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PENGGUNAAN MEDIA DAN TEKNOLOGI DALAM KONSELING
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ABSTRACT:The study was purposed to describe the media and technology
implementations in individual counseling which aimed to cope with the junior high
school’s academic anxiety in Yogyakarta. Qualitative and quantitative approach was
used in this study. The subject in this study were junior high school guidance and
counseling teachers which represent four Yogyakarta districts. Every Data collected
using questionnaire, interview, observation guidelines and documentation. Numerical
data analysisperformed by calculating the percentage while qualitative data presented
in descriptions. The study shows that the individual counseling activities was shifting.
New media and technology emersion change the form of individual counseling. The
individual counseling changed from face-to-face activity to the activity that utilize new
media and technology. The use of new media and technology like Facebook or Whatsapp
dominated the individual counseling activities.The use of new media and technology has
an impact in increasing the number of students who follow the individual counseling
activities and reveal student’s deeper problem that related to academic anxiety.
Keywords : media and technology, individual counseling
PENDAHULUAN
Kecemasan merupakan suatu respons
ketakutan yang terkondisi dalam diri manusia
yang muncul dan mengganggu dalam
kehidupan sehari-hari. Kecemasan biasanya
muncul dalam diri manusia terhadap obyek
yang belum pasti atau sesuatu yang belum
pasti kemunculannya dalam kehidupannya
diberbagai bidang. Meskipun belum pasti,
kecemasan biasanya akan menguasai proses
berpikir manusia dan akan berdampak pada
kegagalan dalam bertindak. Kecemasan bisa
muncul dalam berbagai bidang kehidupan
manusia dan jika obyek tersebut terkait
dengan bidang akademik maka kecemasan
yang muncul tersebut disebut dengan
kecemasan akademik.
Kecemasan
akademik
biasanya
dialami oleh siswa sebagai individu yang
belajar. Kecemasan akademik tentunya

akan berdampak pada aktivitas siswa di
sekolah karena kecemasan tersebut akan
berpengaruh pada perilaku siswa. Kecemasan
akademik
yang
tidak
mendapatkan
penanganan serius akan berdampak pada
kurangnya rasa percaya diri siswa dalam
menjalankan proses pendidikan dan diliputi
perasaan ketidaknyamanan. Gangguan ini
jika berlebihan muncul dalam individu
peserta belajar akan mengganggu proses
pembelajaran secara fisik dan psikis. Ragam
penyebab munculnya kecemasan akademik
dalam diri siswa perlu untuk ditangani secara
serius karena akan berdampak pada prestasi
belajar siswa dan juga akan mengganggu
perkembangan psikisnya secara keseluruhan.
Pencegahan dan penanganan yang tepat
akan membantu siswa dalam menyelesaikan
problem kecemasan akademik.
Ragam
kecemasan
akademik
dikalangan siswa tentunya beragam, hal
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ini dipengaruhi oleh bagaimana siswa
memandang objek tersebut sebagai suatu
masalah yang mengganggu keberadaan
dirinya dalam mengikuti proses pendidikan.
Kecemasan tersebut bisa berasal dari
dalam proses pembelajaran ataupun di luar
proses pembelajaran. Contoh kecemasan
yang dialami siswa antara lain, kecemasan
menghadapi ujian, kecemasan menghadapi
tugas-tugas sekolah, kecemasan berada di
lingkungan sekolah yang tidak nyaman,
cemas menghadapi guru, cemas menghadapi
teman sekolah yang tidak bersahabat, dan
masih banyak lagi. Obyek ataupun stimulus
tersebut semestinya tidak menimbulkan
ketakutan yang berlebihan yang akhirnya
dapat memunculkan kecemasan. Kecemasan
akademik yang paling dominan muncul
adalah kecemasan dalam menghadapi ujian.
Kecemasan akademik untuk menghadapi
ujian, ujian nasional (UN) contohnya
mengkondisikan siswa untuk melakukan
berbagai “pertahanan” yang luar biasa untuk
memastikan kesiapan amunisi dengan baik.
Belajar dengan tekun, mencari referensi
sebanyak-banyaknya, berlatih soal hingga
sering mengikuti try out yang diadakan pihak
sekolah maupun lembaga bimbingan belajar
yang ada menjadi rutinitas siswa. Semakin
mendekati waktu pelaksanaan ujian rutinitas
tersebut semakin ditingkatkan. Hal tersebut
kemudian menjadikan siswa untuk lebih
meningkatkan prestasi belajarnya lebih baik
lagi. Dalam prosesnya terkadang membuat
siswa menjadi merasa cemas, takut, stres dan
menjadikan ujian nasional sebagai “momok”.
Terbukti dengan hasil penelitian Mardapi
dan Badrun Kartowagiranonal (2009), ujian
nasional memiliki dampak positif terhadap
siswa antara lain: 81% siswa dari sekolah
kategori tinggi dan 65% siswa dari sekolah
kategori rendah menambah jam belajar.
Sebagian besar dari mereka menambah jam
belajar sekitar 10 jam/minggu dengan cara
mengikuti les di sekolah. Sedangkan dampak
negatif dari UN pada siswa, ada 41% siswa
SMP kategori rendah dan 41% siswa SMP
2

