagai pengembangan dari penelitian 
ini.
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PENINGKATAN KOMUNIKASI MATEMATIS  
MENGGUNAKAN STRATEGI PEMBELAJARAN KOOPERATIF 

TIPE THINK, TALK, WRITE (TTW) PADA SISWA KELAS VII 

Oleh: Theresia Widyaningsih
Guru Matematika SMP Negeri 3 Mlati Sleman

Email : tinanana819@gmail.com

ABSTRACT: The action reseach is carried out to upgrade mathemathical 
communication by using cooperative type think, talk, write (TTW) of students in VII C 
class SMP N Mlati, in periode 2014/2015. This reseach includes action reseach class 
with the students of VII C on SMP N 3 Mlati is the subject in first semester in periode 
2014/2015 with 32 students. This reseach is carried out in two sicles. Each sicle has 
twoo phase: planning, observation, action, and reflection. The action reseacrh class was 
started August until November 2014, and was being discussed on Saturday the 4th in 
April 2015 in SMP N 3 Mlati. The technical analyze of data is descriptive quantytative. 
The action of implemation is based the group studying activity. The technical submit of 
data is based on obsevartion to monitor the participation of students, teachers, the test 
te first, for action evaluating. The instruments that used are sillaby, lesson plan, and 
student work sheet. The result of this research shows that mathematical communication 
of the class VII C in SMP N 3 Mlati in periode 2014/2015 had encreased to 68,75%. 
That indicates 22 students includes in high level, after given teaching learning with this 
model think, talk, write. In each meeting the carrying out of teaching learning process 
by TTW strategy is over 75 level. The result of the first sicles is 68,75% students gained 
with 75 minimal mark, with score everage 84,16. Andon the second sicles is 96,88% 
students have gained 75 minimal score, with equal everage 88,84 that means appear 
good completing or in the test everage. So the cooperative teaching learning strategy 
with the type think, talk, and write (TTW), could encrease the student mathematical 
communication of the VII C class SMP N 3 Mlati in periode 2014/2015.

Keywords: Mathematical Communication; Strategy Think, Talk, and Write. 

PENDAHULUAN

Seorang yang belajar matematika ternyata 
juga dilatih untuk memiliki  kompetensi 
komunikasi intra maupun komunikasi intern. 
Kompetensi komunikasi ini sangat penting 
dimiliki siswa untuk menyampaikan gagasan 
atau ide dalam penyelesaian masalah. Halini 
sesuai denganKompetensi Inti (KI) dan 
Kompetensi Dasar (KD) yang ditetapkan 
dalam Kurikulum 2013.

Berdasarkan hasil Ujian Nasional 
tahun pelajaran 2012/2013 dan tahun 
pelajaran 2013/2014 SMP N 3 Mlati untuk 

mata pelajaran matematika, hasil belajar 
siswa masih rendah.Hal ini dilihat dari nilai 
rata-rata Ujian Nasional mata pelajaran 
matematika pada tahun 2013 sebesar 6,61 
dan pada tahun 2014 sebesar 5,65. Selain 
itu, kompetensi komunikasi matematis siswa 
juga masih rendah.Saat proses pembelajaran, 
hal tersebut dapat dilihat dari keakifan 
siswa yang masih rendah saat diskusi 
atau saat mempresentasikan suatu materi 
didalam kelas. Siswa juga tidak terbiasa 
membuat visualisasi untuk mendeskripsikan 
masalah matematika dan seringkali siswa 
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mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 
masalah tersebut. Hal ini menunjukkan 
kurangnya kemampuan mengilustrasikan 
ide-ide matematika ke dalam bentuk 
uraian yang relevan, sehingga berpengaruh 
pada kurangnya kemampuan siswa dalam 
mengubah bentuk uraian ke dalam model 
matematika. Selain itu, siswa tidak terbiasa 
berhadapan dengan masalah matematika 
yang menggunakan kata tanya “mengapa” 
dan “bagaimana”, sehingga kemampuan 
siswa dalam memberikan alasan rasional 
dalam suatu pernyataan dianggap kurang.

Materi matematika yang dipelajari siswa 
SMP bersifat abstrak.Hal inidianggap sebagai 
salah satu kemungkinan siswa mengalami 
kesulitan dalam menyampaikan idenya 
dalam bentuk simbol ataupun menyampaikan 
secara langsung. Kemungkinan lain yang 
menyebabkan kurangnya kemampuan 
komunikasi matematis siswa adalah metode 
pembelajaran yang digunakan selama ini 
tidak cukup untuk memfasilitasi siswa dalam 
menyampaikan ide atau gagasannya dalam 
belajar matematika.

Apabila keadaan ini tidak diperbaiki, 
siswa akan semakin sulit untuk menyampaikan 
gagasannya. Kemampuan siswa dalam 
memahami konsep matematika akan menjadi 
berkurang manfaatnya ketika siswa tidak 
bisa mengkomunikasikan pemahamannya. 
Selain itu, tujuan pempelajarantidak akan 
tercapai sempurna jika siswa belum bisa 
mengkomunikasikan gagasannya dalam 
menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, guru 
perlu memilih suatu model pembelajaran 
yang dapat memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk menyampaikan gagasannya 
dalam kelompok maupun perorangan baik 
secara lisan atau tulisan.

Salah satu cara untuk meningkatkan 
komunikasi matematika adalah dengan 
menggunakan strategi pembelajaran Think, 
Talk, Write. Strategi ini pada dasarnya 
dibangun dengan memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk melakukan kegiatan 

berpikir, berbicara, dan menulis berkenaan 
dengan suatu topik. 

Pengertian Matematika SMP

Menurut Reys, dkk. (Suherman, 2003: 
17) matematika adalah telaah tentang pola 
dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, 
suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat.Selain 
itu, matematika juga mempelajari tentang 
pola keteraturan, tentang struktur yang 
terorganisasikan.Konsep-konsep matematika 
tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, 
dan sistematis mulai dari konsep yang paling 
sederhana sampai pada konsep yang paling 
kompleks. 

Menurut Kurikulum 2013, di sekolah-
sekolah Indonesia, pada satuan pendidikan 
SMP/MTs matematika yang harus dipelajari 
siswa meliputi aspek-aspek bilangan, aljabar, 
geometri dan pengukuran, himpunan, 
statistika danpeluang. Dalam mempelajari 
matematika, siswa harus menguasai 
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar 
(KD) yang telah ditentukan berdasarkan 
Kurikulum 2013.Kompetensi Inti dalam 
pembelajaran yang harus dicapai ada empat 
macam kompetensi yaitu kompetensi religius, 
sikap, pengetahuan, dan keterampilan..

Matematika SMP merupakan bagian dari 
matematika sekolah  yang harus dipelajari 
oleh siswa SMP yang meliputi aspek-aspek 
bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, 
himpunan, statistika danpeluang.

Pengertian Komunikasi Matematis

Hari Suderadjat (2004: 44) berpendapat 
bahwa komunikasi matematika memegang 
peranan penting dalam membantu siswa 
membangun hubungan antara aspek-
aspek informal dan intuitif dengan bahasa 
matematika yang abstrak yang terdiri atas 
simbol-simbol matematika, serta antara 
uraian dengan gambaran mental dari gagasan 
matematika.
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Komunikasi dalam matematika 
mencakup komunikasi secara lisan dan secara 
tertulis.Komunikasi secara tulis (bukan lisan) 
dapat berupa menuliskan ide–ide, menyajikan 
data dengan tabel, membuat gambar, dan 
sebagainya. Sedangkan komunikasi secara 
lisan berarti menyampaikan ide matematis 
kepada orang lain secara lisan. Kedua 
komunikasi ini dapat membantu siswa untuk 
membangun pemahaman ide–ide karena 
saat berkomunikasi, siswa dituntut untuk 
memahami suatu konsep.

Karakteristik komunikasi matematis 
atau komunikasi dalam matematika untuk 
siswa setingkat SMP sebagai berikut; a) 
Membuat model dari suatu situasi melalui 
lisan, tulisan, benda-benda konkret, 
gambar, grafik, dan metode-metode 
aljabar; b) Menyusun refleksi dan membuat 
klarifikasi tentang ide-ide matematika; 
c) Mengembangkan pemahaman dasar 
matematika termasuk aturan-aturan definisi 
matematika; d) Menggunakan kemampuan 
membaca, menyimak, dan mengamati untuk 
menginterpretasi dan mengevaluasi suatu 
idea matematika; e) Mendiskuskan ide-ide, 
membuat konjektur, menyusun argumen, 
merumuskan definisi, dan generalisasi; dan 
f) Mengapresiasi nilai-nilai dari suatu notasi 
matematis termasuk aturan-aturannya dalam 
mengembangkan ide matematika(www.
rbaryans.wordpress.com).

Adapun aspek-aspek untuk mengungkap 
kemampuan komunikasi matematika 
siswa menurut Ujang Wihatma (2004), 
antara lain kemampuan memberikan 
alasan rasional terhadap suatu pernyataan, 
kemampuan mengubah bentuk uraian ke 
dalam model matematika, dan kemampuan 
mengilustrasikan ide-ide matematika ke 
dalam bentuk uraian yang relevan.

Secara umum, matematika dalam ruang 
lingkup komunikasi mencakup keterampilan/
kemampuan menulis, membaca, discussing 
(mendiskusikan) andassessing (menaksir), 
dan discourse (wacana). Peressini dan 

Bassett (1966) berpendapat bahwa tanpa 
komunikasi dalam matematika kita akan 
memiliki sedikit keterangan, data, dan 
fakta tentang pemahaman siswa dalam 
melakukan proses dan aplikasi matematika 
(www.rbaryans.wordpress.com.). Ini berarti 
komunikasi dalam matematika merupakan 
kemampuan siswa dalam menginterpretasi 
dan mengekspresikan pemahamannya 
tentang konsep dan proses matematika yang 
mereka pelajari.

Dari beberapa uraian di atas dapat 
disimpulkan bahwa, kemampuan komunikasi 
matematis siswa merupakan kemampuan 
mengilustrasikan/menyatakan ide-ide 
matematika atau gagasan dan pikiran dalam 
menyelesaikan masalah dalam kata-kata, 
lambang matematis, bilangan, gambar, 
simbol, ataupun tabel ke dalam bentuk uraian 
yang relevan.

Strategi Pembelajaran kooperatif tipe 
Think Talk Write

MenurutHuinkerdan Laughlin ( 
Huda, M.2013) ada tiga tahap dalam 
pembelajaranThink Talk Write (TTW) yaitu:

A. Think

Arti kata think dalam kamus Inggris–
Indonesia adalah berpikir. Menurut 
Sardiman, berpikir adalah aktivitas mental 
untuk merumuskan pengertian, mensintesis, 
dan menarik kesimpulan. Sedangkan 
menurut Marpaung, proses yang terjadi 
pada saat berpikir dimulai dari penerimaan 
atau menemukan informasi yang datangnya 
dari diri siswa itu sendiri atau dari luar, 
kemudian siswa mengolahnya, menyimpan, 
dan memanggil kembali dalam ingatannya 
(Subekti:2009). Berpikir pada prinsipnya 
meliputi tiga langkah yaitu pembentukan 
pengertian, pembentukan pendapat, dan 
penarikan kesimpulan.

Aktivitas berpikir pada model 
pembelajaran TTW terjadi pada saat 
siswa membaca sejumlah masalah.Siswa 
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kemudian mengolah informasi tersebut dan 
mengasosiasikan dengan pengetahuan yang 
telah dimiliki sebelumnya. Selanjutnya, 
siswa berupaya untuk mencari solusi dari 
masalah tersebut.

Setelah melakukan proses berpikir, 
siswa menandai atau mencatat bagian 
penting dari bacaannya atau menuliskan hal 
– hal yang belum dipahami. Ketika siswa 
membuat catatan ini siswa telah berusaha 
untuk mengungkapkan idenya dengan 
bahasa dan pikirannya sendiri, sehingga 
dapat meningkatkan motivasi bagi siswa 
untuk mengikuti tahap pembelajaran yang 
berikutnya.

B. Talk

Arti kata talk dalam kamus Inggris–
Indonesia adalah berbicara. Tahap talk 
dalam penelitian ini terlihat saat siswa 
diberi kesempatan untuk berdiskusi secara 
berkelompok untuk menyusun dan berbagi 
ide yang diperoleh saat tahap think kepada 
teman diskusinya.

Menurut Huinker dan Laughlin (1996: 
81), pada tahap ini siswa diberi kesempatan 
untuk mengungkapkan analisis dan ide–
ide matematik, mengeksplorasi kata–kata 
yang tepat yang dapat diterima teman 
sekelompoknya, memodifikasi pemahaman, 
menyempurnakan, mengembangkan, dan 
memvalidasi kebenarannya. Siswa juga 
mendapat kesempatan untuk membangun 
komunitas pembelajaran di dalam kelas. 
Siswa diharapkan menjadi sadar terhadap 
materi yang benar–benar mereka pahami dan 
materi yang belum dipahami sehingga masih 
perlu untuk dipelajari lagi.

 Kemampuan komunikasi akan terlihat 
saat siswa berdialog dengan anggota 
kelompoknya dan saat menyampaikan ide–
idenya kepada teman sekelompok.

C. Write 

Tahap terakhir yang dilakukan dalam 
strategi TTW adalah menulis.Tahap write 

adalah kegiatan yang dilakukan siswa untuk 
menuliskan kesimpulan dari hasil kegiatan 
sebelumnya. 

Siswa menuliskan ide–ide yang 
diperoleh dari tahap satu dan dua, serta 
menuliskan konsep, strategi yang digunakan, 
dan solusi yang diperoleh.

Jadi langkah–langkah pembelajaran 
dengan strategi  TTW yang masuk pada 
kegiatan inti setiap KBM berlangsung 
sebagai berikut:

1. Tahap Think. Siswa diberi LKS 
untuk dikerjakan secara mandiri, 
membuat teks dan catatan dari 
hasil bacaan secara individu untuk 
didiskusikan.

2. Tahap Talk. Siswa berdiskusi 
dalam kelompok membahas hasil 
catatan,dan menyampaikan ide 
menggunakan bahasanya sendiri.

3. Tahap Write. Siswa 
mengkontruksikan sendiri 
yang memuat pemahaman dan 
mengkomunikasikan dengan bentuk 
tulisan.

4. Membuat kesimpulan atas materi 
yang dipelajari.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK).Subyek penelitian 
adalah siswa kelas VII C semester 1 tahun 
ajaran 2014/2015 SMP N 3 Mlati sebanyak 
32 siswa. Lokasi penelitian di SMP Negeri 3 
Mlati yang beralamat di Gedongan,Tlogoadi, 
Mlati, Sleman, Yogyakarta. 

Materi PTK adalah perbandingan dengan 
setiap siklus dilakukan 2 kali tatap muka dan 
diakhiri dengan tes. Sasaran penelitian adalah; 
(1) perubahan tingkah laku siswayang kurang 
bisa mengkomunikasikan secara matematis 
menjadi bisa selama mengikuti proses 
pembelajaran. (2) Peningkatan hasil belajar 
siswa setelah mengikuti proses pembelajaran 
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dengan strategi pembelajaranTTW (Talk, 
Think, Write).

Instrumen penelitian ini terdiri dari :

1. Tes kemampuan komunikasi 
matematis merupakan evaluasi 
untuk pembelajaran siklus 1 dan 
siklus 2 dengan bentuk soal uraian 
yang dikerjakan secara individu.Soal 
tes ini disusun dengan berpedoman 
pada indikator yang ingin dicapai 
untuk mengungkapkan kemampuan 
komunikasi matematis yang 
meliputi: (1)menggunakan symbol, 
rumus matematis, table, diagram, 
ilustrasi atau media lainnya dengan 
jelas dan tepat; (2) memberikan 
alasan rasional terhadap suatu 
pernyataan matematika; dan (3) 
menjelaskan langkah-langkah hasil 
kerja atau hasil dari penyelesaian 
suatu masalah matematika dengan 
logis, sistematis, jelas dan tepat.

2. Lembar observasi keterlaksanaan 
pembelajaran dengan strategi Think 
Talk Writedigunakan untuk mencatat 
dan menjamin terlaksananya 
kegiatan yang dilakukan oleh guru 
dan siswa saat proses pembelajaran 
matematika dengan strategi Think 
Talk Write.

3. Catatan lapangan berupa catatan 
bebas yang menggambarkan 
proses berlangsungnya kegiatan 
pembelajaran, aktivitas guru dan 
siswa, serta kendala yang dihadapi 
siswa maupun guru saat proses 
pembelajaran.

4. Dokumentasi yaitu pengambilan 
foto yang dilakukan saat 
pembelajaran berlangsung. Foto 
proses pembelajaran akan digunakan 
untuk mengamati keterlaksanaan 
pembelajaran.

Penelitian ini menggunakan beberapa 
teknik pengumpulan data,yaitu :

1. Tes kemampuan komunikasi 
matematis. Tes ini berupa tes 
tertulis dandiberikan saat evaluasi 
di akhir siklus 1 dan 2 untuk 
mengukur peningkatan kemampuan 
komunikasi matematis.

2. Lembar observasiyang berbentuk 
checklist dengan pilihan “Ya” 
dan “Tidak” serta berisi deskripsi 
hambatan yang mungkin terjadi 
selama kegiatan pembelajaran 
berlangsung.

3. Catatanlapangandan dokumentasi.

Sedangkan, analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis hasil tes kemampuan komunikasi 
matematis

Hasil tes kemampuan komunikasi 
matematis dianalisis dengan langkah sebagai 
berikut:

1. Memberi skor pada tes kemampuan 
komunikasi matematis untuk setiap 
indikator sesuai pedoman penskoran 
yang telah disusun.

2. Masing-masing skor yang telah 
diperoleh dikelompokkan sesuai 
dengan indikator yang diamati.

3. Menentukan jumlah skor setiap 
indikator tes kemampuan 
komunikasi matematis yang telah 
diperoleh 

4. Menentukan persentase  jumlah skor 
dan kategori setiap indikator tes 
kemampuan komunikasi matematis 
dari masing-masing siswa. Jumlah 
skor dapat ditentukan dengan cara 
berikut:
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Adapun kategori persentase setiap 
indikator tes kemampuan komunikasi 
matematis diperoleh berdasarkan 
skor hasil tes siswa(Oemar Hamalik, 
1989:122), yaitu: a) sangat baik dengan 
presentase jumlah skor antara 85% 
sampai dengan 100%; b) baik dengan 
presentase jumlah skor antara 70% 
sampai dengan 84,99%; c) cukup 
dengan presentase jumlah skor antara 
55% sampai dengan 69,99%; d) kurang 
dengan presentase jumlah skor antara 
40% sampai dengan 54,99%; dan 
e) sangat kurang dengan presentase 
jumlah skor antara 0% sampai dengan 
39,99%

5. Mengklasifikasi persentase 
kemampuan komunikasi matematis 
siswa sesuai kategori yang telah 
ditentukan untuk membuat 
kesimpulan.

Adapun kriteria klasifikasi kemampuan 
komunikasi matematis siswa yaitu: a) sangat 
tinggi dengan persentase; b) tinggi dengan 
persentase; c) sedang dengan persentase; d)
rendah dengan persentase  ; dan e) kurang 
dengan persentase 

1. Analisis lembar observasi 
keterlaksanaan  pembelajaran 
dengan strategi Think Talk Write

Persentase hasil keterlaksanaan 
strategi pembelajaran kooperatif tipe 
Think Talk Write dari setiap pertemuan 
dihitung rata-ratanya.

Rata-rata persentase keterlaksanaan 
pembelajaran dengan criteria; 1) 
Persentase (P)  75% terlaksana; dan 2)
Persentase (P) < 75% belum terlaksana

Hasil penyimpulan tersebut 
selanjutnya dideskripsikan dengan 
didukung oleh catatan lapangan.

2. Penarikankesimpulan

Berdasarkan data-data yang 
diperoleh lalu ditarik suatu kesimpulan 
yang berhubungan dengan kemampuan 
komunikasi matematis siswa.

Indikator keberhasilan dalam penelitian 
ini adalah:

1. Rata-rata kemampuan komunikasi 
matematis siswa meningkat dari 
siklus ke siklus dua hingga mencapai 
minimal kategori tinggi.

2. Strategi pembelajaran kooperatif 
tipe Think Talk Write dalam 
pembelajaran terlaksana ditandai 
dengan persentase pelaksanaan 
pembelajaran dengan strategi Think 
Talk Write minimal mencapai 75% .

3. Adanya peningkatan persentase 
banyaknya siswa yang mencapai 
nilai KKM yaitu 75.

4. Adanya peningkatan rata-rata hasil 
tes dari siklus 1 ke siklus 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil tes siklus 1 dan tes siklus 2 
digunakan untuk mengetahui kemampuan 
komunikasi siswa.  Berikut disajikan grafik 
perbandingan skor total dari  tes siklus 1 dan 
siklus 2 sebagai berikut :
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Berdasarkan kriteria peningkatan 
komunikasi matematis yang diuraikan 
sebelumnya, dapat dikatakan bahwa 
kemampuan komunikasi matematis siswa 
VII C SMP N 3 Mlati tahun pelajaran 
2014/2015 mengalami peningkatan dengan 
kategori tinggi.