kategori tinggi merasa adanya kelelahan
fisik. Sementara itu, 47% guru dari SMP
kategori tinggi dan 66% guru SMP kategori
rendah mengatakan bahwa UN menimbulkan
kelelahan fisik siswa. Selain itu, 34% guru
SMP kategori tinggi dan 53% guru SMP
rendah mengatakan bahwa UN menimbulkan
stress pada siswa. Berdasarkan hal tersebut,
dapat dikatakan bahwa menjelang ujian
nasional, siswa mengalami kelelahan
fisik dan memunculkan stres. Kesimpulan
tersebut mengakibatkan jika menjelang ujian
nasional siswa mengalami kecemasan yang
terkait dengan belajarnya, sehingga sering
disebut mengalami kecemasan akademik.
Tidak hanya Kecemasan akademik akan
ujian, contuh kecemasan lainnya dapat juga
muncul dalam kehidupan sehari-hari siswa
di sekolah. Sebagai contoh, cemas karena
tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah
(PR), cemas karena menghadapi guru yang
dianggap galak dan tidak menyenangkan oleh
siswa, cemas dengan mata pelajaran tertentu,
dan masih banyak lagi. Sama halnya dengan
kecemasan menghadapi ujian, hal tersebut
juga akan menimbulkan rasa takut dan tidak
nyaman berada di sekolah. Munculnya
tindakan-tindakan yang negatif dalam rangka
mengurangi kecemasan akademik tersebut
tentunya sangat mungkin dilakukan oleh
siswa. Misalnya bolos sekolah, mencontek
atau melakukan tindakan kecurangan dan
melawan berbagai aturan yang berlaku di
sekolah. Tindakan tersebut tentunya muncul
dari pemikiran jangka pendek yang oleh
siswa dianggap mampu mengatasi kecemasan
akademik yang dirasakannya, walaupun
tindakan tersubut justru akan memunculkan
kecemasan akademik baru lainnya. Untuk
itu hal ini perlu segera untuk mendapatkan
pendampingan dan penanganan agar
permasalahan tidak semakin kompleks.
Perasaan ketakutan yang muncul
akibat dari kecemasan akademik perlu
untuk segera mendapatkan penanganan.
Di sekolah khususnya di tingkat SLTP

biasanya penganan tersebut dilakukan oleh
guru bimbingan dan konseling di sekolah.
Penanganan melalui kegiatan bimbingan
dan konseling yang dilakukan oleh sekolah
di harapkan mampu membantu siswa dalam
menangani dan mengelola kecemasan
akademik yang dialami siswa.
Ada beberapa pendekatan penanganan
yang dapat diberikan pada guru bimbingan
dan konseling di sekolah untuk menangani
permasalahan kecemasan akademik yang
dialami siswa, salah satunya melalui
konseling individual. Konseling individual
dianggap cara yang paling menyelesaikan,
dikarenakan kecemasan akademik muncul
beragam dalam diri siswa yang tergantung
pada profil siswa tersebut dalam menghadapi
obyek kecemasan yang dirasakannya.
Konseling
individual
merupakan
kegiatan konseling yang dilakukan secara
perorangan antara konselor dengan siswa.
Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan
tatap muka langsung secara terjadwal
sesuai dengan program kegiatan konseling
di sekolah. Namun dalam praktiknya,
banyak permasalahan yang ditemui oleh
para guru bimbingan dan konseling dalam
melaksanakan praktik konseling individu.
Banyaknya jumlah siswa yang mengalami
kecemasan akadmik, beragamnya jenis
kecemasan akademik yang dialami dan
terbatasnya jumlah jam pelaksanaan kegiatan
konseling sehingga membutuhkan media
dan teknologi baru dalam kegiatan konseling
individual.
Penggunaan media dan teknologi
dalam kegiatan bimbingan dan konseling
sebenarnya bukan merupakan sesuatu
hal yang baru. Namun pada praktiknya
penggunaan media dan teknologi dalam
kegiatan bimbingan dan konseling belum
banyak dilakukan. Anggapan bahwa kegiatan
bimbingan dan konseling harus dilakukan
secara personal menjadikan hambatan dalam
penggunaan media dan teknologi termasuk
dalam kegiatan konseling individual.

Penggunaan media dan teknologi
dalam proses konseling individual dapat
diberikan dengan menggunakan beragam
saluran, agar guru bimbingan dan konseling
dapat memberikan layanan yang lebih
terarah dan tujuan yang diinginkan dalam
konseling individual dapat tercapai. Selain
itu, penggunaan media dan teknologi dapat
menjembatani beragam hambatan yang kerap
ditemui dalam kegiatan konseling individual.
Namun dalam pelaksanaannya, masih sedikit
sekali para guru bimbingan dan konseling
memanfaatkan media dan teknologi
dalam kegiatan konseling individual.
Belum terkuak dan terujinya ragam media
dan teknologi dalam kegiatan konseling
individual menjadikan penggunaan media
dan teknologi semakin jarang digunakan.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi baru dalam bidang pendidikan
tentukan membawa pendekatan baru yang
membantu dalam praktik pendidikan
termasuk di bidang bimbingan dan
konseling. Perkembangan media dan
teknologi sudah selayaknya menjadi pilihan
untuk mengoptimalkan praktik bimbingan
dan konseling di sekolah. Mengingat
banyaknya siswa yang harus diberikan
layanan, beragamnya masalah yang dihadapi
siswa dan terbatasnya jumlah jam dalam
kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah
menjadikan penggunaan media dan teknologi
tidak dapat lagi di hindari.
TUJUAN PENELITIAN
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
memberikan gambaran tentang kondisi
nyata pada proses pelaksanaan bimbingan
dan konseling individual pada siswa SLTP di
Yogyakarta dalam hal mengatasi kecemasan
akademik, yang meliputi 1) Memberikan
gambaran tentang ragam kecemasan
akademik yang muncul pada siswa SLTP
di Yogyakarta dan pelaksanaan kegiatan
konseling individual yang berlangsung
di sekolah, 2) Mendeskripsikan ragam
penggunaan media dan teknologi dalam
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pelaksanaan kegiatan konseling individual
untuk mengatasi kecemasan akademik,
3) Memaparkan pola penggunaan media
dan teknologi dalam pelaksanaan kegiatan
konseling individual untuk mengatasi
kecemasan akademik dan 4) Memaparkan
kelebihan dan kelemahan dari penggunaan
media dan teknologi dalam pelaksanaan
kegiatan konseling individual untuk
mengatasi kecemasan akademik siswa SLTP
di Yogyakarta.
METODE PENELITIAN
Sesuai dengan upaya dalam tujuan
penelitian maka penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif yang dipadukan
atau dikombinasikan dengan pendekatan
kuantitatif sehingga disebut dengan
gabungan pendekatan kualitatif-kuantitatif
(Creswell, 2009, p. 173). Penggunaan
pendekatan
kualitatif-kuantitatif
ini
didasari oleh pertimbangan berikut.
Pertama, mengeksplorasi peristiwa sosial
yang berpusat pada manusia. Kedua,
menggunakan manusia sebagai instrumen
kunci dengan bantuan berbagai panduan,
pedoman, kuesioner tentang seluk beluk
penggunaan teknologi dan media dalam
kegiatan konseling individual di sekolah.
Ketiga, memperhatikan dan menafsirkan
makna suatu fakta sekaligus angka-angka
tentang penggunaan media dan teknologi
dalam kegiatan konseling individual untuk
menangani kecemasan akademik siswa.
Keempat, menggunakan latar alamiah
berupa sekolah sebagai sumber data
langsung. Kelima, memusatkan perhatian
pada proses sekaligus hasil penggunaan
media dan teknologi dalam kegiatan
konseling individual untuk mengatasi
kecemasan akademik. Ketujuh, menganalisis
data penggunaan media dan teknologi
dalam kegiatan konseling individual untuk
mengatasi kecemasan akademik sejak
berlangsungnya pengumpulan data.
Subjek penelitian ini adalah guru
bimbingan dan konseling tingkat SLTP di 4
4