Peningkatan ini terlihat dari persentase 
banyaknya siswa yang mengalami 
peningkatan kemampuan komunikasi 
matematis pada siklus 1 dan siklus 2. 
Sebanyak 22 siswa atau 68,75% dari jumlah 
siswa keseluruhan mengalami peningkatan 
skor total kemampuan komunikasi matematis. 
Siswa yang mengalami penurunan skor 
sebanyak 8 orang atau 25%, sedangkan 
siswa yang tidak mengalami peningkatan 
atau penurunan skor sebanyak 2 orang atau 
6,25%.

Peningkatan juga terlihat daripersentase 
rata-ratakelas VII Cyang pada siklus 1 
sebesar84,16menjadi88,84  pada siklus 
2.Pada siklus 1 ada 22 siswa yang tuntas 
atau 68,75 % dari 32 siswa, sementara pada 
siklus 2, siswa yang tuntas sebanyak 31 
siswa atau 96,88 %. Hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan jumlah siswa yang bisa 
mencapai nilai KKM 75.

Rata–rata persentase kemampuan 
komunikasi matematis pada setiap aspek 
kemampuan komunikasi matematis juga 
mengalami peningkatan. Skor rata–rata 
kemampuan memberikan alasan rasional 
terhadap suatu pernyataan meningkat dari 
71,67%  menjadi 77,08%.Skor rata–rata 
kemampuan mengubah bentuk uraian dalam 
model matematika meningkat dari 97,5% 
menjadi 100%.Begitu pula skor rata–rata 
kemampuan mengilustrasikan ide–ide 
matematika dalam bentuk uraian meningkat 
98,125%  menjadi 100%.

Setelah mengetahui berbagai 
peningkatan yang terjadi pada nilai siswa, 
rata-rata nilai siswa, dan rata-rata setiap 
aspek kemampuan komunikasi matematis, 
persentase keterlaksanaan strategi 
pembelajaran kooperatif tipeThink Talk 
Writedapat dilihat dalam grafikberikut.

 

Grafik 1. Perbandingan Nilai Tes Siklus 1 dan Tes Siklus 2 
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Dengan melihat grafik persentase 
keterlaksaan pembelajaran TTW tersebut, 
dan berdasarkan kriteria keterlaksanaan 
pembelajaran yang telah diuraikan pada 
bagian teknik analisis data, pembelajaran 
menggunakan strategi Think Talk Write pada 
penelitian ini dapat dikatakan terlaksana. 
Hal ini disebabkan dalam setiap pelaksanaan 
strategi  Think Talk Write pada proses 
pembelajaran persentase hasil tesnya di atas 
75%.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah diuraikan, dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi 
pembelajaran kooperatif tipeThink Talk 
Write (TTW) berjalan dengan baik dan dapat 
meningkatkan kemampuan komunikasi 
matematis siswa kelas VII C SMP N 3 Mlati 
tahun ajaran 2014/2015.

Rata-rata kelas hasil tes pada siklus 
1 sebesar84,16 dan pada siklus 2 menjadi 
88,84. Persentase ketuntasan nilai dari siklus 
1 sebesar 68,75% dan meningkat pada siklus 
2 menjadi 96,88 % yang berarti masih ada 1 
siswa yang belum tuntas. 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan, peneliti mempunyai saran yang 
perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran 
matematika :

1. Strategi pembelajaran kooperatif 
tipe TTW dapat digunakan sebagai 
salah satu alternatif pembelajaran 
matematika di SMP 

2. Guru dapat menerapkan strategi 
pembelajaran kooperatif tipe TTW 
pada pokok bahasan lain karena 
strategi pembelajaran kooperatif 
tipe TTW ini merupakan salah satu 
strategi pembelajaran kooperatif 
yang dapat melibatkan keaktifan, 
kerjasama, dan interaksi siswa.
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KONFLIK SEBAGAI KATALIS DINAMISASI  
PENGELOLAAN SEKOLAH

Oleh: Fahrudin
Guru SD Muhammadiyah Blawong I, Trimulyo, Jetis, Bantul

email : fahruddinghozy@gmail.com

ABSTRACT : This study aims to 1) prove that the conflict is not always a negative 
connotation and damaging, because sometimes the conflict is urgently needed to break 
the ice in an organization. 2) to investigate the behavior of the teacher conflict SDM 
Blawong I. This type of survey research using the instrument Jonamay Lambert and 
Selma Myers in getting data. The subjects of this study there was a teacher in SD 
Muhammadiyah Blawong I. After knowing the conflict behavior of teachers in schools 
is concerned, is no less important is how the principal planning further action in 
accordance with the needs of the school as part of the school management

Keywords : conflict, dynamics, management school

PENDAHULUAN

 Berbicara tentang konflik maka 
gambaran umum yang muncul adalah 
tentang sesuatu yang buruk yang bisa 
jadi setiap orang tidak menginginkannya. 
Itu wajar, karena begitulah pandangan 
tradisional tentang konflik (Myers, 
1993:234). Bahkan seringkali konflik 
dikaitkan dengan kemarahan, agresivitas, 
pertentangan, baik secara fisik maupun 
dengan kata-kata kasar.Untuk memperkuat 
konotasi negatif ini, konflik disinonimkan 
dengan istilah violence, destruction, 
dan irrationality. Pandangan ini konsisten 
dengan sikap-sikap yang dominan mengenai 
perilaku kelompok dalam dasawarsa 1930-an 
dan 1940-an di mana konflik dilihat sebagai 
suatu hasil disfungsional akibat komunikasi 
yang buruk, kurangnya kepercayaan dan 
keterbukaan di antara orang-orang, dan 
kegagalan manajer untuk tanggap terhadap 
kebutuhan dan aspirasi karyawan.

Dalam pandangan tradisional konflik 
itu bersifat negatif. Oleh karena itu sedapat 
mungkin harus dihindari dan ditekan supaya 
tidak muncul ke permukaan. Hal itu dilakukan 
karena adanya kekhawatiran bahwa konflik 
‘berbahaya’ bagi kelangsungan hidup 

organisasi. Maka tidak heran, di beberapa 
organisasi yang berciri khas klasik tercermin 
relatif masih kuat menganut paham ini. 
Ketakutan dan kekhawatiran terhadap konflik 
demi menjaga stabilitas organisasi.

Namun kemudian muncul paradigma 
baru dalam masyarakat yang memandang 
konflik sebagai sesuatu yang tidak bisa 
dihindari. Menurut paham yang dinamakan 
“Pandangan Hubungan Manusia” (the 
human relations view),konflik merupakan 
peristiwa yang wajar terjadi dalam semua 
kelompok dan organisasi. Konflik merupakan 
sesuatu yang tidak dapat dihindari, karena 
itu keberadaan konflik harus diterima  dan 
dirasionalisasikan sedemikian rupa sehingga 
bermanfaat bagi peningkatan kinerja 
organisasi. Pandangan ini mendominasi teori 
konflik dari akhir dasawarsa 1940-an sampai 
pertengahan 1970-an.

Menurut pandangan paham ini, 
konflik dianggap sebagai hal yang bersifat 
alami. Dalam istilah agama dikenal 
dengan sunnatullah. Sesuatu yang pasti 
ada dan memang harus ada sebagai sebuah 
keniscayaan. Tidak mungkin dihindari 
karena merupakan konsekuensi logis dari 
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adanya hubungan antar manusia dalam suatu 
organisasi. Entah itu organisasi skala kecil, 
menengah, atau besar.Persoalannya, bukan 
bagaimana meredam konflik, tapi bagaimana 
menanganinya secara tepat, sehingga tidak 
merusak hubungan antarpribadi bahkan 
merusak tujuan organisasi.

Pandangan yang bertolak belakang 
dengan paham tradisional dalam mensikapi 
konflik adalah Pandangan Interaksionis(the 
interactionist view).Pandangan ini cenderung 
mendorong terjadinya konflik, atas dasar 
suatu asumsi bahwa kelompok yang koperatif, 
tenang, damai, dan serasi, cenderung menjadi 
statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak 
inovatif. Oleh karena itu, menurut aliran 
pemikiran ini, konflik perlu dipertahankan 
pada tingkat  minimun secara berkelanjutan, 
sehingga kelompok tetap bersemangat 
(viable), kritis-diri (self-critical), dan 
kreatif. Artinya bahwa konflik jika dikelola 
dengan baik akan memberi manfaat bagi 
sebuah organisasi. Konflik semacam ini 
dikenal dengan konflik fungsional, di mana 
pertentangan antarkelompok yang terjadi, 
akan bermanfaat bagi efektivitas dan prestasi 
organisasi

Bertolak dari pandangan bahwa konflik 
perlu diciptakan untuk menjaga suasana agar 
tidak statis, apatis, tidak aspiratif, dan tidak 
inovatif, maka SD Muhammadiyah Blawong 
I perlu memraktekkan cara ini, mengingat 
selama ini SD Muhammadiyah Blawong I 
relatif sepi dari konflik yang mengarah pada 
sebuah penciptaan suasana yang dinamis. 
Konflik yang ada selama ini hanya dalam 
dataran pertentangan kecil antar individu 
yang tidak berpengaruh besar pada kinerja 
organisasi.

Perlu sebuah terobosan untuk 
memunculkan konflik dalam institusi agar 
keterdiaman yang selama ini meninabobokan 
anggota organisasi, mampu memantik sebuah 
pemikiran bahwa institusinya membutuhkan 
darah segar. Konflik harus diciptakan 
untuk membangunkan macan tidur. The 

changes caused by conflict prevent society 
from stagnating, ungkapan George Mills 
agaknya perlu digelorakan untuk mencairkan 
kebekuan. Tentu saja konflik yang diciptakan 
bukan konflik yang bersifat destruktif dan 
berpeluang memunculkan eskalasi tingkat 
tinggi yang justru akan berakibat fatal.

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah 
bagaimana menciptakan konflik yang mampu 
berperan sebagai katalis dalam pengelolaan 
sekolah di SD Muhammadiyah Blawong I, 
yang konflik itu perlu dipertahankan pada 
tingkat  minimun secara berkelanjutan, 
sehingga kelompok tetap bersemangat 
(viable), kritis-diri (self-critical), dan 
kreatif?.

Konflik Sebagai Sebuah Terobosan

Menurut istilah konflik berasal dari 
bahasa Latin, “Com” yang berarti “bersama” 
dan “Fligere” yang berarti melanggar, 
menabrak, menemukan, membentur. Dengan 
demikian, konflik merupakan ekspresi 
pertikaian antara individu dengan individu 
lain, kelompok dengan kelompok lain, 
karena beberapa alasan. Dalam pandangan 
ini, “pertikaian” menunjukkan adanya 
perbedaan antara dua atau lebih individu, 
yang diekspresikan, diingat dan dialami 
(Pace & Faules, 1994:249). Konflik dapat 
dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui 
perilaku-perilaku komunikasi (Folger & 
Poole: 1984). Konflik senantisa berpusat 
pada beberapa sebab utama: tujuan yang 
ingin dicapai, alokasi sumbersumber 
yang dibagikan, keputusan yang diambil, 
maupun perilaku setiap pihak yang terlibat 
(Myers,1982:234-237; Kreps, 1986:185; 
Stewart, 1993:341). Interaksi yang disebut 
komunikasi antara individu yang satu 
dengan yang lainnya, tak dapat disangkal 
akan menimbulkan konflik dalam level yang 
berbedabeda (Devito, 1995:381)

Secara etimologi, kata konflik berarti 
perbedaan, pertentangan dan perselisihan. 
Dalam Al-Quran konflik disepadankan 
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maknanya dengan kata ikhtilaf seperti 
termaktub dalam surat al-Baqarah ayat 
164. Sedangkan secara terminologi, konflik 
adalah suasana batin yang berisi kegelisahan 
karena pertentangan dua motif atau lebih, 
yang mendorong seseorang berbuat dua 
atau lebih kegiatan yang saling bertentangan 
pada waktu yang bersamaan. Adapun konflik 
organisasi adalah ketidaksesuaian antara dua 
atau lebih anggota-anggota atau kelompok-
kelompok organisasi yang timbul karena 
adanya kenyataan bahwa mereka harus 
membagi sumber daya-sumber daya yang 
terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja dan/
atau kenyataan bahwa mereka mempunyai 
perbedaan status, nilai, atau persepsi.

Secara sosiologis, konflik diartikan 
sebagai suatu proses sosial antara dua orang 
atau lebih (bisa juga kelompok) dimana 
salah satu pihak berusaha menyingkirkan 
pihak lain dengan menghancurkannya atau 
membuatnya tidak berdaya.

Konflik tidak selamanya harus dimaknai 
permusuhan atau pertikaian, karena dalam 
kajian sosiologis, konflik itu juga bisa 
bermakna kompetisi, tegangan (tension) atau 
sekadar ketidaksepahaman. Itu pula sebabnya, 
kehadiran konflik itu tidak selamanya harus 
dimaknai sebagai sebuah kekuatan yang 
menghancurkan – a necessarily destructif 
force, karena dalam banyak hal konflik itu 
juga bernilai positif, bahkan konstruktif, dan 
karenanya fungsional.

Persisnya, dengan konflik dinamika 
lahir dan dengan konflik kreativitas muncul. 
Bahkan menurut pakar sosiologi, konflik 
asal Jerman, George Mills, konflik adalah 
penggerak sejarah sekaligus sumber 
perubahan, dan karenanya, konflik akan besar 
sumbangannya dalam mencegah kebekuan 
sosial. The changes caused by conflict prevent 
society from stagnating, tegas Mills (1956).

Untuk meminimalkan terjadinya konflik 
maka perlu adanya manajemen konflik, 
yaitu mengelola konflik yang akan terjadi. 

Mengelola konflik di sini tidak berarti 
kita harus menghindari konflik, apalagi 
menguburnya, karena bagaimanapun konflik 
memang harus ada. Menekan konflik sering 
menimbulkan lahirnya sebuah kebijakan yang 
prematur. Menekan konflik juga cenderung 
mengundang hadirnya kesalahpahaman 
yang tidak mewakili kepentingan siapa 
pun. Bahkan menurut penulis buku “Social 
Conflict” itu, tanpa konflik, keadilan sulit bisa 
diwujudkan. Karenanya, mengubur konflik 
akan sama artinya dengan menyimpan bom 
sosial yang siap meledak kapan saja ketika 
ada kesempatan yang memicunya.

Namun sebaliknya, mengelola konflik itu 
juga tidak berarti harus membiarkan apalagi 
menumbuhsuburkan konflik. Mengelola 
konflik di sini berarti cerdas memilih dan 
menentukan strategi pengelolaannya. Dalam 
bukunya yang berjudul “Social Conflict” 
(1986), Rubin dan Pruitt mengajukan 
beberapa strategi dasar yang bisa digunakan 
dalam pengelolaan konflik sosial yang 
sifatnya sangat alami itu

Konflik fungsional yang berkaitan 
dengan pertentangan antarkelompok yang 
terjadi, bermanfaat bagi efektivitas dan 
prestasi organisasi. Berdasarkan hasil studi 
konflik semacam itu dapat terjadi pada 
kelompok yang anggotanya heterogen. 
Kelompok yang heterogen akan menimbulkan 
adanya suatu perbedaan pendapat yang 
menghasilkan solusi yang lebih baik dan ide 
yang lebih kreatif.

Konflik fungsional dapat mengarah 
pada penemuan cara yang lebih efektif 
untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan 
perubahan lingkungan, sehingga organisasi 
dapat hidup terus dan berkembang. Konflik 
dapat menimbulkan adanya rangsangan dan 
ketegangan yang akan memotivasi seseorang 
untuk bertindak. Tindakan tersebut dapat 
menimbulkan prestasi. Tetapi konflik yang 
ada harus dibatasi untuk memberikan hasil 
yang diinginkan.
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Hasil berupa jalinan aksi-reaksi antara 
pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan 
konsekuensi.

1. Hasil Fungsional

Konflik bersifat konstruktif apabila 
konflik itu memperbaiki kualitas keputusan, 
merangsang kreativitas dan inovasi, 
mendorong perhatian dan keingintahuan 
di kalangan anggota kelompok, menjadi 
saluran yang merupakan sarana penyampaian 
masalah dan peredaan ketegangan, dan 
memupuk lingkungan evaluasi diri serta 
perubahan.

2. Hasil Disfungsional

Konsekuensi destruktif konflik pada 
kinerja kelompok atau organisasi umumnya 
sangat dikenal. Oposisi yang tidak terkendali 
memunculkan ketidakpuasan, yang bertindak 
menghilangkan ikatan bersama, dan pada 
akhirnya mendoromg ke penghancuran 
kelompok itu. Konflik dari ragam 
disfungsional dapat mengurangi efektifitas 
kelompok

Menurut Robbins, batas yang 
menentukan apakah suatu konflik fungsional 
atau disfungsional sering tidak tegas (kabur). 
Suatu konflik mungkin fungsional bagi 
suatu kelompok, tetapi tidak fungsional bagi 
kelompok yang lain. Begitu pula, konflik 
dapat fungsional pada waktu tertentu, 
tetapi tidak fungsional di waktu yang lain. 
Kriteria yang membedakan apakah suatu 
konflik fungsional atau disfungsional adalah 
dampak konflik tersebut terhadap kinerja 
kelompok, bukan pada kinerja individu. Jika 
konflik tersebut dapat meningkatkan kinerja 
kelompok, walaupun kurang memuaskan 
bagi individu, maka konflik tersebutdikatakan 
fungsional. Demikian sebaliknya, jika 
konflik tersebut hanya memuaskan individu 
saja, tetapi menurunkan kinerja kelompok 
maka konflik tersebut disfungsional.

M. Afzalur Rahim membagi efek konflik 
organisasi menjadi 2 yaitu: (1) Disfungsi dan 

(2) Fungsi. Rincian dari pendapat Rahim 
seputar Disfungsi Konflik adalah:

1. Konflik mengakibatkan job 
stress, perasaan terbakar, dan 
ketidakpuasan;

2. Komunikasi antar inidividu dan 
kelompok menjadi berkurang;

3. Iklim ketidakpercayaan dan 
kecurigaan berkembang;

4. Hubungan antar orang tercederai;

5. Kinerja pekerjaan berkurang;

6. Perlawanan atas perubahan 
meningkat; dan

7. Komitmen dan kesetiaan organisasi 
akan terpengaruh.

Selain itu, Rahim menyebut adalah pula 
Fungsi Konflik, yaitu :

1. Konflik merangsang inovasi, 
kreativitas, dan perubahan;

2. Proses pembuatan keputusan dalam 
organisasi akan terimprovisasi;

3. Solusi alternatif atas satu masalah 
akan ditemukan;

4. Konflik membawa solusi sinergis 
bagi masalah bersama;

5. Kinerja individu dan kelompok akan 
lebih kuat;

6. Individu dan kelompok dipaksa 
untuk mencari pendekatan baru atas 
masalah; dan

7. Individu dan kelompok perlu lebih 
mengartikulasi dan menjelaskan 
posisi mereka. 

Namun sebelum menciptakan konflik di 
sebuah organisasi, perlu dilakukan peneltian 
terlebih dahulu untuk melihat tipikal orang-
orang yang berada di dalamnya. Ini penting, 
karena kalau salah diagnosa dan hanya 
berdasarkan coba-coba, maka konflik yang 
semula diciptakan untuk mencairkan stagnasi 
bisa berakibat fatal, 
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Untuk mengetahui tipikal seseorang 
dalam memposisikan konflik perlu sebuah 
disebar angket tentang “assessment untuk 
mengetahui pola perilaku konflik seseorang”. 
Dari angket tersebut nantinya akan diketahui 
tipikal orang dalam menghadapi konflik. 

Adapun instrumen yang sering dipakai 
dalam penelitian tentang pola perilaku 
konflik seseorang adalah instrumen yang ada 
di buku 50 activities for conflict resolution 
karya Jonamay Lambert dan Selma Myers, 
dalam sub bab Which Conflict Resolution 
Style Is Yours?. 

No Pernyataan
1 2 3 4 5

Tidak 
pernah

Ja-
rang

Kadang-
kadang

Ser-
ing

Sangat 
sering

Saya mencoba bergaul dengan orang yang 
sedang berkonflik dengan saya
Bagi saya , situasi konflik yang baik itu 
“menang-menang” atau “menang-kalah”. 
Dan saya berencana untuk menang
Saya mencoba untuk menjauh dari situasi 
yang mungkin konfrontasi
Bagi saya, penting bahwa kebutuhan kedua 
belah pihak yang sedang konflik itu “ber-
temu”. Dan saya mencari cara untuk mem-
buat itu terjadi
Saya menggunakan taktik apa saja yang 
diperlukan untuk menang
Saya percaya itu selalu ada harapan untuk 
menyelesaikan konflik
Tujuan saya adalah lebih penting bagi saya 
daripada sebuah hubungan
Saya ingin disukai dan diterima oleh orang 
lain .
Bagi saya, konflik adalah “ kalah-kalah”. 
(Tidak ada yang menang dan diuntungkan)
Tujuan saya adalah penting bagi saya, namun 
menjalin hubungan juga penting
Penerimaan oleh orang lain tidak penting 
bagi saya. Yang penting saya menang
Saya akan melakukan apapun untuk meng-
abaikan isu-isu yang mungkin menyebabkan 
konflik .
Saya mencoba untuk menemukan hal-hal 
kami sepakat
Saya mencoba menjadi bagian dari orang 
yang bergaul lama dengan saya dan meng-
hindari hubungan dapat mengakibatkan 
konflik 
Tujuan saya adalah untuk mencari solusi di 
mana kedua pihak menang
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Saya sering menemukan hal yang halus demi 
kelancaran sebuah hubungan.
Saya tidak mau mengubah apa yang saya 
inginkan
Saya tidak ingin menyakiti perasaan siapa 
pun .
Saya bersedia untuk pergi bersama jika itu 
membuat orang lain bahagia .
Saya tidak puas sampai solusi yang dapat 
diterima itu ditemukan
Tidak hanya tidak suka terlibat dalam konflik, 
saya juga tidak ingin berada di sekitar orang 
lain yang mungkin terlibat dalam konflik 
Saya terlibat langsung tentang apa yang saya 
inginkan, dan saya berharap untuk
mendapatkannya
 Saya bersedia untuk menyerah jika itu mem-
buat yang lain orang bahagia

Dari instrumen tersebut akan bisa diketahui tipikal orang dalam memandang sebuah 
konflik, yakni dengan menggunakan score sheet.