kabupaten di Yogyakarta dengan melibatkan
16 guru bimbingan dan konseling. SLTP yang
dijadikan tempat penelitian adalah SLTP di
wilayah yogyakarta yang meliputi SLTP N
10 kota Yogyakarta, SLTP Muhammadiyah 8
kota Yogyakarta, SLTP N 1 kecamatan sewon
Bantul, SLTP N 2 kecamatan jetis Bantul,
SLTP N 2 Sleman, SLTP Muhammadiyah
Pakem Sleman, SLTP N 1 Kulonprogo dan
SLTP N 3 Kulonprogo. Pemilihan lokasi
penelitihan diperoleh dari pengurus inti
Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling
(MGBK) dan ABKIN (Asosiasi Bimbingan
dan Konseling Indonesia DIY.
Data penelitian berupa data kuantitatif
yang berupa angka tentang penggunaan media
dan teknologi dalam kegiatan konseling
individual untuk mengatasi kecemasan
akademik. Selain data kuantitatif tersebut,
penelitian ini juga menggali informasi yang
berkaitan dengan problema dan harapan
dalam pelaksanaan penggunaan media
dan teknologi dalam kegiatan konseling
individual untuk mengatasi kecemasan
akademik.
Pengumpulan data dilakukan melalui
pengisian angket, wawancara, observasi
dan studi dokumen. Sejalan dengan teknik
pengumpulan data tersebut, instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah angket,
panduan wawancara, panduan observasi, dan
panduan dokumentasi untuk mengungkap
data tentang pelaksanaan kegiatan individual
yang dilaksanakan di sekolah. Pengolahan
data yang berupa angka dilakukan dengan
menghitung persentase, sedangkan data
kualitatif disajikan dalam bentuk paparan.
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Data tentang pelaksanaan kegiatan
konseling individual untuk mengatasi
kecemasan akademik diperoleh dengan
menggunakan angket, wawancara dan
observasi kegiatan konseling individual
dengan memanfaatkan beragam media

dan tekologi yang digunakan pada saat
kegiatan konseling individual. Diawali
dengan penggalian informasi tentang
ragam kecemasan akademik yang muncul
di kalangan siswa dan ragam media
dan teknologi yang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan konseling yang selama
ini dilakukan oleh para guru bimbingan dan

konseling. Data diperoleh dari 16 orang guru
Bimbingan dan konseling yang berasal dari
wilayah kabupaten dan kota di yogyakarta.
Hasil penelitian tentang penggunaan media
dan teknologi dalam konseling individual
untuk mengatasi kecemasan akademik siswa
SLTP di Yogyakarta disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Penggunaan Media dan Teknologi dalam Pelaksanaan Konseling Individual
No

Aspek

Ya

Tidak

F
12

%
75

F
4

%
25

1.

Guru BK mengetahui hakikat konseling individual untuk
mengatasi kecemasan akademik

2.

Guru BK mengetahui tahapan dalam pelaksanaan konseling individual

11

68,75

5

31,25

3.

Guru BK menggunakan ragam media dan teknologi dalam pelaksanaan konseling individual untuk mengatasi
kecemasan akademik
Guru BK merencanakan penggunaan media dan teknologi sebelum melaksanakan kegiatan konseling individual

14

87,50

2

12,50

0

0

16

100

Guru BK memiliki kesiapan pengetahuan dan kemampuan dalam menggunakan media dan teknologi dalam
melaksanakan kegiatan konseling individual
Guru BK memiliki acuan/panduan dalam melaksanakan
konseling individual untuk mengatasi kecemasan individual
Guru BK memiliki acuan model konseling individual
yang menggunakan media dan teknologi untuk mengatasi kecemasan akademik
Guru BK memiliki dokumen yang berkenaan dengan
permasalahan kecemasan akademik yang dialami siswa

14

87,50

2

12,50

8

50

8

50

0

0

16

100

16

100

0

0

Potensi penggunaan ragam media dan teknologi dalam
kegiatan konseling individual yang dimiliki oleh guru
BK
10. Potensi penggunaan ragam media dan teknologi dalam
kegiatan konseling individual yang dimiliki oleh siswa

14

87,50

2

12,50

16

100

0

0

4.
5.

6.

7.

8.
9.

11. Potensi penggunaan ragam media dan teknologi dalam 16
kegiatan konseling individual yang dimiliki oleh sekolah

100

0

0

12. Penggunaan media cetak dalam kegiatan konseling indi- 14
vidual

87,50

2

12,50

13. Penggunaan teknologi internet dan sosial media

87,50

2

12,50

14
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Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui
bahwa kegiatan konseling individual untuk
mengatasi kecemasan akademik siswa
tingkat SLTP sudah banyak diketahui oleh
para guru bimbingan dan konseling di
sekolah. Berdasarkan hasil isian angket,
dapat diketahui bahwa 75% responden
menyatakan mengetahui hakikat konseling
individual untuk mengatasi kecemasan
akademik. Terkait dengan pengetahuan
tentang tahapan dalam pelaksanaan konseling
individual, yang menyatakan mengetahui
68,75% responden. Hal ini menunjukkan
bahwa responden memiliki pengetahuan
bahwa konseling individual dapat digunakan
untuk mengatasi kecemasan akademik yang
dihadapi oleh siswa.
Kegiatan konseling individual dengan
menggunakan media dan teknologi sudah
mulai dilakukan oleh para guru bimbingan
dan konseling. Responden mayoritas sudah
memanfaatkan media dan teknologi dalam
kegiatan konseling individual, meskipun pada
praktik pelaksanaannya tanpa menggunakan
perencanaan tersistematis. Dapat dilihat
pada tabel 1 bahwa 14 responden atau
87,50% menyatakan memanfaatkan media
dan teknologi dalam kegiatan konseling
individual untuk mengatasi kecemasan
dan 16 responden (100%) menyatakan
tidak menggunakan perencanaan sistematis
dalam penggunaan media dan teknologi
tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa
penggunaan media dan teknologi dalam
kegiatan konseling individual tanpa melalui
perencanaan penggunaan tetapi hanya
berdasarkan kebetulan saja. Temuan tersebut
ditegaskan berdasarkan hasil wawancara
bahwa penggunaan media dan teknologi
yang digunakan dalam kegiatan konseling
individual belum beragam dan hanya
berdasar pada minimnya waktu yang tersedia
untuk melaksanakan konseling individual.
Sebagian besar guru bimbingan
dan konseling menyatakan bahwa ujian
merupakan pemicu munculnya kecemasan
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akademik yang paling banyak dialami
oleh siswa SLTP. Selain ujian, guru mata
pelajaran yang dianggap “galak” oleh siswa
juga memunculkan kecemasan akademik
bagi siswa serta sulitnya materi pelajaran
yang disampaikan saat proses pembelajaran
juga dianggap memunculkan kecemasan
akademik. Hal tersebut diperkuat dengan data
studi dokumentasi terhadap catatan kasus
konseling individual yang telah dilakukan
oleh guru BK. Dalam melaksanakan kegiatan
konseling individual, 50% responden telah
memiliki panduan konseling individual
berupa rencana pemberian layanan namun
sebagiannya lagi tidak menggunakan
panduan konseling individual. Hal tersebut
dikarenakan kegiatan konseling individual
dilakukan hanya berdasarkan permintaan
siswa yang mengalami kecemasan akademik
atau bersifat insidental dan belum masuk
dalam rencana kegiatan layanan. Sehingga
didapatkan 100% responden tidak memiliki
acuan model konseling individual yang
menggunakan media dan teknologi untuk
mengatasi kecemasan akademik. Hal ini
menggambarkan bahwa penggunaan media
dan teknologi dalam kegiatan konseling
individual bersifat penyerta atau alat bantu
dalam kegiatan konseling individual.
Berdasarkan wawancara dan observasi,
media dan teknologi yang paling banyak
digunakan dalam kegiatan konseling
individual adalah modul, leaflet dan media
sosial berupa facebook dan what’sApp
(WA). Diperkuat dengan data yang disajikan
pada tabel 1 bahwa 87,50% responden
menggunakan media cetak, teknologi internet
dan sosial media. Media cetak berupa modul
dan leaflet merupakan media yang sudah
sangat sering digunakan dalam kegiatan
konseling individual, karena berdasarkan
hasil wawancara dengan responden hampir
semua kegiatan konseling menggunakan
media cetak dalam praktiknya untuk
memperkuat aktivitas tatap muka langsung
atau konferensi kasus.