No Avoiding No Contending No Acomodating No Integrated

3 2 8 1
6 5 16 4
9 7 18 10
12 11 19 13
14 17 23 15
21 22 20
Jml

score

 Selain bisa digunakan untuk 
memetakan perilaku konflik seseorang 
dalam sebuah organisasi, instrumen tersebut 
juga bisa digunakan sebagai memilih gaya 
dalam menyelesaikan konflik. Yang perlu 
diperhatikan adalah bahwa :

1. Tipikal avoiding –Satu pihak menolak 
bahwa konflik itu ada, mengubah 
topik, dan menghindari diskusi-
diskusi, seraya tidak memperlihatkan 
komitmen penyelesaian. Gaya 
ini efektif dalam situasi dimana 
terdapat bahaya penyerangan fisik, 
tanggapan atas isu remeh, tidak 

berpengaruh terhadap kesempatan 
untuk mencapai tujuan, atau 
rumitnya situasi yang membutuhkan 
solusi. Avoiding (penghindaran) 
konflik punya keuntungan dalam 
hal pemeliharaan hubungan, dalam 
mana hubungan diyakini akan 
terluka akibat proses penyelesaian 
konflik. Kerugiannya gaya ini 
adalah konflik tidak akan selesai. 
Berlebihannya penggunaan gaya 
ini justru mendorong munculnya 
konflik internal dalam diri individu 
yang melakukannya. Orang 
lainpun cenderung meremehkan 
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si penghindar. Penghindaran 
masalah biasanya bukan malah 
menyelesaikan masalah melainkan 
justru menambahnya. Semakin lama 
kita menunggu konfrontasi dengan 
orang lain, semakin sulit konfrontasi 
yang terjadi nantinya.

2. Forcing (contendeing) – Gaya ini 
dicirikan agresivitas, berfokus 
diri sendiri, adanya pemaksaan, 
ketegasan lisan, dan perilaku tidak 
kooperatif guna mencapai tujuan 
yang ditampakan oleh satu pihak 
dengan mengalahkan kepentingan 
pihak lain. Gaya ini efektif dalam 
situasi dimana keputusan harus 
dibuat secara cepat, pilihan 
terbatas, tidak khawatir pihak 
lain menjadi korban, pihak lain 
menolak kerjasama, dan tidak ada 
perhatian memadai atas kerusakan 
potensial dalam hubungan.
Keuntungan gaya contending adalah 
keputusan organisasi yang lebih 
baik akan terjadi, kala si pemaksa 
benar, ketimbang keputusan yang 
kompromistik yang kurang efektif. 
Kerugiannya dari penggunaan gaya 
forcing yang berlebihan mendorong 
permusuhan dan perlawanan 
terhadap si pengguna. Pemaksa 
cenderung punya hubungan buruk 
dengan pihak lain. 

3. Accomodating – Satu pihak 
mengorbankan kepentingannya 
dan memperlihatkan concern 
dengan membiarkan pihak lain 
mencapai kepentingannya. Gaya 
ini efektif dalam situasi dimana 
tidak terdapat kesempatan yang 
banyak bagi seseorang dalam 
mencapai kepentingannya, tatkala 
hasilnya tidak penting, atau tatkala 
ada keyakinan bahwa memuaskan 
kepentingan dirinya akan 
mencederai hubungan.Keuntungan 

gaya akomodasi adalah, hubungan 
terpelihara dengan melakukan 
sesuatu hal dengan cara yang bisa 
diterima orang lain. Kerugiannya 
adalah “penyerahan” pada orang 
lain malah kontraproduktif. Orang 
yang melakukan pengakomodasian 
mungkin punya solusi yang lebih 
baik. Berlebihannya penggunaan 
gaya ini cenderung memberi 
kesempatan orang lain mengambil 
keuntungan dari si akomodator. 

4. Collaborating (integrated) – Gaya ini 
dicirikan lewat pendengar aktif dan 
fokus pada isu, komunikasi empatik 
yang mencari pemuasan kepentingan 
dan perhatian setiap pihak. Gaya 
ini efektif dalam situasi dimana 
kekuasaan secara relatif berimbang, 
hubungan jangka panjang dihargai, 
tiap pihak menampakkan perilaku 
kooperatif, dan terdapat cukup 
waktu dan energi guna membuat 
solusi integratif yang memuaskan 
semua pihak.Keuntungan gaya 
ini adalah kecenderungannya 
membawa pada solusi terbaik dari 
konflik, menggunakan perilaku yang 
tegas. Kerugiannya adalah, keahlian, 
upaya, dan waktu dibutuhkan guna 
menyelesaikan konflik adalah lebih 
besar dan lebih lama tinimbang gaya 
lainnya.

METODE PENELITIAN

Budaya Konflik di SD Muhammadiyah 
Blawong I

SD Muhammadiyah Blawong I adalah 
institusi sekolah yayasan yang sudah berdiri 
hampir 88 tahun. Dengan umur yang bisa 
dibilang sudah tua, tentu dinamika yang 
dijalani sangat beragam. Namun terlepas 
dari segala permasalah yang telah dialami 
institusi tersebut, sejauh yang penulis 
rasakan selama menjadi bagian darinya 
adalah kenyataan bahwa hubungan personal 
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antara guru, kepala sekolah dan segenap 
karyawannya cenderung datar. Adem-adem 
saja, seolah tidak ada konflik. Kalau pun 
ada, pertentangan-pertentangan kecil muncul 
lebih pada sebuah akibat dari interaksi sosial. 
Artinya bahwa pertentangan yang muncul 
itu hanyalah pertentangan biasa yang tidak 
bisa dihindarkan dari akibat perbedaan pola 
pikir. Selebihnya, konflik yang mengarah 
pada gejolak dan pergumulan pemikiran 
yang lumayan menguras pikiran dan energi 
cenderung tidak ada.

Jika dilihat dalam pandangan 
tradisional, kondisi tersebut tentu sangat 
ideal, mengingat interaksi antar anggota 
kelompok tidak menimbulkan konflik, 
bahkan cenderung adem ayem. Namun jika 
dilihat dari pandangan interaksionis tentu 
jauh ideal, karena ketiadaan konflik akan 
mematikan kreatifitas dan melemahkan daya 
juang anggota kelompok. 

Salah satu sebab mengapa SD 
Muhammadiyah Blawong I cenderung adem 
ayem, bisa jadi karena 79% guru di institusi 
tersebut tinggal di wilayah yang sama, yakni 
di Dusun Blawong I dan II, yang cenderung 
homogen. Atau karena 68% guru merupakan 
alumni di SD Muhammadiyah Blawong I, 
sehingga ikatan emosionalnya cenderung 
sudah mapan. 

Namun terlepas dari data tentang 
kesamaan demografis atau ikatan arbituen, 
ada data yang lebih autentik yang 
menggambarkan tentang kecenderungan 
diri dari guru-guru di SD Muhammadiyah 
Blawong I dalam memandang sebuah konflik.

Sebuah penelitian sederhana yang 
penulis lakukan dengan menyebar angket 
“assessment untuk mengetahui pola perilaku 
konflik seseorang” yang penulis ambil dari 
buku 50 activities for conflict resolutionkarya 
Jonamay Lambert dan Selma Myers, 
dalam sub bab Which Conflict Resolution 
Style Is Yours?, kepada seluruh guru di SD 
Muhammadiyah Blawong I.

Dalam angket tersebut terdapat 23 
pertanyaan yang kesemuanya mengacu 
pada empattipikal orang dalam menghadapi 
konflik atau masalah. Dari keempat tipikal itu 
bukan mana yang lebih baik dari yang lain, 
akan tetapi mana yang lebih sesuai dengan 
karakter seseorang dalam memandang 
sebuah konflik. Ini diperlukan agar ketika 
seseorang yang akan menciptakan konflik di 
sebuah organisasi sudah mengetahui betul 
tipikal orang-orang yang berada di dalamnya. 
Adapun keempat tipikal tersebut adalah :

1. Avoiding, di mana orang lebih 
memilih untuk menghindari 
konflik. Mereka percaya selalu 
ada harapanmencoba untuk 
menyelesaikan konflik, dan yang 
paling mudah adalah mundur dari 
situasi konflik. Konflik bagi mereka 
adalah “lose-lose” yang artinya 
konflik selalu merugikan kedua 
pihak.

2. Contending di mana satu pihak yang 
bersengketa mencobamengalahkan 
pihak yang bersengketa lain 
denganmemaksa atau solusi sendiri 
pada orang lain. Konflik bagi mereka 
adalah “win-lose”, artinya menang 
kalah, dan mereka harus menang.

3. Accomodating, di mana orang 
merasa bahwahubungan lebih 
penting daripadatujuan mereka 
sendiri . Mereka ingin disukai dan 
diterima, dan harmoni adalah yang 
paling penting. Dalam konflik 
mereka adalah “lose-win”, artinya 
mereka lebih pilih mengalah.

4. Integrated, di mana pihak yang 
berselisih sangat menghargai tujuan 
dan hubungan mereka sendiri. 
Mereka menganggap konflik sebagai 
masalahharus dipecahkan, dan ingin 
kedua belah pihak untukmencapai 
tujuan mereka. Bersengketa ini tidak 
puas sampai dapat diterimasolusi 
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ditemukan bagi kedua belah pihak. 
Konflik bagi mereka adalah “win-
win”, artinya kedua pihak harus 
mendapatkan keuntungan yang 
sama.

Setelah penulis menyebar instrumen dan 
mengumpulkannya kembali maka di dapat 

data. Data dari angket tersebut kemudian 
diolah dengan menggunakan cara yang juga 
terdapat dalam buku yang sama. Dari olah 
data yang penulis lakukan maka diperoleh 
gambaran umum tentang perilaku konflik 
atau tipikal guru-guru di SD Muhammadiyah 
Blawong I dalam memandang sebuah konflik. 

Adapun rekapitulasi data tersebut adalah sebagai berikut :

Koresponden Avoiding Contending Accomodating Integrated

1 3,2 1,5 4,2 3,7
2 3,3 1,5 4,6 3,2
3 2,5 1,7 1,6 2,7
4 4,2 2,8 3,4 4,5
5 4,5 1,2 3,8 3,2
6 3,5 1,3 2,6 2,3
7 3,0 1,7 3,8 3,5
8 3,7 1,5 3,6 2,2
9 3,3 1,7 4,2 3,5

10 4,2 2,2 4,8 4,2
11 2,7 1,2 3,6 2,8
12 3,3 1,2 3,2 3,2
13 4,3 1,5 3,2 3,8
14 3,2 2,2 3,8 3,3
15 3,2 2,0 3,0 2,8
16 3,2 2,0 3,0 2,8
17 3,0 1,8 3,4 3,0
18 4,2 2,8 3,4 3,7
19 2.5 1.8 3,8 3,2

Rata2 3,3 1,8 3,5 3,2
Jumlah dom-

inan
8 (42%) 9 (47%) 2 (11%)

Jumlah re-
sesif

18 (95%) 1 (5%)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa: 

1. Dari 19 guru, 8 guru atau 42% 
sangat dominan avoiding.. Bahkan 
dari 19 guru tersebut, hanya 3 guru 
yang nilai avoidingnya di bawah 
angka 3. Artinya bahwa 17 guru atau 
84% guru di SD Muhammadiyah 
Blawong I akan cenderung 
menghindari konflik. 

2. Dari 19 guru, 18 guru atau 95% 
sangat resesif atau paling rendah 
nilai contendingnya, Bahkan satu 
guru yang nilai contendingnya tidak 
paling rendah pun, angkanya masih 
sangat rendah, yakni 1,7. Hal ini 
mengindikasikan bahwa guru-guru 
di SD Muhammadiyah Blawong I 
tidak suka berkonflik.
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3. Dari 19 guru, 9 guru atau 
sebanyak 47% dominan nilai 
accomodatingnya. Secara 
keseluruhan hanya 2 guru yang nilai 
accomodatingnya di bawah angka 
3. Artinya, 17 guru atau 90% guru 
di SD Muhammadiyah Blawong I 
lebih suka mengalah.

4. Dari 19 guru, hanya 2 guru atau 11% 
yang dominan tipikal integrated 
dan dari 19 guru tersebut, yang 
angka integratednya di atas 3 ada 
14 guru atau 74% guru mempunyai 
kecenderungan integrating, artinya 
bahwa ketika menghadapi konflik, 
mayoritas guru cenderung mencari 
cara smooth agar penyelesaian 
konflik itu saling menguntungkan.

Dari data tersebut sudah jelas bahwa 
tipikal guru di SD Muhammadiyah Blawong 
I tidak suka berkonflik dan lebih cenderung 
menghindari konflik. Inilah yang agaknya 
lebih dominan menyebabkan hubungan 
personal antara guru, kepala sekolah dan 
segenap karyawannya cenderung flat. 

Penciptaan Konflik Sebagai Solusi 
Pemecah Kebekuan

 Berangkat dari ungkapan George 
Mills, pakar sosiologi konflik asal Jerman  
yang mengatakan bahwa konflik adalah 
penggerak sejarah sekaligus sumber 
perubahan, dan karenanya, konflik akan besar 
sumbangannya dalam mencegah kebekuan 
sosial, maka di SD Muhammadiyah Blawong 
I perlu diciptakan konflik yang bersifat 
konstruktif-fungsional.

 Perlu diingat, konflik itu ada 
yang bersifat membangun, yakni konflik 
fungsional. Contoh konflik fungsional adalah 
persaingan antara karyawan atau persaingan 
antara kelompok karyawan dengan pimpinan 
untuk membuktikan skill mereka dan juga 
konflik berupa persaingan untuk menjadi 
yang terbaik antara bagian atau divisi dalam 
organisasi.

 Penciptaan konflik konstruktif-
fungsional di SD Muhammadiyah Blawong 
Isangat diperlukan untuk memecah kebekuan 
karena sebuah organisasi yang cenderung 
statis biasanya akan berjalan apa adanya 
tanpa greget. Konflik yang disuntikkan akan 
berfungsi menggerakkan dinamisasi di SD 
Muhammadiyah Blawong I. Konflik yang 
diciptakan bisa berupa :

1. Pengharusan RPP setiap guru 
adalah buatan sendiri. Ini tentu 
akan menimbulkan konflik, namun 
konflik yang dimunculkan tersebut 
akan membangun komptensi guru.

2. Pemberlakuan jam kehadiran dan 
kepulangan guru. Ini tentu akan 
menimbulkan konflik bagi guru 
yang terbiasa seenaknya datang dan 
pergi. Namun akan sangat berguna 
bagi kinerja guru.

3. Pengadaan supervisi, baik akademik 
maupun klinis. Ini adalah konflik bagi 
guru yang terbiasa tidak mengajar 
tanpa konsep dan semaunya.

4. Pemberlakuan punish and reward. 
Ini konflik, bagi guru yang terbiasa 
menolak peran dan tugas lebih. 
Namun, punish dan reward itu 
sangat berguna bagi penghargaan 
sebuah kerja.

5. Pengharusan guru mencari peserta 
didik baru dalam PSB. Ini konflik 
bagi guru yang tidak pernah ambil 
pusing akan jumlah murid yang 
mendaftar di setiap tahunnya. 
Namun ini akan sangat bermanfaat 
bagi keberlangsungan organisasi.

Masih banyak lagi bentuk konflik 
knstruktif-fungsional yang bisa dimunculkan 
untuk memecah kebekuan. Selain itu, 
penciptaan konflik di SD Muhammadiyah 
Blawong I akan sangat bermanfaat sebagai 
sebuah pembelajaran. Para guru mulai harus 
mengenal konflik dan menyadari bahwa tidak 
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selamanya konflik itu infungsional. Ini perlu, 
mengingat 84% guru di SD Muhammadiyah 
Blawong I akan cenderung menghindari 
konflik dan 94% guru di SD Muhammadiyah 
Blawong I tidak suka berkonflik.

Dengan penciptaan dan pembiasaan 
bergelut dengan konflik konstruktif-
fungsional, maka SD Muhammadiyah 
Blawong I akan makin dinamis, kompetisi 
sehat akan terbangun, daya juang akan 
terbentuk, kreatifitas akan lahir dan kritis diri 
akan muncul. 

Satu hal yang perlu diingat adalah 
bahwa konflik tidak harus dihindari, namun 
harus dikelola. Mengelola konflik di sini 
berarti cerdas memilih dan menentukan 
strategi pengelolaannya. Ketika konflik 
konstruktif-fungsional diciptakan, maka 
harus ada manajerial dan solusi yang tepat, 
karena jika tidak, maka konflik yang semula 
bersifat konstruktif-fungsional bisa berubah 
menjadi destruktif-infungsional.

PENUTUP

Konflik tidak selamanya bersifat 
merusak. Ada jenis konflik yang ketika 
diciptakan akan bermanfaat dalam 
membangun kinerja organisasi. Bahkan 
konflik bisa menjadi penggerak sejarah 
sekaligus sumber perubahan, dan karenanya, 
konflik akan besar sumbangannya dalam 
mencegah kebekuan sosial. 

SD Muhammadiyah Blawong I yang 
cenderung avoiding dan rendah dalam 
contendingnya, perlu diciptakan konflik 
konstruktif-fungsional di dalamnya, selain 
untuk memecah kebekuan, juga untuk 
membiasakan para guru untuk terbiasa 
dengan konflik, sehingga kompetisi sehat, 
kreatifitas, daya juang, kritik diri akan 
terbentuk.
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ABSTRACT:This research is aimed to improve the students’ motivation and leaning 
result using cooperative learning type Make A Match. The data collection technique 
used three instruments: observation, questionnaires and test questions. The data was 
analyzed using qualitative descriptive analysis for the leaning motivation and the 
quantitative and questionnaire for learning result.The results showed that the students 
motivation and learning grade increased. It could be seen from the initial conditions 
of students who achieved the  active criteria only 11,76%, then increased to 50,0% in 
cycle 1. Then on the second cycle increased to 79,41%. While to the learning results; the 
initial tests showed that the students who achieved the Minimum Completeness Criteria 
75 or above were 55,88% after the application it increased to 61,76% in the first cycle, 
then in the second cycle  94,128%.

Keywords: Motivation, Learning result, model Make A Match

PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewargane- 
garaan adalah mata pelajaran yang penting 
dalam pembentukan warga negara agar dapat 
memahami dan mampu melaksanakan hak-
hak dan kewajibannya untuk menjadi warga 
negara yang cerdas, terampil dan berkarakter 
kebangsaan. Hal ini mengandung makna 
bahwa melalui Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan peserta didik diharapkan 
mampu untuk memahami, menganalisis dan 
menjawab masalah-masalah yang dihadapi 
oleh masyarakat, bangsa dan negaranya secara 
konsisten dan berkesinambungan(Zamroni 
dalam Hamidi & Lutfi, 2010, p 79)

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
merupakan mata pelajaran yang salah satunya 
mengemban misi dalam proses pembentukan 
watak dan karakter peserta didik yang sesuai 
dengan kepribadian bangsa. Karakteristik 
mata pelajaran PKn yaitu mengembangkan 
kompetensi kognitif, afeksi, dan psikomotor  

peserta didik, dengan menitikberatkan 
pengembangan ranah afeksi. Untuk 
membangun kemampuan afeksi peserta 
didik pada pendidikan dasar dan menengah, 
dibutuhkan kompetensi kognitif yang cukup 
memadahi dalam membangun wawasan dan 
pengetahuan siswa tentang materi PKn.

Kegiatan pembelajaran melibatkan 
banyak faktor atau komponen yang 
membutuhkan pengorganisasian yang tepat. 
Guru sebagai fasilitator dalam kelas sangat 
berperan penting dalam mengelola semua 
unsur dan mengarahkan pada pencapaian 
tujuan pembelajaran. Pengelolaan yang 
tepat akan menghasilkan pembelajaran yang 
efektif dan tujuan-tujuan pembelajaran yang 
telah direncanakan dapat dicapai secara 
maksimal.

 Untuk mencapai tujuan tersebut 
guru perlu merubah strategi pembelajaran 
atau mencoba menggunakan metode 
pembelajaran yang keratif, inovatif dan 
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meningkatkan kualitas  pembelajarannya, 
sehingga pembelajaran lebih dapat melatih 
anak untuk  berfikir dan membuat konsep-
konsep sendiri berdasarkan pengamatan,  
dan pengalaman belajarnya. Anak dilatih dan 
dibiasakan untuk berani menyatakan ide dan 
pendapatnya.