Penggunaan media baru berupa media
sosial dalam pelaksanaan kegiatan konseling
merupakan fakta menarik dalam penelitian
ini. Para guru mulai beralih memanfaatkan
media sosial dalam aktivitas konseling
individual. Berdasarkan wawancara pada
responden, pola pelaksaan konseling
individual yang memanfaatkan media sosial
menempatkan facebook dan WA sebagai
pemantik untuk menjaring ragam kecemasan
akademik yang di alami siswa. Melalui
fasilitas group, guru mampu menggali
beragam kecemasan akademik yang dialami
siswa. Langkah tersebut merupakan langkah
awal dalam pelaksanaan konseling individual
yang memanfaatkan media baru berupa
media sosial. Langkah selanjutnya para guru
masih mengandalkan tatap muka langsung
sebagai kegiatan lanjutan untuk mendalami
kasus kecemasan akademik yang dialami
siswa dan memberikan bantuan penyelesaian
untuk mengatasi kecemasan akademik. Para
guru menganggap penyelesaian kasus harus
tetap melalui tatap muka langsung karena
kasus yang dialami siswa beragam.
Ditemukan beberapa kelemahan dan
kelebihan dari penggunaan media dan
teknologi dalam kegiatan konseling individual
untuk mengatasi kecemasan akademik siswa
SLTP di Yogyakarta. Berdasarkan hasil
wawancara dan observasi diketahui bahwa
kelemahan penggunaan media baru tersebut
adalah: 1) kesulitan untuk melihat langsung
reaksi emosi yang ditunjukkan oleh siswa saat
mengemukakan kecemasan akademik yang
dialaminya, 2) kesulitan untuk mengenali
apakah yang disampaikan jujur atau tidak, 3)
media sosial dengan menggunakan fasilitas
kelompok (grouping) hanya dapat digunakan
untuk mengindentifikasi ragam kecemasan
akademik secara umum sehingga informasi
yang didapat tidak spesifik. Sedangkan
kelebihan penggunaan media baru yang
dikemukakan oleh responden adalah: 1)
dapat menjembatani keterbatasan waktu
konseling yang tersedia, karena konseling
dengan cara chat pribadi dapat dilakukan

di luar jadwal konseling di sekolah, 2) bagi
siswa yang memiliki kelemahan berbicara
secara tatap muka dapat terbantu dengan
fasilitas ini, karena bebas mengungkapkan
kecemasannya secaratertulis, 3) pelaksanaan
bimbingan tidak terbatas oleh ruang dan
waktu.
Pelaksanaan konseling individual untuk
mengatasi kecemasan akademik dengan
memanfaatkan media dan teknologi yang
selama ini dilakukan oleh para konselor di
sekolah belum dirancang secara sistematis
dan terarah. Hal ini terjadi karena para
konselor masih mempertahankan pola
konseling tatap muka secara langsung.
Pentingnya perencanaan akan mengarahkan
ketepatan ragam media yang akan
digunakan. Penggunaan media dan teknologi
dalam kegiatan konseling individual juga
membutuhkan pola pendekatan baru dalam
pelaksanaan konseling, sehingga media tidak
hanya sebagai alat bantu tetapi juga dapat
memberikan layanan selama pelaksanaan
konseling.
Pemanfaatan media dan teknologi dalam
kegiatan konseling menurut Patrick (2006)
dapat menjadikan kegiatan konseling menjadi
lebih efektif dan terarah. Keterbatasan yang
dihadapi selama menjalankan konseling
dapat terpecahkan dengan kehadiran media
dan teknologi. Hal ini sejalan dengan temuan
dalam penelitian, bahwa penggunaan media
sosial dalam hal ini facebook dan WA mampu
membantu pelaksanaan konseling individual.
Sebagian besar guru BK di sekolah masih
mengalami kesulitan dalam memanfaatkan
media dan teknologi baru untuk menunjang
kegiatan konseling individual. Hal ini
disebabkan masih terbatasnya kemampuan
dan pengetahuan yang dimiliki tentang
media dan teknologi baru sehingga para
guru memerlukan acuan dan panduan
penggunaan media dan teknologi dalam
kegiatan konseling. Model konseling
individual yang didalamnya terintegrasi
dengan pemnggunaan media dan teknologi
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baru juga sangat dibutuhkan mengingat
terbatasnya waktu pelaksanaan bimbingan
dan konseling di sekolah. Winkel (2010)
menyatakan bahwa desain model kegiatan
konseling di sekolah dangat dibutuhkan bagi
para konselor untuk memudahkan praktik
kegiatan konseling di sekolah.
Potensi yang dimiliki oleh pihak
sekolah dan siswa juga belum dimanfaatkan
secara optimal dalam praktik konseling
individual. Layanan Wifi yang diberikan
sekolah dan smart phone yang dimiliki oleh
para siswa tentunya dapat dijadikan peluang
sebagai media dan teknologi baru dalam
kegiatan konseling. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh Patrick (2006) bahwa
pelaksanaan konseling dapat diperkaya
dengan memanfaatkan beragam saluran
komunikasi seperti pemanfaatan internet.
Belum adanya perencanaan penggunaan
media dan teknologi dalam kegiatan
konseling individual untuk mengatasi
kecemasan
akademik
mengakibatkan
penggunaan media dan teknologi hanya
sebatas insidental saja. Perencanaan yang
matang dengan memperhitungkan potensi
yang dimiliki sekolah dan siswa tentunya
akan melahirkan pola bimbingan konseling
individual yang efektif untuk mengatasi
kecemasan akademik yang dialami siswa di
sekolah.
PENUTUP
Kecemasan akademik dialami oleh
kalangan siswa SLTP di Yogyakarta,
keragaman kecemasan akademik meliputi
kecemasan akan menghadapi ujian, sulitnya
memahami materi pelajaran, beban tugas
dan profil guru yang kurang disenangi
oleh siswa. Kecemasan akademik yang
dialami oleh siswa biasanya diatasi dengan
memberikan konseling individual oleh para
guru bimbingan dan konseling di sekolah.
Kegiatan konseling individual untuk
mengatasi kecemasan akademik pada siswa
SLTP di Yogyakarta telah menggunakan
media dan teknologi baru. Penggunaan
8