Wawasan dan pengetahuan bukan 
merupakan hasil perolehan pasif yang didapat 
dari proses transfer informasi dari guru, tetapi 
merupakan pengetahuan yang diperoleh dari 
proses konstruksi dan rekonstruksi oleh 
peserta didik sendiri, karena proses demikian 
memperkuat ketajaman berpikir atau 
kemampuan berfikir kritis dari peserta didik, 
dan sekaligus dapat meningkatkan tingkat 
kepekaan peserta didik.

Untuk mewujudkan peserta didik 
yang mempunyai ketajaman berfikir, 
kemampuan berfikir kritis dan mempunyai 
tingkat kepekaan yang tinggi, dalam 
pembelajaran di kelas dapat diterapkan 
model pembelajaran kooperatif. Salah satu 
model pembelajaran kooperatif adalah 
model pembelajaran kooperatif tipe Make a 
Match, yang merupakan salah satu metode 
pembelajaran dengan pendekatan konseptual 
yang mengajarkan siswa memahami konsep-
konsep secara aktif, kreatif, interaktif, dan 
menyenangkan bagi siswa. Sehingga konsep 
mudah dipahami dan bertahan lama dalam 
struktur kognitif siswa (Huda, 2012: 135)

Diagnosis Permasalahan kelas

Berdasarkan data hasil observasi pada 
mata pelajaran PKn peserta didik di SMPN 
7 Yogyakarta, peserta didik masih memiliki 
tingkat kesulitan dalam memahami materi 
yang disampaikan guru. Akibatnya hasil 
belajar PKn peserta didik masih rendah di 
bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 
yang telah ditetapkan dalam Kurikulum 
Tingkat satuan Pendidikan (KTSP)yaitu 
sebesar 75,  khususnya di kelas 7F. Hal 
ini bisa dilihat dari hasil Ulangan KD 3.4 
indikator 3.4.1, dimana dari enam kelas 

pararel di SMPN 7 Yogyakarta, kelas 7F 
memiliki nilai rata-rata yang paling rendah.

Beberapa faktor penyebab rendahnya 
hasil belajar siswa yang peneliti temukan 
antara lain kurang antusiasnya siswa dalam 
mengikuti pelajaran tersebut. Rendahnya 
hasil belajar siswa bisa diartikan sebagai 
kurang efektifnya proses pembelajaran di 
kelas. Hal ini sangat peneliti sadari bahwa, 
metode yang digunakan dalam pembelajaran 
kurang bervariasi dan tidak menarik, sehingga 
siswa cepat merasa bosan dan cenderung pasif 
dalam mengikuti pembelajaran, sehingga 
PKn dirasakan sebagai pelajaran yang sulit 
untuk diterima.

Berdasarkan hasil wawancara yang 
peneliti lakukan dengan salah satu siswa 
kelas 7F, diperoleh informasi bahwa  
rendahnya hasil belajar siswa selama ini 
disebabkan karena   kurang percaya diri untuk 
bertanya kepada guru ketika mengalami 
permasalahan, dan guru kurang variatif 
dalam menggunakan metode pembelajaran, 
sehingga siswa cepat merasa bosan. Selain 
itu, dalam menyelesaikan tugas dan latihan, 
siswa jarang diminta mengungkapkan alasan 
terhadap hasil jawaban dari pemikirannya 
sehingga siswa sulit mengkomunikasikan ide 
dan pemikirannya dengan baik.

Kajian tentang PKn

Menurut Nu’man Somantri dalam 
Cholisin (1994: 14), bahwa PKn adalah 
program pendidikan yang berintikan 
demokrasi politik, yang diperluas dengan 
sumber-sumber pengetahuan lainnya, positive 
influence pendidikan sekolah, masyarakat, 
orang tua, yang kesemuanya itu diproses 
untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, 
analitis, bersikap dan bertindak demokratis 
dalam mempersiapkan hidup demokratis 
dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 
1945. Hal ini selaras dengan tujun pendidikan 
nasional diantaranya menjadi warga Negara 
yang demokratis dan bertanggung jawab.
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Dalam Peraturan pemerintah No. 
32 Tahun 2013 penjelasan pasal 77 J 
ayat (1) ditegaskan bahwa Pendidikan 
kewarganegaraan dimaksudkan untuk 
membentuk peserta didik menjadi manusia 
yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta 
tanah air dalam konteks nilai dan moral 
Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang 
Undang dasar negara republik Indonesia 
1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal 
Ika, serta komitmen Negara kesatuan 
republik Indonesia. 

Dalam lampiran Permendiknas Nomor 
21 tahun 2016 secara normatif dikemukakan 
bahwa mata pelajaran Pendidikan 
kewarganegaraan merupakan mata pelajaran 
yang memfokuskan pada pembentukan 
warga Negara yang memahami dan mampu 
melaksanakan hak dan kewajibannya untuk 
menjadi warga Negara Indonesia yang 
cerdas dan terampil dan berkarakter yang 
diamanatkan oleh pancasila dan UUD Negara 
Republik Indonesia.

Menurut Raymond dan Judith (2004, 
p 11) menyatakan motivasi belajar adalah 
suatu nilai dan suatu dorongan untuk belajar, 
anak tidak hanya sudi belajar tetapi juga 
menghargai dan menikmati aktivitas belajar 
seperti mereka menghargai dan menikmati 
hasil belajarnya.Motivasi berhubungan erat 
dengan minat. Peserta didik yang memiliki 
minat lebih tinggi pada suatu mata pelajaran 
cenderung lebih memiliki perhatian yang 
lebih terhadap mata pelajaran tersebut, akan 
menimbulkan motivasi yang lebih tinggi 
dalam belajar.

Thursan (2005, p 27) menyatakan 
bahwa motivasi memiliki beberapa manfaat 
yang sangat penting dalam kegiatan belajar, 
antara lain: 1) akan memberikan dorongan 
semangat kepada siswa atau mahasiswa untuk 
rajin belajar dan mengatasi kesulitan belajar, 
2) mengarahkan kegiatan belajar siswa 
atau mahasiswa kepada suatu tujan tertentu 
yang berkaitan dengan masa depan dan cita-
cita, 3) membantu siswa atau mahasiswa 

untuk mencari suatu metode belajar yang 
tepat dalam mencapai tujuan belajar yang 
diinginkan.

Hasil belajar adalah perubahan 
perilaku secara menyeluruh bukan hanya 
salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. 
Hasil pembelajaran tidak dapat dilihat 
secara pragmatis atau terpisah, melainkan 
komprehensif. (Agus Supriyono, 2009). 
Informasi penilaian idealnya harus dapat 
mengungkapkan apa yang telah siswa pelajari 
dan apa yang telah guru ajarkan. Penilaian 
juga merupakan alat kontrol bagi pendekatan 
belajar siswa, apakah siswa telah cocok 
dengan pendekatan yang digunakan sekarang 
atau masih perlu dilakukan penyesuaian 
(Suwarto, 2013: 30).

Model Pembelajaran Make A Match 
dikembangkan pertama kali pada tahun 1994 
oleh Lorna Curran (Huda, 2014: 251). Tujuan 
dari strategi ini antara lain: 1) pendalaman 
materi, 2) penggalian matrei, 3) edutainment. 
Salah satu keunggulan teknik ini adalah siswa 
mencari pasangan sambil belajar mengenai 
suatu konsep atau topik dalam suasana yang 
menyenangkan (Rusman, 2014: 223).

Penelitian yang relevan

Mira Lestina (2013) dalam penelitiaanya  
yang berjudul Penerapan pembelajaran 
Kooperatif Make A match Untuk 
Meningkatkan Motivasi mensimpulkan 
adanya peningkatan motivasi dan hasil 
belajar di kelas IX F SMPN 11 Pontianak. 
Pada siklus 1 siswa yang termotivasi hanya 
32,02% dan jumlah siswa yang mencapai 
ketuntasan belajar hanya 26 siswa (66,7%), 
sedangkan pada siklus ke 2 jumlah siswa 
yang termotivasi mencapai 70,08% dan 34 
siswa (87,2%) memcapai ketuntasan belajar.

Riyanto (2009) dalam penelitiannya 
yang berjudul Peningkatan Motivasi Belajar 
dan Hasil Belajar PKn Melalui Metode 
Pembelajaran “Make A Match” Pada siswa 
kelas VIIC SMPN 1 Ngawen Kabupaten 
Blora Tahun 2008-2009 mensimpulkan 
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adanya peningkatan motivasi dan hasil 
belajar siswa dalam menerima pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran 
“Make A Match”.  Pada siklus 1 motiwasi 
siswa dalam menerima pelajaran diklarifikasi 
sebagai berikut: 34% siswa menunjukkan 
motivasi tinggi yang ditandai dengan 
ketepatan mencari pasangan, adanya 
kerjasama yang baik dan mengerjakan tugas, 
keberanian dalam memprestasikan hasil, 
berargumentasi maupun bertanya, sedangkan 
siswa yang mempunyai motivasi sedang 
sebanyak 42,7%, dan 23,3% motivasi siswa 
rendah. Pada siklus 2 siswa yang mempunyai 
motivasi tinggi sebanyak 40%, sedang 44%, 
dan motivasi rendah 16%.                       

METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini 
menggunakan metode pembelajaran 
kooperatifratif tipe Make A Match. 
Penelitian tindakan adalah suatu bentuk 
penelitian reflektif diri yang secara kolektf 
dilakukan peneliti dalam situasi sosial 
untuk meningkatkan penalaran dan keadilan 
praktek pendidikan dan sosial mereka, serta 
pemahaman mereka (Kemmis & Taggart. 
1988. p 5-6).

Penelitian ini dilaksanakan pada 
pertengahan tahun pelajaran 2016/2017 yaitu 
pada bulan januari 2017 dengan mengambil 
lokasi penelitian di kelas 7F SMP Negeri 7 
Yogyakarta yang berada di Jl. Wiratama 38 
tegalrejo Yogyakarta 55244.

Populasidalam penelitian ini adalah 
siswa kelas 7F SMP Negeri 7 Yogyakarta 
tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 
34orang yang terdiri dari 16 orang siswa 
laki-laki dan 18 orang siswa perempuan 
yang pada test awal nilai teringgi 100 nilai 
terendah 30.Nilai  rata-rata kelasnya masih 
relatif rendah yaitu 66 dan hanya 55,88% 
dari 34 anak yang mencapai KKM 75, dan 
berdasarkan pengamatan  kelas tersebut 
menunjukkan kecenderungan pasif dan tidak 
kondusif dalam pembelajaran.

Penelitian ini dilaksanakan dengan 
mengikuti prosedur yang dikembangkan 
oleh Kurt Lewin, yang dilaksanakan 
dalam beberapa siklus.Setiap siklus terdiri 
atas tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, 
Observasi, dan Refleksi seperti ditunjukkan 
pada Gambar 1.

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.) Siklus PTK model Kurt Lewin  
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Gam,bar 1. Siklus Model PTK Kurt Levin
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Rancangan pelaksanaan tindakan 
pada penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan metode pembelajaran 
kooperatif tipe Make A Match dapat 
dijelaskan secara lebih detil sebagai berikut:

Perencanaan (planning)

Perencaan adalah langkah yang 
dilakukan oleh guru ketika akan memulai 
tindakannya.Langkah yang disusun peneliti 
pada perencaan awal yakni mengidentifikasi 
masalah dan menetapkan jalan keluar dengan 
model pembelajaran kooperatif  Make A 
Match, sebagai berikut:

Meneliti dan kolaborator merencanakan 
pembelajaran yang diterapkan di kelas 
dengan menggunakan metode pembelajaran 
kooperatif Make A Match,2) mempersiapkan 
silabus, 3) menentukan Kompetensi Dasar 
(KD)3.4tentang Keanekaragaman Suku, 
agama, Ras dan Antargolongan dalam 
Bingkai Bhinneka Tunggal Ika4) membuat 
rencana Pelaksanaan     Pembelajaran 
(RPP), 5) menyiapkan sumber dan media 
pembelajaran, 6) menyiapkan daftar hadir 
siswa, 7) Menyiapkan lembar observasi 
kolaborator.

Tindakan (Action)

 Pelaksanaan tindakan ini merupakan 
implementasi dari perencaan yang sudah 
dibuat. Tindakan ini dilakukan dengan: 1)
Menjelaskan model pembelajaran kooperatife 
tipe Make A Match 2) Melakukan appersepsi 
yaitu bertanya kepada siswa apakah telah 
siap untuk belajar dan mengecek absensi 
serta kondisi kebersihan kelas.3) Membagi 
kelas menjadi kelompok, setiap kelompok 
terdiri dari 5-6 siswa. 4) Memberikan 
penjelasan topik yang akan dibahas, atau 
siswa diberikan tugas untuk mempelajari 
terlebih dulu di rumah. 5) Setiap kelompok 
diberikan satu amplop yang berisi beberapa 
kartu soal dan kartu jawaban sesuai materi 
yang diajarkan. 6) Setiap kelompok diminta 
secara bekerja sama mencocokkan/mencari 
pasangan antara kartu soal dan kartu jawaban 

dalam waktu yang telah ditentukan oleh guru. 
7) Setiap kelompok diberikan kesempatan 
untu mempresentasikan hasil kelompoknya. 
8) Peneliti memberikan posttest secara 
individu.

Pengamatan (Observation)

Pengamatan adalah proses mencermati 
jalannya pelaksanaan tindakan. Hal-hal yang 
diamati adalah hal-hal yang sudah disebutkan 
dalam pelaksanaan (Suharsimi.2010.p18)

Kolaborator mengamati pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif Tipe Make A Match sebagai 
upaya untuk meningkatkan hasil belajar 
PKn sekaligus pencapaian / pemahaman 
materi ajaruntuk siswa pandai maupun 
siswa yang biasa, bahkan pada siswa yang 
kurang bersemangat belajar (malasbelajar). 
Dan kolaborator menuliskannya kedalam 
lembaran yang sudah disiapkan.

Dari pengamatan pada waktu 
pembelajaran siklus pertama, peneliti 
bersama kolaborator merinci dan 
menganalisapermasalahan, yang tentunya 
harus mengadakan perbaikan dan akan 
dilaksanakan pada siklus selanjutnya. 
Bila nilai siswapada siklus pertama masih 
ada dibawah KKM, maka penelitian akan 
dilanjutkan pada siklus kedua atau ketiga 
dengan tahapan yang sama seperti pada 
siklus pertama.

 Pada penelitian ini digunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Make A Match 
untuk mempelajari standar kompetensi 3.4 
yaituKeanekaragaman Suku, agama, Ras 
dan Antargolongan dalam Bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika. Faktor yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah (1) pemahaman siswa 
terhadap Keanekaragaman Suku, agama, Ras 
dan Antargolongan dalam Bingkai Bhinneka 
Tunggal Ika, (2) aktivitas kerja siswa dalam 
kelompok, dan (3) aktivitas siswa dalam 
diskusi (presentasi), dengan menggunakan 
metode pembelajaran kooperatif tipe Make A 
Match.
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 Langkah-langkah yang dilakukan 
dalam perencanaaan tindakan antara lain 
sebagai berikut: (1) membuat instrument 
pembelajaran yang terdiri dari satuan 
pelajaran dan skenario pembelajaran 
untuk siklus I, dan siklus II (2) membuat 
instrument monitoring untuk mengamati 
proses pembelajaran dan mengungkap hasil 
penerapan pembelajaran PPKn dengan 
menggunakan kooperatif tipe Make A Match, 
(3) menyiapkan model pembelajaran yang 
diperlukan dalam tindakan siklus I, dan siklus 
II, d) menyiapkan observer untuk mengamati 
proses pembelajaran yang terdiri dari guru 
PPKn di SMPN 7 Yogyakarta yang sedikit 
banyak memamahi karakteristik peneliti.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam 
perencanaan tindakan antara lain sebagai 
berikut:

Presentasi kelas

1. Presentasi kelas

2. Guru menyampaikan pengarahan 
umum: (1) topik, (2) persoalan utama 
yang dikaji yaitu Keanekaragaman 
Suku, agama, Ras dan Belajar 
kelompok

Setiap kelompok terdiri dari 5-6  
siswa yang heterogen berdasarkan prestasi 
belajarnya, budaya, jenis kelamin, untuk 
mempelajari semua Antargolongan 
dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, (3) 
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 
(4) menjelaskan aturan permainan (5) 
membagikan amplop yang berisi kartu soal 
dan kartu jawaban.

Topik yang harus dikuasai dengan cara 
permainan memcocokkan/mencari pasangan 
kartu soal dan kartu jawaban dalam waktu 
yang telah ditentukan oleh guru. Siswa 
secara berkelompok mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok, memberikan kesempatan 
kelompok lain untuk menanggapi 
dan bertanya, menjawab pertanyaan 
yangdisampaikan kelompok lain, dan dan 
memperbaiki hasil kegiatannya apabila 

ada kekeliruan. Guru mengatur jalannya 
permaian  dengan menjelaskan maksud 
pertanyaan, membatasi waktu untuk memberi 
kesempatan kepada yang lain, menjelaskan 
atau memberi tambahan informasi untuk 
melengkapi konsep siswa.

A. Kuis

Setelah belajar kelompok dan presentasi 
di depan kelas, siswa melaksanakan kuis 
individu. Dalam kuis ini siswa diharuskan 
mengerjakan sendiri tanpa bantuan anggota 
kelompok, sehingga setiap siswa secara 
individu bertanggung jawab atas apa yang 
telah di pelajari. Tes individu ini digunakan 
untuk menilai sejauh mana siswa telah 
memahami materi yang telah di pelajari.

1. Data, Intrumen, dan Teknik 
PengumpulanData

Dalam melaksanakan Penelitian 
Tindakan Kelas ini menggunakan beberapa 
teknik instrument dalam pengumpulan data, 
antara lain:

1. Lembar observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dan 
observer terhadap aktivitas siswa selama 
proses pembelajaran. Observasi dalam 
penelitian ini adalah observasi langsung, yaitu 
peneliti dan observer melihat dan mengamati 
secara langsung kemudian mencatat perilaku 
dan kejadian yang terjadi pada keadaan yang 
sebenarnya. Observasi dilakukan selama 
proses pembelajaran dari kegiatan awal 
sampai kegiatan akhir. Instrumen obervasi 
lebih efektif jika informasi yang hendak 
diambil berupa kondisi atau fakta alami, 
tingkah laku dan hasil kerja responden dalam 
situasi alami.

2. Angket Motivasi

Angket diberikan setelah proses 
pembelajaran berakhir pada setiap siklus. 
Tujuannya untuk mengetahui respond an 
motivasi siswa dalam pembelajaran PPKn.
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2. Soal Tes

Berupa tes hasil belajar berbentuk soal 
ganda.Soal tes dikerjakan secara individu 
oleh siswa. Tes ini digunakan untuk 
mendapatkan gambaran hasil belajar siswa 
setelah mengikuti proses pembelajaran, tes 
akan diadakan setiap akhir siklus. Dari hasil 
tes pada siklus satu, dua dan tiga  dapat 
ditarik kesimpulan ada tidaknya peningkatan 
hasil belajar yang dilaksanakan. Data yang 
diperoleh dari ulangan siswa digunakan 
untuk mengetahui hasil ketuntasan klasikal 
maupun individual.

1. Teknik Analisa data

Data yang didapat adalah data kuantitatif 
dan kualitatif, maka untuk data:Motivasi 
belajar siswa terhadap pembelajaran diolah 
secara kualitatif dengan menghitung skor 
dari diskripsi masing-masing kolaborator 
dari setiap siklus yang dilakukan. 

Sedangkan hasil belajar dianalisis 
diolah secara kuantitatif dengan menghitung 
dan membandingkan skor pencapaian hasil 
belajar perindividu dan presentase skor 
yang dicapai perkelas dari setiap siklus yang 
dilakukan.

2. Kriteria Keberhasilan Tindakan

Kriteria yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kriteria relatif, yaitu 
dengan membandingkan hasil sebelum 
tindakan dengan sesudah tindakan. Adapaun 
kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut:

3. Motivasi Belajar Siswa

Data observasi aktivitas belajar siswa 
tersebut dianalisisi secara diskriptif dengan 
penyajian tabel dan dideskripsikan serta 
diambil kesimpulan tentang masing-masing 
komponen dan indikator berdasarkan 
kriteria yang ditentukan. Penentuan kriteria 
pensekoran dirancang menggunakan skala 
likert dengan rentang 1 sampai dengan 5, 
yaitu  sangat aktif (SA)= 5: aktif (A) = 4: 
sedang(S) = 3; kurang aktif (KA) = 2;  dan 

tidak aktif (TA) = 1. Untuk memberikan 
makna terhadap hasil observasi  motivasi 
siswa dalam proses pembelajaran, yaitu 
apabila 75% siswa mampu melakukan 
aktivitas belajar dengan kategori aktif dengan 
indikator keadaan setelah tindakan.

Untuk data yang diperoleh melalui 
angket siswa dianalisis dengan menggunakan 
jumlah responden yang telah menjawab 
setiap pertanyaan angket. Kategori jawaban 
terbagi menjadi 5 (lima) macam: selalu (sl), 
sering (sr), kadang-kadang (kd), jarang (jr), 
dan tidak pernah (tp). kriteria keberhasilan 
pada peningkatan motivasi belajar PKn 
ditandai dengan kenaikan skala siswa dari 
kategori rendah meningkat pada kategori 
sedang dan tinggi. Skor untuk angket siswa 
ini untuk pertanyaan positif secara berurutan 
adalah 5,4,3,2,1. Untuk angket siswa ini 
untuk pertanyaan positif secara berurutan 
adalah 1,2,3,4,5.

Penentuan kecenderungan dan tiap-
tiap variabel didasarkan pada norma atau 
ketentuan kategori. Merujuk pada penjelasan 
(Saifudin (2010: 107-119) berikut adalah 
langkah-langkah pengkategorisasian 
motivasi siswa dalm belajar PKn dalam 
penelitian ini:

1. Menentukan skor tertinggi dan terendah

Skor tertinggi = 5 x 25 = 125

Skor terendah = 1 x 25 = 25

2. Menghitung mean ideal (M) yaitu 1/2 
(skor tertinggi + skor terendah)

M = ½ (125 + 25)

     = ½ (150)

     = 75

3. Menghitung standar deviasi (SD) yaitu 
1/6 (skor tertinggi – skor terendah)

SD = 1/6 ( 125 + 25)

= 1/6 (150)

= 25
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Dapat disimpulkan bahwa batas antara 
kategori tersebut adalah (M+1(SD)) = (75 + 
1(25)) = 100 dan (M-1(SD)) = (75 – 1(25)) 
= 50.

Kategori untuk angket motivasi belajar PKn 
dapat diamati pada tabel berikut:Tabel 1.

Rumus Kategori Skor skala

Batas (interval) Kategori

Skor < (M-SD) Rendah

(M-1 SD)≤ skor< 
(M+1 SD

Sedang

Skor ≥ (M+1SD) tinggi

Tabel 2. Kategori Skor Motivasi Belajar 
PPKn 

Batas (interval) Kategori
Skor < 50 Rendah

50 ≤ Skor < 100 Sedang

Skor ≥ 100 Tinggi
Keterangan: 

X  = Skor Subjek

M  = Mean Ideal

SD  = Standar Deviasi

4. Data Hasil Tes Belajar Siswa

Data hasil tes adalah data yang diperoleh 
oleh peneliti setelah melakukan tes formatif 
terhadap siswa setelah pembelajaran.Tes 
belajar siswa dilakukan pada setiap siklus 
yang dilakukan. Dari hasil tes pada siklus 
satu dan dua nantinya akan dibandingkan 
sehingga dapat ditarik kesimpulan ada 
tidaknya peningkatan hasil tes yang 
dilaksanakan. Data yang diperoleh dari hasil 
ulangan siswa digunakan untuk mengetahui 
hasil ketuntasan klasikal maupun individual. 
Ketuntasan individiual ditentukan dengan 
ketentuan:

Adapun rumusan yang digunakan di 
dalam ketuntasan belajar adalah sebagai 
berikut :

Ketuntasan secara individu

Ketuntasan secara klasikal

Rumus  persentase ketuntasan :

  

Untuk memberikan makna terhadap 
keberhasilan belajar setelah pelaksanaan 
tindakan digunakan kriteria, yaitu suatu 
hasil setelah tindakan dibandingkan dengan 
standar minimal yang telah ditentukan. 
Adapun standar minimal yang ditentukan 
adalah sekurang-kurangnya 75% siswa 
mengalami peningkatan prestasi belajar atau 
pemahaman konsep atau nilai tes dengan 
nilai sama dengan 75 atau lebih.Apabila 
hasil tindakan sesuai dengan standar minimal 
yang ditentukan maka tindakan dinyatakan 
berhasil.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Motivasi Belajar

Dalam penelitian ini, pada setiap 
kegiatan pembelajaran diadakan observasi 
terhadap aktivitas belajar PPKn untuk 
mengetahui tingkat keaktifan, motivasi dan 
sikap siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
Aktivitas siswa akan tumbuh dalam diri 
siswa, dalam hal ini dapat diketahui dari 
minat dan motivasi serta semangat siswa 
untuk belajar PPKn, yang diikuti dengan 
meningkatnya pemahaman siswa terhadap 
materi 3.4  Mengidentifikasi keberagaman 
suku, agama, ras, dan antar golongan dalam 
bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Data aktivitas 
belajar PPKn pada kondisi awal, siklus satu, 
dan siklus dua dapat dilihat pada tabel 3 di 
bawah ini.
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NO Perilku yang 
diamati

Kondisi 
awal

Siklus 
1

Siklus 
2

1 Memperhatikan 
penjelasan guru 3.18 3,94 4,09

2 Mengajukan 
pertanyaan 2,85 3,29 3,50

3 Bekerja dalam 
kelompok 3,59 4,06 4,18

4 Memperhatikan 
prssentasi 
kelompok lain

3,09 3,35 3,94

5 Menyelesaikan 
tugas mandiri 3,21 3,75 4,44

Tabel 3. Rekapitulasi aktivitas belajar PPKn

 Dari data diatas dapat dimaknai 
bahwa motivasi siswa dalam proses 
pembelajaran ini sangat menunjukkan 
perubahan kearah baik yang sangat 
signifikan, yaitu apabila 75% siswa mampu 
melakukan aktivitas belajar dengan kategori 
aktif dengan indikator keadaan setelah 
tindakan, ketrampilan kooperatif tipe make 
A Match sebagai indikator motivasi siswa 
muncul dalam kegiatan pembelajaran, yakni: 
memperhatikan penjelasan guru, mengajukan 
pertanyaan, bekerja sama dalam kelompok,  
memeperhatikan presentasi kelompok lain, 
dan menyelesaikan tugas mandiri, maka 
dapat dikatakan

Dilihat dari kondisi awal siswa yang 
mencapai kriteri aktif hanya 4 orang siswa 
atau hanya 11,76% , kemudian bertambah 
menjadi 17 orang siswaatau 50,06% pada 
siklus 1, bertambah lagi menjadi 27 orang 
siswa atau 79,41% pada siklus 2 Hal ini 
sangat relevan dengan semakin tumbuhnya 
tanggung jawab siswa dan semangat 
berkompetisi antar kelompok.

Gambar 2. Diagram rekapitulasi aktivitas 
belajar siswa per siklus

 Peningkatan aktivitas belajar siswa 
juga diikuti juga  dari isian angket siswa. Hal 
ini bisa dilihat dari data hasil angket dimana 
siswa sudah tidak ada yang termasuk dalam 
kategori rendah. Pada kondisi awal 26 siswa 
atau 76,47% masuk kategori sedang dan 8 
orang siswa atau 23,5% siswa masuk kategori 
tinggi, sedangkan pada siklus pertama 
terdapat 20 siswa atau 58,82%  masuk dalam 
kategori sedang dan 14 siswa atau 41,17% 
masuk kategori tinggi. Kemudian pada 
siklus kedua terjadi peningkatan yang cukup 
signifikan, yaitu terdapat 14 siswa atau 
41,18% masuk kategori sedang dan 20 siswa 
atau 58,82% termasuk kategori tinggi.Seperti 
yang dapat dilihat dalam diagram berikut:

Gambar 3. Diagram rekapitulasi  
data angket motivasi
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B. Hasil Belajar

 Motivasi serta semangat siswa untuk 
belajar PKn, diikuti dengan meningkatnya 
pemahaman siswa terhadap materi KD 
3.4 memahami Keanekaragaman Suku, 
agama, Ras dan Antargolongan dalam 
Bingkai Bhinneka Tunggal Ika.Hal ini 
sangat signifikan dengan hasil belajar dari 
pembelajaran setelah dilakukan tindakan 
sebagaimana yang diharapkan peneliti.
Seperti dapat dilihat dalam tabel rekap data 
hasil belajar siswa setiap siklus.

Nilai Kondisi 
awal

Siklus 
1 siklus

Nilai tertinggi 100 90 100
Nilai 

terendah 30 45 70

Rerata 66 71 88

% ketuntasan 
kelas 55,88 61,76 94,12

Tabel 4. Rekapitulasi hasil belajar PKn

Dalam hal jumlah siswa yang mencapai 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 
siswa yang telah meraih nilai 75 pada kondisi 
awal sebanyak 19 orang atau 55,88%, 
kemudian setelah tindakan atau siklus 1 ada 
kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 21 atau 
61,76% dari 34 orang siswa telah mencapai 
KKM. Pada siklus ke 2 terjadi peningkatan 
menjadi 32 atau 94,12% siswa yang telah 
mencapai KKM.

Temuan Penelitian

Berdasarkan pengamatan selama 
dilakukannya penelitian, ada beberapa 
temuan yaitu:

1. Adanya perubahan sikap dalam 
pembelajaran, tumbuh sikap mau 
bekerja sama, tanggung jawab dan 
jiwa berkompetisi yang sehat. 

2. Tumbuhnya semangat belajar, 
semangat mengikuti pembelajaran 
dan kelihatan lebih termotivasi 
untuk menjadi yang tebaik.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-
keterbatsan, sehingga diharapkan akan 
membuka kesempatan bagi peneliti lainnya 
untuk melakukan penelitian sejenis dengan 
lebih baik lagi, yang akan berguna bagi 
perluasan wawasan keilmuan. Keterbatasan-
keterbatasan tersebut diantaranya sebagai 
berikut:

1. Dalam melaksanakan penelitian 
ini, peneliti memiliki keterbatasan 
tenaga,waktu, alat, dan prasarana 
penelitian, sehingga peneliti tidak 
dapat melaksanakan penelitian 
secara sempurna

2. Materi dalam penelitian ini terbatas 
pada materi keberagaman suku, 
agama, ras dan antargolongan dalam 
masayarakan Indoensia, sehingga 
memungkinkan generalisasi yang 
terbatas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut: 1) 1.Penerapan pembelajaran 
kooperatif tipe Make a Match dapat 
meningkatkan motivasi belajar PPKn  siswa 
SMP Negeri 7 Yogyakarta. Hal ini dilihat 
dari kondisi awal siswa yang mencapai 
kriteria aktif hanya 4 orang siswa atau hanya 
11,76%, kemudian bertambah menjadi 
17 orang siswa atau 50,0% pada siklus 1, 
kemudian pada siklus kedua bertambah 
menjadi 27 orang siswa atau 79,41%. Hal ini 
sangat relevan dengan semakin tumbuhnya 
semangat belajar, dan semangat berkompetisi 
antar kelompok. 2) Pembelajaran kooperatif 
tipe Make a Match dapat meningkatkan 
hasil belajar PPKn  siswa SMP Negeri 7 
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Yogyakarta. Pada kondisi awal nilai rata-
rata baru mencapai 66 dengan presentase 
55,88%,  setelah diterapkan pembelajaran 
kooperatif tipe Make A Match  pada siklus 
1 nilai rata-rata kelas mencapai 71 dengan 
prosentase ketuntasan 61,76%. Dan pada 
siklus yang kedua terjadi peningkatan, 
sehngga mencapai rata-rata kelas 89 dengan 
prosentase ketuntasan mencapai 94,12%.

Berdasarkan kesimpulan penelitian di 
atas, maka dapat dikemukakan saran-saran 
sebagai berikut:

Bagi Guru

Motivasi dan hasil belajar pada 
pembelajaran mata pelajaran PPKn telah 
mengalami peningkatan setelah dilakukan  
pembelajaran kooperatif tipe Make a 
Match.  Diharapkan kepada para guru 
PPKn khususnya untuk menggunakan  
pembelajaran kooperatif tipe Make a 
Match. untuk menunjang efektifitas dalam 
pembelajaran yang dilaksanakan.

Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat 
mengembangkan penelitian tentang 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar 
dengan menggunakan teknik lain yang lebih 
bervariatif..
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PEMANFAATAN PEMBELAJARAN REMEDIAL  
SEBAGAI PENDAMPINGAN ANAK BERKESULITAN  

BELAJAR MEMBACA KELAS III DI SEKOLAH INKLUSI

Oleh: Siti Parwanti
Guru SD Bendungan Kalasan Sleman
email: Punyasitiparwanti@gmail.com

ABSTRACT: This study aimed to examine the use of remedial teaching as assistance to 
children who have difficulty learning to read in school inclusion in SD Negeri Bendungan. 
This research conducted in the academic year 2015/2016 as research subjects is third 
grade 4 students who need special attention. Data was collected trough observation 
and interviews, methods af data data analysis using qualitative methods. The study 
concluded that, do regular grade levels 1 and 2 are very necessary remedial leraning 
to help students whose learning disabilities to read, the teacher  step to motivate the 
students to learn on an on going basis and trough the provision of the following tasks: 
children in order to copy letters through the transparent paper, children were told cut 
up the letter while  observing the differences of each letter, provide drawing which parts 
were not complete the missing word, gives an example of good read, to give the title of 
the story and so an the implictions of this research with the letter card playing dominant 
role of the teacher so that the teacher should be creative. 

Keywords : Remedial Learning

PENDAHULUAN

Anak usia 6-12 tahun merupakan 
bagian dari anak usia sekolah yang harus 
dibimbing, dididik agar anak itu dapat 
mencapai kecerdasan sesuai potensi dirinya 
masing-masing. Pada usia 6-12 tahun adalah 
merupakan masa peka bagi anak, anak 
sangat sensitif untuk menerima berbagai 
upaya perkembangan potensinya. Masa peka 
adalah masa terjadinya pematangan fungsi-
fungsi fisik dan psikis yang siap merespon 
stimulan yang diberikan oleh lingkungan, 
sehingga masa ini merupakan masa yang 
baik untuk meletakkan dasar pertama 
dalam mengembangkan kemampuan fisik, 
kemampuan afektif, kognitif dan psikomotor 
kemampuan bahasa, kemampuan sosial 
emosional, konsep diri disiplin, kemandirian, 
seni, moral dan nilai-nilai agama. 

Belajar dari pengalaman pelaksanaan 
proses belajar mengajar dalam kelas, terutama 

sekolah dasar, guru akan menjumpai berbagai 
macam kasus tentang siswa-siswi yang 
bermasalah. Murid-murid demikian itu sangat 
mudah kita sebut sebagai anak bermasalah, 
istilah tenarnya Anak Berkebutuhan Khusus 
(ABK). 

Berdasarkan data hasil penelitian di 
sekolah dasar bahwa anak bermasalah, 
sebagian besar adalah diakibatkan 
kelainan mental (kecerdasan), jenis 
kelainan bermacam-macam ada kelainan 
ganda, kelainan anggota tubuh, kelainan 
pendengaran. Untuk menangani hal 
tersebut diatas pemerintah telah membentuk 
sekolah terpadu atau sekolah inklusi. Bagi 
sekolah reguler dapat menyelenggarakan 
pembelajaran secara terpadu, dengan tenaga/
guru khusus dari Sekolah Luar Biasa (SLB) 
yang dibantukan pada SPPI (Sekolah 
Penyelenggara Pendidikan Inklusi).
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Dalam penelitian ini anak yang 
bermasalah adalah lamban belajar yaitu 
kesulitan untuk membaca. Anak lamban 
belajar atau slow learner, mempunyai angka 
kecerdasan 75-85 dan masih menunjukkan 
perilaku seperti anak normal. Anak-anak 
ini dapat ditempatkan di kelas reguler, 
dengan didampingi guru khusus, karena 
anak tersebut mempunyai ciri-ciri tidak jauh 
berbeda dengan anak-anak yang normal, 
meskipun dalam melakukan aktivitas belajar, 
kecepatannya belajar lebih lambat daripada 
kawan-kawan sekelas yang mempunyai IQ 
rata-rata.  Berdasarkan hal tersebut di atas, 
sangat menarik peneliti untuk mengadakan 
penelitian tentang pemanfaatan pembelajaran 
remedial sebagai upaya pendampingan anak 
yang berkesulitan belajar membaca.

Kajian tentang Kesulitan Membaca

Kesulitan membaca atau disleksia 
adalah kesulitan yang dialamai oleh 
individu neurobiologis. Yang mengganggu 
kemampuan anak untuk mengenal kata 
dan menginterprestasikan apa yang dilihat 
atau yang didengar (Suratinah, 1990 : 
106). Menurut Lerner (1989) yang dikutip 
Lily Sudiarto disleksia adalah gangguan 
kemampuan anak untuk mengenal kata dan 
menginterprestasikan apa yang dilihat atau 
yang didengar (1990 : 55). Menurut Harnsby 
(1984 : 9) disleksia tidak hanya kesulitan 
belajar membaca tetapi juga menulis, karena 
antara membaca dan menulis ada kaitan erat. 
Berdasarkan uraian di atas penulis simpulkan 
bahwa disleksia atau kesulitan membaca 
merupakan gangguan atau kesulitan yang 
dialami oleh anak untuk mengenal kata 
menurut apa yang ia lihat dan ia dengar.

Menurut Lily Sudiarto (1990 : 57) ada 
dua jenis disleksia :

1. Disleksia Audiotoris
Walaupun membaca adalah sistem 

simbul visual, tetapi aspek audiotoris adalah 
esensial untuk membaca. 

Gejala disleksia ini ialah :
1. Kesulitan dalam diskriminasi auditoris 

dan persepsi sehingga mengalami 
kesulitan dalam analisis fonetik. Contoh 
anak tidak dapat membedakan kata 
kakak, katak dan kapak.

2. Kesulitan analisis dan sintesis auditoris. 
Contoh “ibu” tidak dapat diuraikan 
menjadi “i-bu”. Atau problem sistesis : 
p-i-t-a menjadi pita. 

3. Tidak dapat re-auditoris bunyi atau kata. 
Bila diberi hururf tidak dapat mengingat 
bunyi huruf tersebut atau melihat kata 
tidak dapat mengucapkannya walaupun 
mengerti arti kata tersebut.

4. Membaca dalam hati lebih baik daripada 
mengucapkannya.

5. Kadang-kadang disertai dengan gangguan 
dalam urutan auditoris. Bila kemampuan 
non verbal terganggu, maka anak tidak 
dapat mengikuti pola irama, tidak dapat 
menikmati musik. 

6. Anak dengan disleksia auditoris 
cenderung untuk melakukan aktivitas 
visual. Mereka menonjol dalam atletik 
atau pekerjaan tangan. 

2. Disleksia Visual

Gangguan belajar melalui modalitas 
visual sering mengganggu kemampuan 
membaca. Anak-anak tidak terganggu 
ketajaman maupun lapangan penglihatan 
: mereka dapat melihat tetapi tidak mampu 
membedakan, menginterprestasi atau 
mengingat kata yang dilihatnya karena 
adanya disfungsi pada sistem syaraf pusatnya. 

Gejala disleksia verbal adalah :

1. Adanya reversal and inversion tendencies 
(‘b’, ‘d’, ‘p’ menjadi ‘g’ atau ‘u’ menjadi 
‘n’, ‘m’ untuk ‘w’).

2. Kesulitan dalam diskriminasi visual dan 
mengacaukan huruf atau kata yang mirip.

3. Kesulitan mengikuti dan mengingat 
urutan visual. 
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4. Memori visual terganggu, terutama 
adalah untuk kata tulisan dapat pula 
terjadi deficit dalam mengingat angka, 
not musik atau bentuk.

5. Kecepatan persepsi lambat. Anak lambat 
dalam scanning (mengamati) huruf.

Cara mengatasi Kesulitan Belajar

Anak tidak dapat berhasil dalam sekolah 
dan masyarakat tanpa memiliki ketrampilan 
membaca.  Cara untuk mengatasi kesulitan 
belajar membaca (disleksia) antara lain 
diberikan remediasi dalam pendidikan khusus 
termasuk memberikan lingkungan yang 
aman, tanpa perasaan takut mendapat ejekan 
dari kawan dan guru. Motivasi dorongan 
dari guru dalam aktivitas membaca dan 
menggunakan bahasa dan berbicara sangat 
diharapkan. Dalam proses pembelajaran guru 
harus menggunakan alat bantu kartu huruf.

Beberapa petunjuk praktis untuk 
mengatasi kesulitan membaca dan berbahasa 
ini antara lain :

1. Anak disuruh menyalin huruf-huruf atau 
kata-kata yang biasanya terbalik melalui 
kertas transparan atau menulis huruf-
huruf yang didiktekan.

2. Anak disuruh memotong-motong huruf-
huruf atau bentuk. Ini untuk menolong 
anak dalam membedakan huruf dan 
latihan koordinasi.

3. Menunjukkan huruf-huruf yang harus 
dilengkapi secara sebagian-sebagian dan 
anak disuruh  melengkapi huruf tersebut.

4. Menyuruh anak untuk menarik memorik 
huruf-huruf yang terbalik, misalnya b dan 
d.

5. Memberikan anak gambar-gambar yang 
bagiannya tak lengkap dan anak diminta 
menyambungnya.

Salah satu hal penting dari meningkatnya 
kemampuan mengingat anak adalah hal 
belajar membaca. Untuk dapat mengerti 
huruf-huruf dan dapat menangkapnya 
menjadi kata, maka semakin mudah ia belajar 

membaca. Untuk belajar membaca anak 
harus siap, dalam arti anak sudah memiliki 
kematangan fisiologis dan mempunyai minat 
untuk memulai membaca. 

Apabila dikaitkan dengan usia, kesiapan 
belajar sangat ditentukan oleh karakteristik 
anak. Ada anak yang menaruh minat untuk 
mulai membaca pada usia 3 tahun, namun 
usia terbaik untuk dapat belajar membaca 
adalah pada usia 6-7 tahun.  Mengatasi 
kesulitan belajar, tidak dapat dipisahkan 
dari faktor-faktor kesulitan belajar. Menurut 
Thursan Hakim (2001 : 24-25) langkah-
langkah untuk mengatasi kesulitan belajar 
antara lain sebagai berikut :

1. Lakukan diagnosis kesulitan belajar 
untuk menentukan apakah seorang siswa 
mengalami kesulitan belajar atau tidak.

2. Pahamilah kembali faktor-faktor apa saja 
yang dapat mempengaruhi keberhasilan 
belajar. 

3. Setelah sumber, latar belakang dan 
penyebab kesulitan belajar siswa tersebut 
dapat diketahuai dengan tepat, selanjutnya 
tentukan pula jenis bimbingan atau 
bantuan yang perlu diberikan kepadanya.

4. Sesuai dengan jenis kesulitan belajar 
yang dialami siswa dan jenis bimbingan 
yang perlu diberikan kepadanya, tentukan 
pula kepada siapa kiranya ia perlu 
berkonsultasi dengan guru mata pelajaran 
tertentu, konselor, psikolog atau psikiater.

5. Melakukan evaluasi untuk mengetahui 
sejauh mana kesulitan belajar siswa telah 
dapat diatasi. 

6. Apabila evaluasi yang dilakukan 
menunjukkan bahwa kesulitan belajar 
siswa telah dapat diatasi, tindakan 
selanjutnya adalah melakukan perbaikan 
untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

Kajian tentang Kesulitan Belajar

Kesulitan belajar adalah suatu kondisi 
yang menimbulkan hambatan dalam 
proses belajar seseorang. Hambatan ini 
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menyebabkan orang mengalami kegagalan 
atau setidak-tidaknya kurang berhasil dalam 
mencapai tujuan belajar (Thursan Hakim, 
2001 : 22). Menurut M. Dalyono (1997 : 229) 
menegaskan bahwa kesulitan belajar adalah 
suatu keadaan dimana anak didik/siswa tidak 
dapat belajar sebagaimana mestinya, karena 
adanya perbedaan individual.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas 
penulis menyimpulkan bahwa kesulitan 
belajar adalah salah satu hal yang dapat 
dijadikan kriteria untuk menentukan apakah 
seseorang mengalami kesulitan belajar 
adalah sampai sejauh mana siswa terhambat 
dalam mencapai tujuan belajar.

Menurut M. Dalyono (1997), 
faktor-faktor penyebab kesulitan belajar 
digolongkan ke dalam dua golongan yaitu : 

1. Faktor intern (faktor dari dalam diri 
manusia itu sendiri) yang meliputi :
1. Faktor fisiologi
2. Faktor psikologi

2. Faktor ekstern (faktor dari luar 
manusia) meliputi :
1. Faktor nonsosial
2. Faktor sosial 

Adapun kedua faktor tersebut meliputi 
aneka ragam hal atau keadaan sebagai 
berikut:

1. Faktor intern siswa

Faktor intern siswa meliputi gangguan 
atau kekurangmampuan psikofisik siswa 
yaitu :

1) Yang bersifat kognitif (ranah cipta) 
antara lain seperti rendahnya kapasitas 
intelektual/intelegensi siswa.

2) Yang bersifat afektif (ranah rasa), antara 
lain sepertinya labilnya emosi dan sikap.

3) Yang bersikap psikomotor (ranah karsa), 
antara lain seperti terganggunya alat-alat 
indera penglihat dan pendengar (mata 
dan telinga).

2. Faktor ekstern siswa

 Faktor ekstern siswa yang meliputi 
semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar 
yang tidak mendukung aktivitas belajar 
siswa. Faktor lingkungan ini meliputi :

1) Lingkungan keluarga, contohnya : 
ketidakmampuan hubungan antara ayah 
dan ibu, rendahnya kehidupan ekonomi 
keluarga.

2) Lingkungan perkampungan/masyarakat, 
contohnya : wilayah  perkampungan 
kumuh (slum area), dan teman 
sepermainan (peer group) yang nakal.

3) Lingkungan sekolah, contohnya : kondisi 
dan letak gedung sekolah yang buruk 
seperti dekat pasar, kondisi guru dan alat-
alat belajar yang berkualitas rendah.

Berdasarkan uraian diatas penulis 
menyimpulkan faktor-faktor yang 
menyebabkan kesulitan belajar siswa adalah 
faktor dari dalam diri siswa itu sendiri dan 
faktor dari luar diri siswa.

Cara Mengenali Siswa yang Mempunyai 
Kesulitan Belajar

Siswa yang mengalami kesulitan belajar 
itu memiliki hambatan-hambatan sehingga 
menampakkan gejala-gejala yang dapat 
diamati oleh orang lain. Beberapa gejala 
pertanda adanya kesulitan belajar, misalnya:

1. Menunjukkan prestasi yang rendah/
dibawah rata-rata yang dicapai oleh 
kelompok kelas.

2. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan 
usaha yang dilakukan. Ia berusaha dengan 
keras, tetapi nilainya selalu rendah.

3. Lambat dalam melakukan tugas-tugas 
belajar. Ia selalu tertinggal dengan 
kawan-kawannya dalam segala hal, 
misalnya dalam pengerjaan soal-soal, 
dalam menyelesaikan tugas.

Menurut Thursan Hakim (2001 : 22-23), 
diagnosa kesulitan belajar adalah suatu usaha 
yang dilakukan untuk menentukan apakah 
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seseorang siswa mengalami kesulitan belajar 
atau tidak dengan cara melihat indikasi-
indikasi sebagai berikut :

1. Nilai mata pelajaran dibawah sedang. 
Indikasi merupakan indikasi yang paling 
mudah dilihat dan paling umum dipakai 
oleh siswa sering mendapat nilai dibawah 
enam atau dibawah nilai C (cukup), 
dapatlah dikatakan bahwa siswa tersebut 
mengalami kesulitan belajar.

2. Nilai yang diperoleh siswa sering di 
bawah nilai rata-rata kelas. 

3. Prestasi yang dicapai tidak seimbang 
dengan tingkat intelegensi yang dimiliki. 

4. Perasaan siswa yang bersangkutan, 
misalnya seoang siswa yang memang 
merasa mengalami kesulitan belajar, 
mengungkapkan kesulitan belajarnya 
itu kepada pengajarnya, orang tua, guru, 
konselor, psikolog dan sebagainya.

5. Kondisi kepribadian siswa yang 
bersangkutan. 

Berdasarkan pendapat tersebut di 
atas dapat disimpulkan untuk mengenali 
anak yang berkesulitan belajar kita harus 
mengidentifikasi hal-hal atau keadaan-
keadaan yang ada pada diri anak hubungannya 
dengan belajar dan prestasi belajarnya.  

Di samping itu melihat gejala-gejala 
yang tampak, guru pun bisa mengadakan 
penyelidikan antara lain dengan :

1. Observasi

Cara memperoleh data dengan langsung 
mengamati terhadap obyek. 

1) Bagaimana sikap siswa dalam 
mengikuti pelajaran, adalah tanda-
tanda cepat lelah, mudah mengantuk, 
suka memusatkan perhatian pada 
pelajaran.

2) Mengamati siswa tentang bagaimana 
siswa dalam belajar membaca.

2. Interview

Interview dapat dilaksanakan secara 
langsung atau tidak langsung. Langsung 
artinya kepada murid yang diselidiki. Tidak 
langsung kepada orang-orang yang tahu 
tentang keadaan diri anak.

3. Tes Diagnostik

Adalah suatu cara yang mengumpulkan 
data dengan tes. Untuk mengetahui siswa yang 
mengalami kesulitan belajar menggunakan 
tes yaitu tes buatan guru (teacher mode 
test) yang terkenal dengan diagnostic tes 
psikologis. Sebab yang mengalami kesulitan 
belajar itu mungkin disebabkan IQ rendah,  
 
tidak memiliki bakat, mentalnya minder dan 
lain-lain sehingga diperlukan tes psikologis. 

4. Dokumentasi

Adalah cara mengetahui sesuatu 
dengan melihat catatan-catatan, arsip-arsip, 
dokumen-dokumen yang berhubungan 
dengan yang diselidiki. Untuk mengenal 
siswa yang mengalami kesulitan belajar 
dapat melihat: riwayat hidup, kehadiran 
murid I dalam mengikuti pelajaran, memiliki 
daftar pribadinya, catatan harian, catatan 
kesehatan, kumpulan ulangan dan raport.

METODE PENELITIAN

Subyek penelitian ini adalah siwa kelas 
III, guru pembimbing khusus dan siswa 
berkebutuhan khsusus kelas III.   Penelitian 
dilaksanakan di SDN Bendungan, Kecamatan 
Kalasan, Kabupaten Sleman mulai bulan 
Januari 2016 sampai dengan April 2016.

Penelitian ini dilaksanakan sebagai usaha 
untuk mengetahui sejauh mana kolaborasi 
antara guru kelas dan guru pembimbing 
khusus anak-anak berkebutuhan khusus, 
dalam membimbing 4 orang siswa yang 
mengalami kesulitan belajar membaca.
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Berikut disajikan skema dari strategi penelitian di atas.

 

 

 

 

 

       satu siklus 

 

 

 

 

Pendampingan penyusunan 
perangkat pembelajaran 

Validasi perangkat 
pembelajaran 

Pendampingan Proses 

Refleksi Hasil Pendampingan 

A. Siklus Penelitian
Siklus pertama dimulai pada minggu 

pertama bulan Januari 2016 dengan langkah-
langkah seperti diuraikan di atas. Siklus 
kedua pada minggu ketiga bulan Maret 
2016 dan siklus berikutnya minggu pertama 
bulan April 2016 atau tergantung dari hasil 
observasi dari setiap kegiatan di dalam setiap 
siklus.

B. Waktu Penelitian
Waktu penelitian dimulai bulan Januari 

2016 s.d. bulan April 2016 dengan jadwal 
sebagai berikut :

Data penelitian di sekolah melalui 
observasi perangkat pembelajaran observasi 
pelaksanaan pembelajaran, observasi 
kinerja siswa dalam belajar dan observasi 
pendampingan bagi siswa yang berkesulitan 

belajar.  Analisis data menggunakan statistik 
diskriptif, disajikan dalam diagram dari data 
yang diperoleh dari siklus I, II dan III.

HASIL  PENELITIAN & 
PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan usaha 
dari Guru Kelas VI untuk mengetahui 
sejauhmana usaha guru dalam membimbing, 
mendampingi anak-anak yang berkesulitan 
belajar membaca di kelas III SDN Bendungan.

   

A. Siklus Pertama

Siklus pertama dilaksanakan pada bulan 
Januari 2016. Setelah dilakukan observasi 
maka diperoleh data, dengan rerata data 
observasi pada siklus I adalah 39,58. Hal 
ini menunjukkan bahwa kompetensi guru 

Adapun strategi penelitian ini adalah :

1. Mengadakan workshop bersama guru 
kelas dan guru pembimbing khusus.

2. Pendampingan penyusunan perangkat 
pembelajaran berupa silabus dan RPP 
yang sudah dimodifikasi.

3. Pendampingan pelaksanaan pembelajaran 

oleh guru kelas III dan guru pembimbing 
ABK.

4. Pendampingan pelaksanaan penilaian 
prestasi belajar siswa sampai dengan 
analisis hasil belajar, selanjutnya 
di tindaklanjuti dengan program 
pendampingan.
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dalam menyusun perangkat pembelajaran 
belum baik RPP belum dimodifikasi sesuai 
dengan kebutuhan siswa ABK ,RPP masih 
disusun untuk kelas reguler belum sesuai 
dengan yang diharap kan pada Sekolah 
Penyelenggara Pendidikan Inklusi (SPPI ) 
karena dalam merumuskan indikator belum 
mengacu pada kata kerja operasional (KKO) 
dan indikator pencapaian masih sama dengan 
siswa reguler. 

B. Refleksi Siklus Pertama

Kegiatan refleksi dilakukan antara Guru 
Kelas VI guru kelas III dan guru pembimbing 
khusus dengan agenda kegiatan (1) Membahas 
penyusunan perangkat pembelajaran (silabus 
dan RPP), agar perumusan indikator lebih 
diperhatikan gunakan media sebagai sumber 
belajar (2) Pelaksanaan pembelajaran 
dengan memperhatikan munculnya kegiatan 
eksplorasi, elaborasi dari peserta didik 
dan kegiatan konfirmasi terutama kegiatan 
refleksi untuk mengukur pencapaian 
kompetensi dasar (3) Pengelolaan kelas 
belum berhasil karena masih ada siswa yang 
tidak memperhatikan saat guru mengajar.

C. Pelaksanaan Siklus Kedua

Siklus kedua dilaksanakan pada 
minggu ke 3 bulan Febrari 2016. Kegiatan 
pembelajaran sudah berpusat pada siswa, 
akhirnya di dapat 4 orang siswa yang 
betul-betul belum paham tentang huruf 
yang digabung menjadi sebuah kata yang 
bermakna. Maka dari temuan di atas perlu 
sekali guru pendamping lebih mengutamakan 
4 orang siswa untuk diadakan remidi setelah 
pembelajaran selesai, sedang hasil rerata 
kinerja siswa adalah 70,25. 

D. Refleksi Siklus Ketiga

Dari pelaksanaan siklus kedua, membuat 
media pembelajaran berupa kartu huruf dari 
kertas berwarna-warni, atau gambar-gambar  
 

yang menarik sehingga proses pembelajaran 
berlangsung menarik.

E. Pelaksanaan Siklus Ketiga

Siklus ketiga dilaksanakan pada awal 
bulan April 2016 dengan mencermati 
perangkat pembelajaran, mencermati proses 
pembelajaran dan mencermati pendampingan 
guru dalam membimbing siswa berkebutuhan 
khusus.

Dari hasil pencermatan perangkat 
pembelajaran diperoleh rerata 75,00. Dari data 
ini dapat dikatakan kompetensi guru dalam 
menyusun perangkat pembelajaran sudah 
berhasil baik. Selanjutnya dari observasi 
pelaksanaan pembelajaran diperoleh skor 
rerata 70,00, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa kompetensi guru dalam melaksanakan 
pembelajarn berhasil baik. Dalam observasi 
pelaksanaan pembelajaran guru kelas 
dan guru pembimbing mengoptimalkan 
media kartu huruf, sehingga pembelajaran 
menarik sekali sampai akhirnya 4 siswa 
yang memerlukan pembimbingan khusus 
minta untuk di beri pelatihan terus, karena 
mereka sangat senang sudah dapat membaca 
dan menulis sendiri maka hasilnya pun juga 
maningkat yaitu rerata 78,5.

F. Kompetensi guru dalam menyususn 
perangkat pembelajaran.

Rencana Pelaksaan Penbelajaran ( RPP) 
sudah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan 
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK ). Semua 
terangkum dalam tabel 1 sebagai hasil 
observasi perangkat pembelajaran dan proses 
pembelajaran sebagai berikut:
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Tabel 1
Data hasil observasi perangkat pembelajaran dan proses pembelajaran di kelas III

No Jenis kegiatan Skor

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

1  a) Penyususnan perangkat 
Pembelajaran

39,58 64,58 75,00

    b) Proses pembelajaran 35,00 60,00 70,00
        Rata-rata 37,29 62,25 72,5

Diagram Observasi

0
20
40
60
80

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

Responden 

N
ila

i K
eg

ia
ta

n

Rata-rata

Dari tabel pertama dapat dilihat, 
skor terata data hasil observasi tentang 
kompetensi guru dalam menyusun perangkat 
pembelajaran dari siklus I, II dan III adalah 
39.58,  64.58, dan 75.00. 

Sedang hasil pengamatan dari proses 
pembelajaran dapat diperoleh data dari 
siklus I, II, dan III adalah 35.00, 60.00 dan 
70.00. Dari kedua data diatas berarti dapat 
disimpulkan bahwa kegiatan guru dan murid 
dari siklus I, II dan III mengalami kenaikkan.

Data tabel 2 diatas dapat disimpulkan 
bahwa rerata nilai hasil observasi kenerja 
siswa siklus I, II dan III adalah 59.37, 70.25 
dan 78.5. sedang hasil observasi kinerja guru 
pada perangkat pembelajaran pada siklus I, II 
dan III adalah 39.58, 64.58 dan 75. Dengan 
demikian baik hasil kinerja siswa dan guru 
berhasil dengan baik. Kesimpulan akhir, 
dengan digunakannya metode pembelajaran 
remedial dan kartu huruf dengan benar 
memudahkan guru dalam mengajar dan 
membantu siswa yang masih kesulitan 
belajar membaca.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis  data dalam 
penelitian ini maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut:  1) Untuk mengatasi 
kesulitan belajar membaca, dan pemanfaatan 
Pembelajaran remedial dan media kartu 
huruf bagi siswa kelas III ABK di sekolah 
inklusi SDN Bendungan, Kalasan, Sleman 
telah melakukan upay-upaya sebagai 
berikut: 2) Memberi bimbingan secara 
individual maupun kelompok kepada siswa 
yang mempunyai kesamaan masalah. vokal, 
diftog dan konsonan dalam melafalkan ejaan 
suku kata dan kata. 3) memberi motifasi dan 
bimbingan secara berkesinambungan kepada 
siswa yang mengalami ganguan psikis 
melalui pemberian tugas.  4)membimbing 
agar siswa mau mengikuti kegiatan remidi 
yang dilaksanakan di sekolah, mau bermain 
dan bergaul dengan teman lainnya.  5) 
menerapkan multi metode dan multi media 
dalam membaca permulaan dan memberi 
prioritas lebih pada metode eja dan kata 
lembaga secara individu.
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Berdasarkan hasil keseluruhan dalam 
penelitian maka ada beberapa hal pandangan 
peneliti yang dapat diangkat sebagai saran 
baik bagi siswa, guru maupun orang tua 
dan sekolah. 1) Hendaknya siswa dapat 
memanfaatkan fasilitas yang dimiliki dengan 
baik. 2) Berilah bimbingan pada semua 
murid dengan sabar.  3) Berilah motivasi 
belajar, bila dirumah, bimbing dan temanilah 
putra-putri bapak ibu yang sedang belajar.  
4) Agar proses pembelajaran dapat berjalan 
dengan baik dan lancar maka sekolah 
harus menyediakan sarana dan prasarana 
pembelajaran secara lengkap.
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EFEKTIVITAS MULTIMEDIA KARAOKE INTERAKTIF ANAK 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGENAL TULISAN 

PADA ANAK USIA DINI

Oleh: Estu Miyarso
Dosen Prodi Teknologi Pendidikan FIP UNY

email: estu@uny.ac.id – estutp_uny@yahoo.com

ABSTRACT: This study aims to 1) to know the effectiveness of interactive karaoke 
multimedia of children in improving the ability to recognize writing (letters and 
numbers) for early childhood education. 2) to know the significance of differences in 
the ability of children to know the writing between those who apply interactive karaoke 
multimedia in learning with those who do not apply the interactive karaoke multimedia. 
Research method in this third year is true experiment with its data collection techniques 
are: questionnaire, test, observation, and documentation. The data analysis technique 
used is t-statistical analysis. The results showed that 1) interactive interactive karaoke 
product of children is effective to improve the ability of verbal communication in the 
form of know writing for early childhood. This is indicated by the comparison score 
between the ability of the child in recognizing the initial writing and the end to 10.571 
with to <tt 5% that is 10,571> 2.048 2) There is a significant difference in the verbal 
communication skills of children in the form of know writing, between those who apply 
interactive multimedia karaoke with those who do not implement interactive karaoke 
multimedia.

Keywords: Multimedia Effectiveness, Interactive Karaoke Child, Ability 
                     Know the Early Childhood Education Paper.

PENDAHULUAN

Mengenal tulisan (huruf dan angka) 
merupakan salah satu kemampuan berbahasa 
secara verbal pada anak usia dini yang 
harus terus dikembangkan.  Kemampuan ini 
akan menjadi  pintu gerbang bagi ilmu dan 
pengetahuan  anak sejak dini. Kemampuan 
anak melakukan komunikasi verbal juga 
merupakan bagian dari kemampuan 
linguistik. Selain itu, mengenal tulisan 
merupakan kemampuan dasar untuk dapat 
mengembangkan potensi dan kemampuan-
kemampuan anak lainnya.  

Untuk itu, perlu dikembangkan strategi 
pembelajaran membaca yang mampu 
menjembatani tingkat berpikir konkret 
ke tingkat berpikir abstrak anak usia dini. 

Strategi ini tentu harus tetap mengoptimalkan 
peran usia emasnya dalam menerima segala 
bentuk rangsangan pada otaknya.  Strategi 
pembelajaran yang dikembangkan ini juga 
harus  dapat memotivasi anak usia dini agar 
mau belajar hingga mampu menguasai materi 
pelajaran membaca tanpa menghilangkan 
dunianya yaitu bermain dan bersenang-
senang.  

Karaoke adalah salah satu media untuk 
bernyanyi sekaligus bersenang-senang. 
Dengan fungsi dan karakternya tersebut, 
karaoke bisa dimanfaatkan sebagai media 
pembelajaran PAUD yang sesuai dengan 
kemampuan dan tingkat perkembangan anak.  
Tidak sekedar untuk belajar bernyanyi, media 
karaoke juga dapat dikembangkan sebagai 
sumber belajar materi tentang komunikasi 
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verbal termasuk membaca permulaan bagi 
anak usia dini dengan cara memanfaatkan 
dan memodifikasi teks yang muncul pada 
klip monitor.   Fakta dan orientasi inilah yang 
melandasi penelitian pengembangan ini.

Hasil penelitian pada tahun pertama 
menunjukkan bahwa tingginya kebutuhan 
pengembangan produk  multimedia 
karaoke interaktif untuk meningkatkan 
kemampuan komunikasi verbal pada anak 
usia dini sebagai bagian dari pembentukan 
kultur keluarga yang baik ini ditandai 
dari dukungan positif dari pihak guru, 
orang tua, dan penyelenggara PAUD serta 
menghendaki perlunya tindaklanjut beserta 
penerapannya di lapangan.  Hasil tahapan 
analisis kebutuhan ini ditunjang dengan hasil 
analisis kompetensi teknologi dan analisis 
ketersediaan sarana prasarana baik dari pihak 
pengembang maupun pihak PAUD yang 
mendukung untuk diteruskannya penelitian 
ini.  

Adapun hasil tahapan perencanaan 
pengembangan produk didapatkan adanya 
kesesuaian kurikulum PAUD dengan kontent 
multimedia karaoke yang dipilih sebagai 
materi produk multimedia interaktif ini.  
Hasil tahapan pengembangan draft produk 
multimedia menunjukkan telah selesai dan 
divalidasinya instrumen penilaian kelayakan 
produk multimedia,  terselesaikannya desain 
grafis, suara, navigasi, kemasan produk, serta 
desain model pembelajarannya yang akan 
diujicobakan di lapangan.   

Hasil penelitian di tahun kedua 
menunjukkan telah dihasilkannya produk 
multimedia karaoke interaktif anak yang 
layak. Kelayakan produk ini diukur dari hasil 
penilaian ahli materi pada tahap validasi 
untuk aspek  pembelajaran mencapai rerata 
4,2 (sangat baik) dan aspek isi mencapai 
rerata skor 4,1 (sangat baik). Skor penilaian 
aspek tampilan dari ahli media mencapai 
4,33 (sangat baik) dan aspek pemrograman 

mencapai skor 4,13 (sangat baik).  Hasil 
ujicoba pada uji  kelayakan lapangan akhir 
menunjukkan skor penilaian 4,1 (sangat 
baik).  

Mengacu pada prosedur R & D menurut 
Barg and Gall, penelitian ini baru sampai 
pada tahapan ke-9 dari 10 tahapan. Untuk itu, 
penelitian di tahun ketiga ini akan kembali 
melanjutkan tahapan ke 10 yaitu diseminasi 
produk yang diawali dengan pengukuran 
efektivitas produk melalui penerapan produk 
akhir pada pembelajaran PAUD secara nyata 
di lapangan dengan melibatkan kelompok 
kontrol sekaligus menyelesaikan semua 
target luaran pada tahun ketiga ini.    

Mengenal Tulisan sebagai Kemampuan 
Membaca Awal

Mengenal tulisan merupakan suatu 
proses yang bersifat fisik dan psikologis. 
Proses yang bersifat  fisik  berupa  kegiatan  
mengamati  tulisan  secara  visual.  Dengan  
indera visual,  pembaca  mengenali  dan  
membedakan  gambar-gambar  bunyi  serta 
kombinasinya.  Melalui  proses  recoding,  
pembaca  mengasosiasikan  gambar- 
gambar bunyi beserta  kombinasinya  itu  
dengan  bunyi-bunyinya.  Dengan proses 
tersebut,  rangkaian  tulisan  yang  dibacanya  
menjelma  menjadi  rangkaian  bunyi bahasa  
dalam  kombinasi  kata,  kelompok  kata,  dan  
kalimat  yang  bermakna. 

Disamping itu, pembaca mengamati 
tanda-tanda baca untuk membantu 
memahami maksud  baris-baris  tulisan.  
Proses  psikologis  ini berupa  kegiatan  
berpikir  dalam mengolah  informasi.  
Melalui  proses  decoding,  gambar-gambar  
bunyi  dan kombinasinya  diidentifikasi,  
diuraikan  kemudian  diberi  makna.  Proses  
ini melibatkan  knowledge  of  the  world  
dalam  skemata  yang  berupa  kategorisasi 
sejumlah  pengetahuan  dan  pengalaman  
yang  tersimpan  dalam  gudang  ingatan 
(Syafi’ie, 1999: 7).  
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Menurut La Barge dan Samuels (dalam  
Rofi’udin, 2003) proses mengenal tulisan 
permulaan  melibatkan tiga komponen, yaitu 
(a) visual  memory (vm), (b) phonological 
memory (pm), dan (c) semantic memory (sm). 
Lambang- lambang fonem tersebut adalah 
kata, dan  kata dibentuk menjadi  kalimat.  
Proses pembentukan tersebut terjadi pada  
ketiganya.  Pada tingkat  VM,  huruf,  kata  
dan kalimat terlihat sebagai lambang grafis, 
sedangkan pada tingkat PM terjadi proses 
pembunyian  lambang.  Lambang  tersebut  
juga  dalam  bentuk  kata,  dan  kalimat. 
Proses  pada tingkat ini bersumber dari  VM  
dan PM. Akhirnya pada tingkat  SM terjadi 
proses  pemahaman  terhadap  kata dan  
kalimat. Selanjutnya  dikemukakan bahwa  
untuk  memperoleh  kemampuan  mengenal 
tulisan  diperlukan  tiga  syarat,  yaitu 
kemampuan  membunyikan  (a)  lambang-
lambang  tulis,  (b) penguasaan  kosakata 
untuk memberi arti, dan (c) memasukkan 
makna dalam kemahiran bahasa.  

Pada  tingkatan  mengenal tulisan  
permulaan,  pembaca  belum  memiliki 
ketrampilan kemampuan mengenal tulisan 
yang sesungguhnya, tetapi masih dalam tahap 
belajar  untuk memperoleh keterampilan/ 
kemampuan  mengenal tulisan.  Mengenal 
tulisan  pada tingkatan ini merupakan  
kegiatan belajar  mengenal bahasa tulis.  
Melalui tulisan itulah anak dituntut dapat 
menyuarakan lambang-lambang bunyi 
bahasa tersebut. 

Pada tujuan pembelajaran mengenal 
tulisan permulaan anak diharapkan memiliki  
kemampuan  memahami  dan  menyuarakan  
tulisan dengan  intonasi  yang  wajar,  sebagai  
dasar  untuk  dapat  mengenal tulisan  lanjut.  
Pembelajaran  mengenal tulisan  permulaan  
merupakan tingkatan proses pembelajaran 
mengenal tulisan  untuk menguasai sistem 
tulisan sebagai representasi visual bahasa. 
Tingkatan ini sering disebut dengan tingkatan 
belajar mengenal tulisan  (learning  to  

read).  Mengenal tulisan  lanjut  merupakan  
tingkatan  proses penguasaan mengenal 
tulisan untuk memperoleh isi pesan yang 
terkandung dalam tulisan. Tingkatan ini 
disebut  sebagai  mengenal tulisan untuk 
belajar (reading to learn).  

Kedua tingkatan  kemampuan mengenal 
tulisan tersebut bersifat kontinum, artinya 
pada tingkatan mengenal tulisan permulaan 
yang  fokus  kegiatannya  penguasaan  sistem  
tulisan,  telah  dimulai  pula pembelajaran 
mengenal tulisan  lanjut  dengan pemahaman 
walaupun terbatas.  Demikian juga pada 
mengenal tulisan lanjut menekankan 
pada pemahaman isi bacaan, masih perlu 
perbaikan dan penyempurnaan penguasaan 
teknik mengenal tulisan permulaan (Syafi’ie, 
1999: 16).  

Anak Usia Dini dan Perkembangannya

Terdapat beberapa ahli yang menjelaskan 
mengenai anak usia dini. Menurut Yuliani 
Nurani Sujiono (2012: 6) anak usia dini 
adalah sosok individu yang sedang menjalani 
suatu proses perkembangan dengan pesat dan 
fundamental bagi kehidupan selanjutnya. 
Sedangkan menurut Trianto (2011: 14) anak 
usia dini merupakan individu yang berbeda, 
unik, dan memiliki karakteristik tersendiri 
sesuai dengan tahapan usianya. 

Anak usia dini menurut Menurut 
Mansur (2005: 88) adalah kelompok anak 
yang berada dalam proses pertumbuhan 
dan perkembangan yang bersifat unik, 
dalam arti memiliki pola pertumbuhan 
dan perkembangan, intelegensi, sosial 
emosional, bahasa dan komunikasi yang 
khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan 
dan perkembangan anak. Selain itu menurut 
Muhammad Fadlillah (2014: 19) anak usia 
dini ialah anak yang berkisar antara usia 
0-6 tahun yang memiliki pertumbuhan dan 
perkembangan yang luar biasa sehingga 
memunculkan berbagai keunikan pada 
dirinya.

96



Dari pengertian-pengertian mengenai 
anak usia dini di atas, dapat diulas kembali 
bahwa anak usia dini adalah individu yang 
berumur 0-6 tahun yang sedang mengalami 
pertumbuhan dan perkembangan dengan 
pesat. Bukan hanya itu, anak usia dini 
merupakan pribadi yang unik dan memiliki 
karakteristik yang berbeda sesuai tahap-
tahap perkembangannya. Dalam penelitian 
ini hanya berfokus kepada anak usia dini 
umur 5-6 tahun atau kelompok B taman 
kanak-kanak.

Perkembangan anak usia dini berada 
pada masa the golden age. Menurut Fadlillah 
dan Lilif Mualifatu Khorida (2014: 48) 
masa the golden age adalah masa-masa 
keemasan seorang anak, yaitu masa ketika 
anak mempunyai banyak potensi yang sangat 
baik untuk dikembangkan. Hal tersebut juga 
didukung dengan pendapat Slamet Suyanto  
(2005: 7) menyatakan bahwa anak usia 
dini sedang dalam tahap pertumbuhan dan 
perkembangan baik fisik maupun mental 
yang paling pesat.

Perkembangan anak usia dini menurut 
Montessori dalam Jamal Ma’mur Asmani    
(2009: 17) anak usia dini paling tidak 
mengalami beberapa tahap perkembangan, 
yaitu:

1. Sejak lahir sampai 3 tahun, anak 
memiliki kepekaan sensoris dan daya 
pikir yang sudah mulai dapat “menyerap” 
pengalaman-pengalaman melalui 
sensorinya.

2. Usia setengah tahun sampai kira-
kira tiga tahun, anak mulai memiliki 
kepekaan bahasa dan sangat tepat untuk 
mengembangkan bahasanya (berbicara, 
bercakap-cakap).

3. Masa usia 2-4 tahun, gerakan-gerakan 
otot mulai dapat dikoordinasikan dengan 
baik, untuk berjalan maupun untuk 
banyak bergerak yang semi rutin dan 
yang rutin, berminat pada benda-benda 

kecil, dan mulai menyadari adanya urutan 
waktu.

4. Rentang usia tiga sampai enam tahun, 
terjadilah kepekaan untuk peneguhan 
sensoris, semakin memiliki kepekaan 
inderawi.

Perkembangan anak usia dini menurut 
Trianto (2011: 15-20) dapat dilihat dari 
beberapa ciri khas, yaitu:

1. Perkembangan jasmani, perkembangan 
jasmani berhubungan dengan 
perkembangan fisik dan motorik. 
Perkembangan fisik dilihat apakah 
dalam pertumbuhannya mengalami cacat 
atau tidak, sedangkan motorik adalah 
berhubungan dengan gerak anak.

2. Perkembangan kognitif, dalam 
perkembangan kognitif terdapat empat 
tahap, yaitu tahap sensori motor (0-24 
bulan), tahap pra-operasional (24 bulan-7 
tahun), tahap operasional konkret(7-11 
tahun), dan tahap operasional formal 
(dimulai usia 11 tahun).

3. Perkembangan berbicara, perkembangan 
berbicara ini tidah hanya melibatkan 
koordinasi kumpulan otot mekanisme 
suara yang berbeda, tetapi juga mempunyai 
aspek mental yakni kemampuan untuk 
mengaitkan arti dengan bunyi yang 
dihasilkan.

4. Perkembangan emosi, perkembangan 
emosi anak usia dini memiliki ciri khas 
yaitu emosinya kuat, emosi sering kali 
tampak, emosinya bersifat sementara 
labil, dan emosi dapat diketahui melalui 
perilaku anak.

5. Perkembangan sosial, perkembangan 
sosial berhubungan dengan bagaimana 
anak menyesuaikan dirinya dengan 
lingkungannya.

6. Perkembangan moral, perkembangan 
moral berkaitan dengan pengetahuan 
anak mengenai baik buruknya tidakan  
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yang dilakukannya, apakah sesuai dengan 
norma, nilai maupun hukum. 

Sedangkan menurut Partini (2010:8-
11) perkembangan anak usia dini terbagi 
beberapa fase yaitu:

1. Usia 0-6 bulan. Pada fase ini anak 
menunjukkan gerak refleks,  mengenali 
pengasuhnya, menunjukkan komunikasi 
wajah, tersenyum, tertawa, dan bersuara 
sedapatnya.

2. Usia 7-12 bulan. Pada fase ini anak 
mampu mengerakkan objek, koordinasi 
mata dengan tangan sudah baik, 
mampu membedakan orang tuanya atau 
keluarga dekat dengan orang asing, 
dapat duduk di lantai dengan baik, mulai 
merangkak untuk mengambil objek, 
menunjukkan kemampuan mencari objek 
yang disembunyikan, mengambil dan 
melempar objek dan menyukai suara 
objek ketika jatuh menunjuk dan minta 
sesuatu dengan bahasa tangan dan bunyi.

3. Usia 13-24 bulan. Pada fase ini anak 
mulai lancar berjalan dan tidak mau 
berhenti, belajar mengenal benda-benda, 
mulai mengembangkan memori jangka 
pendek dan jangka panjang, memegang 
pensil dengan semua jari dan coret-
coret, mulai tertarik dengan gambar 
pada buku, membalik-balik halaman 
buku secara acak, mulai menunjukkan 
kemampuan komunikasi, mengenal nama 
panggilannya, bisa menunjuk papa dan 
mamanya, mulai berinteraksi dengan 
anak lain yang lebih dewasa seperti 
bermain kejar-kejaran dan lari, menarik 
atau membawa mainannya, menaiki trap, 
menunjukkan keseimbangan  badan, 
menyukai benda yang berbunyi, berlari 
dan menendang bola.

4. Usia 2-4 tahun. Pada fase ini anak mulai 
dapat menirukan apa yang dilakukan 
orang dewasa, motorik halus mulai 
berkembang pesat, belajar memakai 

benda-benda.
5. Usia 5 tahun. Pada fase ini anak sudah 

memiliki kemampuan bahasa sehari-hari.
6. Usia 6-8 tahun. Pada fase ini anak mulai 

mampu membaca dan berkomunikasi 
secara luas.

Dari beberapa pendapat tentang anak usia 
dini dan perkembangannya dapat dipahami 
bahwa perkembangan anak usia dini di setiap 
umur berbeda-beda dan terus mengalami 
peningkatan. Akan tetapi, dalam penelitian 
ini hanya membahas perkembangan anak 
usia dini dilihat dari segi kemampuan 
berkomunikasi secara verbal terutama dalam 
hal mengenal tulisan (huruf dan angka).  

Multimedia dan Karakteristiknya

Pada awalnya multimedia dimaknai 
sebagai media yang memanfaatkan lebih dari 
satu medium mencangkup suara, musik, foto, 
slide, film maupun multimedia.  Suyanto tahun 
(2005:20) mengutip definisi dari beberapa ahli 
antara lain: 1) multimedia adalah kombinasi 
dari komputer dan multimedia (Rosch, 1996); 
(2) multimedia secara umum merupakan 
kombinasi tiga elemen, yaitu suara, gambar 
dan teks (Mc Cormick, 1996); (3) multimedia 
merupakan alat yang dapat menciptakan 
presentasi yang dimamis dan interaktif yang 
mengkombinasikan teks, grafik, animasi, 
audio dan gambar multimedia, (Robin 
dan Linda, 2001); (4) multimedia adalah 
kombinasi dari paling sedikit dua media input 
atau output dari data, media ini dapat audio 
(suara musik), animasi, multimedia, teks, 
grafik, dan gambar  (Turban dkk, 2002); (5) 
multimedia adalah pemanfaatan komputer 
untuk membuat dan menggunakan teks, 
grafik, audio, gambar bergerak (multimedia 
dan animasi) dengan menggabungkan link 
dan tool yang memungkinkan pemakai 
melakukan navigasi, berinteraksi, dan 
berkomunikasi (Hofstetter, 2001).
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Menurut Hofstetter yang dikutip 
oleh Suyanto (2005: 52-238) menyatakan 
ada empat komponen penting pada 
multimedia: (1) harus ada komputer yang 
mengkoordinasikan apa yang dilihat dan 
didengar, yang berinteraksi dengan kita; (2) 
harus ada link yang menghubungkan kita 
dengan informasi; (3) harus ada alat navigasi 
yang memandu kita, menjelajah jaringan 
informasi; (4) multimedia menyediakan 
tempat kepada kita untuk mengumpulkan, 
memproses, dan mengomunikasikan 
informasi dan ide kita sendiri. 

Secara implisit dalam pengertian 
multimedia yang dikemukakan Rob Philip 
(Estu Miyarso, 2009: 26) mengemukakan 
bahwa sifat multimedia yang berbasis 
komputer terdiri atas multimedia interaktif 
dan tidak interaktif. Interaktif artinya 
pengguna dapat mengontrol pengoperasian 
program sesuai yang dikehendakinya (non 
linear) dan multimedia tidak interaktif 
artinya pengguna tidak bisa mengontrol 
operasi program hingga pogram itu selesai 
diputar (linear). IRFA Media (2007) dalam 
situs promosinya mengemukakan bahwa 
ada dua jenis produk multimedia yang dapat 
dirancang dan disajikan dengan sistem 
komputer yaitu sistem interaktif dan sistem 
looping atau untuk presentasi. 

Selanjutnya multimedia interaktif 
dapat diklasifikasikan menjadi multimedia 
interactife of line (tanpa terkoneksi) dengan 
internet. Dan multimedia interactife on line 
yang pengoperasiannya harus terkoneksi 
dengan internet.  Berdasarkan tingkat 
interaktivitasnya, multimedia juga dibedakan 
menjadi multimedia interaktif tingkat operator 
dan multimedia interaktif tingkat kreator 
atau lebih dikenal dengan software aplikasi.  
Interaksi yang terjadi pada multimedia 
tingkat operator, pengguna sekedar bisa 
memilih atau menentukan menu-menu atau 
perintah yang tersedia.  Sedangkan interaksi 
yang terjadi pada multimedia tingkat kreator, 

pengguna sudah sekaligus memanfaatkannya 
untuk berkreasi sesuai materi programnya. 

Berdasarkan model pembelajaran isinya, 
bentuk multimedia interaktif dibedakan 
menjadi; (a) model drill and practice; (b) 
tutorial;   (c) simulation; (d) education 
games (edutainment); dan (e) problem 
solving (Sunaryo: 2007, 6-7).  Adapun jenis 
multimedia yang dikembangkan dalam 
penelitian ini adalah multimedia interaktif 
untuk tingkat operator dengan model 
pembelajaran berbentuk tutorial yang melalui 
perangkat CD room secara of line.

Pengertian Karaoke

Karaoke berasal dari kata bahasa Jepang 
yaitu kara, void, oke + kosong (sutora), (dari 
kata orkestra) Bahasa Inggris. Istilah karaoke 
dapat diartikan sebagai sebuah sistem 
hiburan yang memberikan rekaman iringan 
musik lagu-lagu populer di mana seorang 
pemain dapat menyanyikannya secara 
langsung, biasanya dengan mengikuti teks di 
layar monitor atau video. Karaoke juga dapat 
diartikan sebagai kinerja dari musik tersebut  
(http://www.dbkaraoke.com, 2010)

Adapun pengertian karaoke secara lebih 
luas adalah proses menyanyi dengan lagu 
yang sudah disiapkan, di mana seseorang 
dapat menggantikan penyanyi utama 
atau penyanyi aslinya. Lirik lagu karaoke 
direproduksi seperti lagu aslinya, tapi tanpa 
suara vokalisnya. Syair lagu untuk penyanyi 
biasanya disajikan melalui layar monitor 
(video), dan kata-kata yang akan dinyanyikan 
digarisbawahi (ditandai) sehingga seseorang 
dapat mengikutinya tanpa harus menghafal 
syair lagu tersebut. 

Karaoke mulai dikenal pada sebuah 
bar kecil di Jepang. Awalnya, Production 
House (PH) merekam musik (instrumen) 
ke kaset pada saat penyanyinya tidak ada di 
tempat.   Karaoke mampu membuat orang 
yang berkeinginan menjadi bintang pada  
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saat menyanyi benar-benar menjadi seperti 
bintang atau artis. 

Lagu-lagu karaoke jarang diproduksi 
langsung oleh pembuat lagu (seniman) 
aslinya. Karaoke biasanya diciptakan oleh 
produsen karaoke independen. Sebagian 
besar produsen menggunakan musisi dan 
penyanyi profesional untuk menghasilkan 
kemiripan dari lagu asli lagu tersebut. Karaoke 
memungkinkan berisi beberapa vokal. Jika 
lagu asli berisi vokal latar belakang apapun 
(yaitu paduan suara, harmoni, penyanyi 
back-up, dll), maka versi karaoke biasanya 
akan berisi seperti itu juga. 

Kajian tentang Keterkaitan Menyanyi 
dan Kemampuan Bahasa pada Anak

Campbell (2002: 189-190) menyatakan 
contoh peran musik dalam bidang 
pengetahuan lain, yaitu:

1. Dalam usia 5 tahun, anak akan lebih 
mengerti dalam pengenalan matematikan 
jika dalam pelaksanaannya terdapat 
penggabungan bilangan dengan irama.

2. Usia 4-6 tahun pengenalan konsep 
geometri lebih mudah dikenal melalui 
pola tarian sederhana.

3. Mengajarkan membaca dan mengeja 
melalui kegiatan menyanyi.

Dalam kehidupan sehari-hari, 
manusia membutuhkan alat komunikasi 
yang menghubungkan antara individu 
yang satu dengan individu yang lainnya. 
Kegunaan dari alat komunikasi adalah untuk 
menghubungkan informasi yang satu dengan 
informasi yang lain, dimaksudkan untuk 
mempermudah manusia dalam menjalani 
aktivitas kesehariannya. Salah satu alat 
komunikasi yang mempermudah kehidupan 
manusia adalah bahasa (Keraf, 1997). 

Bahasa menyediakan pembendaharaan 
kata atau tanda (vocabulary) serta perangkat 
aturan bahasa (grammar dan sintaks) yang 
harus dipatuhi jika hendak menghasilkan 

sebuah ekspresi yang bermakna. 
Kridalaksana (2005) mendefinisikan “bahasa 
adalah sistem tanda bunyi yang disepakati 
untuk dipergunakan oleh para anggota 
kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja 
sama, berkomunikasi dan mengidentifikasi 
diri”. Definisi ini memberikan pemahaman 
bahwa bahasa sebagai sistem tanda bunyi 
yang digunakan oleh kelompok masyarakat 
tertentu digunakan sebagai alat komunikasi 
untuk mempermudah kegiatan keseharian 
di dalam kehidupan mereka. Sebagai alat 
komunikasi, bahasa merupakan perwujudan 
identitas bagi kelompok masyarakat tersebut. 

Hal terpenting yang tidak bisa dilewatkan 
dalam bahasa adalah kesepahaman di 
dalam sebuah konteks yang menyebabkan 
terwujudnya kerja sama di dalam kelompok 
masyarakat tersebut. Sehingga kemampuan 
bahasa setiap orang menjadi berbeda-
beda daintara satu sama lain. Kemampuan 
berbahasa adalah kemampuan seseorang 
dalam mengutarakan maksud atau 
berkomunikasi tertentu secara tepat dan 
runtut sehingga pesan yang disampaikan 
dapat dimengerti oleh orang lain (Sears, 
2004).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan 
Research and Development multi years.  
Subjek dan lokasi penelitian ini yaitu anak-
anak TK Kelas B1 dan B2 PAUD Pedagogia 
Bantul Yogyakarta.  Teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling.  

Pada tahun ketiga ini, metode penelitian 
yang digunakan yaitu eksperimen. Menurut 
Suharsimi Arikunto (2013: 272) penelitian 
yang menggunakan metode eksperimen 
dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 
akibat dari “sesuatu” yang dikenakan pada 
subjek selidik. Dengan kata lain, mencoba 
meneliti ada tidaknya hubungan sebab 
akibat dengan cara membandingkan satu 
atau lebih kelompok eksperimen yang diberi 
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perlakuan dengan satu atau lebih kelompok 
perbandingan yang tidak diberi perlakuan. 
Selanjutnya Jalaludin Rakhmat (2013: 
32) menyatakan, bahwa dalam penelitian 
eksperimen ditandai dengan tiga hal, yaitu 
manipulasi, observasi, dan kontrol.

Manipulasi merupakan unsur kedua 
dalam metode penelitian eksperimen. 
Manipulasi dalam metode eksperimen ini 
dilakukan dengan memberi perlakuan berupa 
pembelajaran dengan media multimedia 
karaoke pada kelompok eksperimen.  
Pengamatan merupakan ciri ketiga dalam 
metode eksperimen. Setelah perlakuan, 
maka dapat dilakukan pengamatan terhadap 
perbedaan dalam pre test, perlakuan, dan 
post test.

Mengenai prosedur pembelajaran 
(perlakuan) yang dilaksanakan adalah 
sebagai berikut:

Kelompok Eksperimen

1. Peneliti menyiapkan multimedia karaoke 
interaktif anak

2. Guru membuka pelajaran
3. Guru menerangkan garis besar yang harus 

dilaksanakan anak
4. Peneliti dan guru menyampaikan materi 

secara bersama menggunakan media 
multimedia karaoke.
5. Guru menutup pelajaran

Kelompok Kontrol

1. Guru membuka pelajaran
2. Guru menyampaikan materi seperti biasa  

berdasarkan jadwal dan RPH yang telah 
disusun guru

3. Guru melaksanakan proses pembelajaran 
sendiri tanpa kolaborasi dengan pihak 
peneliti meskipun pada saat-saat tertentu 
peneliti juga turut mengobservasi proses 
pembelajaran yang sedang berlangsung.

4. Guru menutup pelajaran seperti biasa

Proses pembelajaran yang dilaksanakan 
kepada kelompok eksperimen dilakukan 
oleh kolaborasi antara peneliti dengan guru 
kelas yang bersangkutan. Hal ini untuk 
mengefisienkan proses belajar mengajar 
dengan menggunakan multimedia karaoke 
interaktif sekaligus sebagai peluang bagi 
peniti sendiri untuk dapat melaksanakan 
observasi secara lebih intensif atau dalam hal 
ini peneliti berusaha mengoptimalkan peran 
dan fungsinya sebagai observer partisipan.

Adapun berbagai variabel ekstrine yang 
mungkin juga akan turut mempengaruhi bias 
tidaknya hasil penelitian eksperimen baik 
pada kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol dapat dikatakan masih relatif sama. 
Hal ini dapat dilihat baik secara fisik, yaitu 
bangunan dan ruangan kelas, serta jumlah 
anak dari kelompok eksperimen maupun 
kelompok kontrol relatif sama.

Hal ini pula terlihat pada faktor 
kompetensi guru kelas yang mengajar 
kelompok eksperimen maupun kelompok 
kontrol. Kesamaan kompetensi antara guru 
kelas pada kelompok eksperimen dan guru 
kelas pada kelompok kontrol dapat dijelaskan 
sebagai berikut:

1. Keduanya memiliki latar belakang 
pendidikan terakhir S-1

2. Keduanya berusia sekitar 25 - 30 tahun
3. Keduanya sama-sama seorang wanita 

sebagai figur ibu rumah tangga muda
4. Keduanya memiliki masa kerja yang 

hampir sama.
Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa 
angket untuk menjaring data variabel 
kontrol, lembar tes kemampuan mengenal 
tulisan (pre-test dan post-test), lembar 
observasi dan dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan data sekunder yaitu tentang 
jenis kelamin anak, usia, latar belakang 
pendidikan dan pekerjaan orang tua, serta  
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kepemilikan media elektronik keluarga di 
rumah.

Teknik analisis data yang ditetapkan 
dalam penelitian ini adalah analisis statistik 
uji-t. Uji-t ini terdiri dari uji-t antar amatan 
ulang atau uji-t yang berkorelasi, dan uji-t antar 
kelompok atau uji-t yang tidak berkorelasi. 
Uji-t antar kelompok dipakai untuk taraf 
signifikansi perbedaan rerata dua kelompok 
sampel. Sedangkan uji-t antar amatan ulang 
digunakan untuk membandingkan variabel 
dalam satu kelompok sampel pada dua 
periode (waktu) yang berbeda.

Dalam penelitian ini, uji-t antar kelompok 
digunakan untuk menguji perbedaan 
kemampuan mengenal tulisan dan akhir 
(hasil pre test dan post test) dari kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. Sedangkan 
uji-t antar amatan ulang digunakan untuk 
menguji perolehan kemampuan mengenal 
tulisandan kemampuan membaca permulaan 
akhir dari perolehan skor untuk sampel-
sampel yang berkorelasi. Hal ini digunakan 
untuk menguji tingkat kemampuan membaca 
awal dan tingkat kemampuan membaca akhir 
pada kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol.

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN

Hipotesis dalam penelitian ini diuji 
dengan menggunakan analisis statistik uji-t 
atau t-test. Uji-t yang dilakukan meliputi 
uji-t antara kelompok dan uji-t antar amatan 
ulang. Uji-t antar kelompok digunakan 
untuk mencari perbedaan antara perolehan 
kemampuan mengenal tulisankelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol. 
Sedangkan uji-t antar amatan ulang digunakan 
untuk mencari perbedaan antara perolehan 
tingkat kemampuan mengenal tulisanakhir 
dan perolehan tingkat kemampuan mengenal 
tulisanbaik kelompok eksperimen maupun 
kelompok kontrol.

Proses perhitungan dilakukan dengan 
dibantu aplikasi komputer SPSS 2014. 
Proses perhitungan dilakukan berdasarkan 
db = (nb-1) + (nk-1) atau (15-1) + (15-1) atau 
(14) + (14) = 28. Dengan taraf signifikasi 
5% untuk uji-t antar amatan dan db = n – 1 
yaitu 15 – 1 = 14, dengan taraf signifikasi 
5% untuk uji dua pihak. Hasil perhitungan 
selengkapnya terdapat dalam lampiran, 
sedangkan rangkuman hasil pengujian uji-t 
disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Rangkuman Hasil Uji-t

No. Data yang diuji t o t t 5% Kesimpulan
1.

2.

3.

4.

Perolehan kemampuan mengenal 
tulisan awal kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol.

Perolehan kemampuan mengenal 
tulisan akhir kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol

Perolehan kemampuan mengenal tulisan 
awal dan akhir kelompok eksperimen.

Perolehan kemampuan mengenal tulisan 
awal dan akhir kelompok kontrol.

0,343

2,356

10,571

7,903

2,048

2,048

2,048

2,048

Tidak Signifikan

Signifikan 

Signifikan 

Signifikan
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Dari rangkuman uji-t di atas, maka 
untuk menjawab pertanyaan penelitian dan 
menguji hipotesis dalam penelitian ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari tabel di atas diketahui hasil pengujian 
data hasil tingkat kemampuan mengenal 
tulisan awal kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol diperoleh to sebesar 
0,343 sesuai dengan taraf signifikasi 5% 
dengan db = 28 untuk Uji Dua Pihak 
diperoleh harga tt 5% sebesar 2,048. 
Hal ini berarti to < tt 5% yaitu 0,343 < 
2,048. Dengan demikian, berdasarkan 
hasil pengujian dapat disimpulkan 
bahwa kemampuan mengenal tulisan 
awal kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen tidak menunjukkan adanya 
perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti 
antara tingkat kemampuan mengenal 
tulisan awal antara kelompok eksperimen 
dengan kelompok kontrol berawal dari 
titik tolak yang sama.

Selanjutnya secara deskriptif dapat 
diuraikan bahwa perolehan kemampuan 
mngenal tulisan awal pada masing-
masing kelompok menunjukkan skor 
antara 2 – 30 pada kelompok kontrol, 
sedang kelompok eksperimen antara 2 – 
30. Berdasarkan kriteria dalam analisis 
deskriptif yang telah ditetapkan, maka 
hasil analisis terhadap 15 subyek pada 
kelompok eksperimen menunjukkan 
7 orang anak atau 46,6% termasuk 
kategori kurang, 7 orang anak atau 46,6% 
termasuk kategori sedang, dan 1 orang 
anak atau 6,67% termasuk kategori baik. 
Sedangkan hasil analisis terhadap 15 
orang subyek pada kelompok kontrol 
menunjukkan 8 orang anak atau 64% 
termasuk kategori kurang, 5 orang anak 
atau 33% termasuk kategori sedang, dan 
2 orang anak atau 13% termasuk kategori 
baik.

Secara keseluruhan dari perolehan 
kemampuan mengenal tulisan awal antara 
kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol menunjukkan 30 anak subjek 
penelitian didapat 15 orang anak atau 
50% kategori kurang, 12 orang anak atau 
40% termasuk kategori sedang, dan 3 
orang anak atau 10% termasuk kategori 
baik dalam memperoleh skor kemampuan 
mengenal tulisan awal.

2. Berdasarkan tabel di atas diketahui 
bahwa tingkat kemampuan mengenal 
tulisan akhir kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol diperoleh to sebesar 
2,356 sesuai dengan taraf signifikansi 
5% dengan db = 28 untuk Uji Dua Pihak 
diperoleh harga tt 5% sebesar 2,048. Hal 
ini berarti to <  tt 5% yaitu 2,356 > 2,048. 
Dengan demikian, berdasarkan hasil 
pengujian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa kemampuan mengenal tulisan 
akhir antara kelompok kontrol dan 
kelompok eksperimen menunjukkan 
adanya perbedaan yang signifikan.

Selanjutnya secara deskriptif dapat 
diuraikan bahwa perolehan kemampuan 
membaca menulis permulaan akhir pada 
masing-masing kelompok menunjukkan 
skor pada kelompok eksperimen antara 8-30, 
sedang kelompok kontrol 3-30. Berdasarkan 
kriteria dalam analisis deskriptif yang telah 
ditetapkan, maka hasil analisis terhadap 
15 subyek pada kelompok eksperimen 
menunjukkan 2 orang anak atau 13% 
termasuk kategori kurang, 4 orang anak 
atau 27% termasuk kategori sedang, dan 9 
orang anak atau 60% termasuk kategori baik. 
Sedangkan hasil analisis terhadap 15 orang 
subyek pada kelompok kontrol menunjukkan 
6 orang anak atau 40% termasuk kategori 
kurang, 6 orang anak atau 40% termasuk 
kategori sedang, dan 3 orang anak atau 20% 
termasuk kategori baik.
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Secara keseluruhan dari perolehan 
kemampuan mengenal tulisan akhir antara 
kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 
menunjukkan 30 anak subjek penelitian 
didapat 8 orang anak atau 26,6% kategori 
kurang, 10 orang anak atau 33,3% termasuk 
kategori sedang, dan 12 orang anak atau 40% 
termasuk kategori baik dalam memperoleh 
skor kemampuan mengenal tulisan akhir.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui 
perolehan tingkat kemampuan mengenal 
tulisan awal dan akhir untuk kelompok 
eksperimen to sebesar 10,571 sesuai dengan 
taraf signifikasi 5% dengan db = 28 untuk 
Uji Dua Pihak diperoleh harga tt 5% sebesar 
2,048. Hal ini berarti to < tt 5% yaitu 10,571 
> 2,048. Dengan demikian, berdasarkan hasil 
pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan mengenal tulisan awal dan akhir 
untuk kelompok eksperimen menunjukkan 
adanya perbedaan yang signifikan.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui 
bahwa perolehan tingkat kemampuan 
mengenal tulisan awal dan akhir untuk 
kelompok kontrol to sebesar 7,903 sesuai 
dengan taraf signifikasi 5% dengan db = 28 
untuk Uji Dua Pihak diperoleh harga tt 5% 
sebesar 2,048. Hal ini berarti to < tt 5% yaitu 
7,903 > 2,048. Dengan demikian, berdasarkan 
hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa kemampuan permulaan awal dan 
akhir untuk kelompok kontrol menunjukkan 
adanya perbedaan yang signifikan.

Keterbatasan Penelitan

Berdasarkan pelaksanaan prosedur 
model penelitian dan pengembangan yang 
telah peneliti laksanakan, ada beberapa 
keterbatasan sekaligus menjadi kelemahan 
dari penelitian ini, antara lain:

1. Pilihan lagu karaoke pada isi produk 
multimedia interaktif hanya terbatas 4 
(empat) judul lagu saja sehingga hal ini 
kurang memberikan variasi pada konten 

pengenalan tulisan pada saat anak-anak 
belajar.

2. Tidak selalu kegiatan pembelajaran 
mengenal tulisan yang memanfaatkan 
multimedia karaoke interaktif anak  
ini dilaksanakan di laboratorium  
komputer sehingga jarang sekali anak-
anak melaksanakan belajar mandiri.  
Adapun kegiatan belajar mandiri dengan 
memanfaatkan multimedia interaktif anak 
di rumah tidak terkontrol oleh peneliti.

3. Kemampuan mengenal tulisan anak-
anak pada kelompok eksperimen 
masih diragukan sebagai dampak dari 
pemanfaatan multimedia karaoke 
interaktif ini semata.  Hal ini terlihat dari 
hasil peningkatan kemampuan mengenal 
tulisan anak pada kelompok kontrol juga 
meningkat signifikan meskipun penelitain 
ini menggunakan jenis eksperimen murni 
dengan variabel kontrol yang cukup ketat.  

4. Variabel kemampuan anak dalam 
mengoperasikan komputer atau perangkat 
gadget untuk bisa menggunakan software 
multimedia interaktif ini juga luput 
dari perhatian peneliti padahal hal ini 
cukup berpengaruh dalam kelancaran 
bekajarnya.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
produk multimedia karaoke interaktif anak 
efektif untuk meningkatkan kemampuan 
komunikasi verbal dalam bentuk mengenal 
tulisan bagi  anak usia dini.  Hal ini 
ditunjukan dengan skor perbandingan antara 
kemampuan anak dalam mengenal tulisan 
awal dan akhir to sebesar 10,571 sesuai dengan 
taraf signifikasi 5% dengan db = 28 untuk 
Uji Dua Pihak diperoleh harga tt 5% sebesar 
2,048. Hal ini berarti to < tt 5% yaitu 10,571 
> 2,048. Dengan demikian, berdasarkan hasil 
pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan mengenal tulisan awal dan akhir 
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untuk kelompok eksperimen menunjukkan 
adanya perbedaan yang signifikan atau 
penggunaan produk multimedia karaoke 
interaktif anak efektif untuk meningkatkan 
kemampuan komunikasi verbal dalam bentuk 
mengenal tulisan bagi  anak usia dini

Terdapat perbedaan yang dignifikan 
kemampuan komunikasi verbal anak dalam 
bentuk mengenal tulisan, antara mereka yang 
menerapkan multimedia karaoke interaktif  
dengan yang tidak menerapkan multimedia 
karaoke interaktif dalam pembelajarannya. 
Hal ini ditunjukkan dengan skor perbandingan 
antara kemampuan mengenal tulisan awal 
antara kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol diperoleh   to sebesar 0,343.  Hal ini 
berarti to < tt 5% yaitu 0,343 < 2,048. Dapat 
disimpulkan bahwa kemampuan mengenal 
tulisan awal kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen tidak menunjukkan adanya 
perbedaan yang signifikan atau berangkat 
dari titik tolak yang sama. Adapun skor 
perbandingan antara kemampuan mengenal 
tulisan akhir antara kelompok eksperimen 
dan kelompok kontrol diperoleh  to sebesar 
2,356. Hal ini berarti to <  tt 5% yaitu 
2,356 > 2,048. Dapat disimpulkan bahwa 
kemampuan mengenal tulisan akhir antara 
kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 
menunjukkan adanya perbedaan yang 
signifikan.

Beberapa point yang menjadi saran 
dari penelitian ini yaitu; Sebaiknya untuk 
penelitian sejenis selanjutnya akan lebih 
baik bila pilihan lagu karaoke lebih banyak 
tidak hanya terbatas 4 (empat) judul lagu 
saja sehingga memberikan banyak variasi 
pada konten pengenalan tulisan.   Lagu-lagu 
karaoke yang dijadikan konten pembelajaran 
juga sebaiknya hasil ciptaan  peneliti sendiri 
yang tetap memperhatikan karakteristik anak 
usia dini.  Untuk pengembangan berikutnya, 
belajar mengenal tulisan sebaiknya bisa 
diaplikasikan pada gadget HP sehingga 
memungkinkan anak bisa belajar secara 

mandiri tanpa harus menggunakan PC atau 
laptop. Untuk penelitian selanjutnya yang 
sejenis hendaknya lebih ketat lagi dalam 
meneentukan variabel kontrol, sehingga 
akan benar-benar nampak jelas dampak dari 
penggunaan produk multimedia interaktif 
tersebut. 

Implikasi dari hasil penelitian ini 
bahwa produk multimedia karaoke interaktif 
anak yang dikembangkan melalui kegiatan 
penelitian dan pengembangan ini dapat 
dipergunakan atau dimanfaatkan dalam 
pembelajaran PAUD terutama untuk anak-
anak TK guna meningkatkan kemampuan 
komunikasi verbal dalam bentuk 
mengenal tulisan. Pembelajaran mengenal 
tulisan dengan menggunakan produk 
multimedia karaoke interaktif anak yang 
dikembangkan melalui kegiatan penelitian 
dan pengembangan ini bisa diwujudkan 
dalam bentuk pembelajaran klasikal di kelas 
maupun pembelajaran secara mandiri baik di 
kelas maupun di rumah.
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