media modul, dan media sosial membantu
dalam pelaksanaan konseling individual
untuk mengatasi kecemasan akademik.
Penggunaan media baru berupa sosial media
seperti facebook dan WA mampu menjaring
beragam kecemasan akademik yang
dialami siswa dan mampu meningkatkan
frekuensi pelaksanaan konseling individual.
Adapun kelebihan dari penggunaan media
dan teknologi dalam kegiatan konselig
individual adalah 1) dapat menjembatani
keterbatasan waktu konseling yang tersedia,
karena konseling dengan cara chat pribadi
dapat dilakukan di luar jadwal konseling
di sekolah, 2) bagi siswa yang memiliki
kelemahan berbicara secara tatap muka
dapat terbantu dengan fasilitas ini, karena
bebas
mengungkapkan
kecemasannya
secaratertulis, 3) pelaksanaan bimbingan
tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
Sedangkan kelemahan yang muncul adalah
1) kesulitan untuk melihat langsung reaksi
emosi yang ditunjukkan oleh siswa saat
mengemukakan kecemasan akademik yang
dialaminya, 2) kesulitan untuk mengenali
apakah yang disampaikan jujur atau tidak, 3)
media sosial dengan menggunakan fasilitas
kelompok (grouping) hanya dapat digunakan
untuk mengindentifikasi ragam kecemasan
akademik secara umum sehingga informasi
yang didapat tidak spesifik.
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HUBUNGAN KOMPETENSI PROFESIONAL DAN DISIPLIN
TERHADAP KINERJA GURU
Oleh : Hartini
Abstract This study aims to determine 1) the correlational between relationship
professional competence and discipline with performance of kindergarten teacher
in the district of Bantul Pandak. 2) the relationship of professional competence with
performance teacher, 3) the relationship of labor discipline with performance teacher.
The method used in this research is quantitative research methods. The subjects of this
study are teachers kindergarten in Pandak, conducting research on the 5th until October
29, 2017. Data collection techniques to scale the performance of teachers, professional
competence scale and scale teacher discipline. The analysis used is multiple regression
analysis using SPSS 19 for windows.
The results showed 1) a a significant relationship between professional competence and
disilin with performance of kindergarten teachers in Pandak with a value of R =
0.733, F = 56.403 and sig = 0,000, (p<0,001) 2) a significant relationship between the
professional competence of the teacher’s performance with r = 0,619 a value of t = 7.771
and sig 0,000 (p<0,001) 3) there is a significant relationship between the discipline of
teachers on teacher performance with r = 0,418 the value t = 4.530 and sig 0.000
(p<0,001). R Square effective contribution Summary variable models of professional
competence and discipline on teacher performance of 0.538 (53.8%), of which 42.6%
influenced by other factors not examined
Keywords: teacher performance, profesionnal competence and discipline
PENDAHULUAN
Sumber daya yang berkualitas serta
sikap mental yang baik akan memberikan
dampak positif terhadap perkembangan
pembangunan suatu bangsa dalam berbagai
bidang. Sumber daya manusia yang
berkualitas juga akan mengembangkan
potensi yang dimilikinya untuk kemajuan
bangsa dan negara. Berkualitas tidaknya
proses pendidikan sangat tergantung pada
kreativitas dan inovasi yang dimiliki guru
(Danim, 2015).
Menurut Zamroni (2000) kinerja yang
baik guru harus memperbanyak tingkat
pikiran dalam mengembangkan materi
pelajaran, guru harus memperbanyak
melakukan
penelitian
dan
harus
mengkomunikasikan hasil penelitiannya.
PTK merupakan suatu cara memperbaiki dan
meningkatkan profesional kinerja guru.
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Pada prinsipnya guru memiliki potensi
yang cukup tinggi untuk berkreasi guna
meningkatkan kinerjanya. Namun potensi
yang dimiliki guru untuk berkreasi sebagai
upaya meningkatkan kinerjanya tidak
selalu berkembang secara wajar dan lancar.
Menurut Iskandar (2014) sertifikasi diterima
guru tetapi menyisakan kesangsian bahwa
guru belum optimal menjalankan kinerjanya
secara maksimal.
Kenyataan kinerja rendah banyak guru
yang belum mau meningkatkan kualitas
hasil kerjanya, dengan belum berinisiatif
mengembangkan potensinya. Penelitian
merupakan tindakan untuk mengubah
citra dan meningkatkan ketrampilan dalam
mengembangkan diri untuk memenuhi
tuntutan
tugasnya sebagai pendidik
meningkatkan cara mengajar dan sangat
menentukan dalam perhitungan untuk

kenaikan pangkat. Hal ini mengingat bahwa
Penelitian Tindakan Kelas sebagai alat
meningkatkan kinerja guru dan perbaikan
mutu pendidikan (Wiriatmadja, 2008).
Data guru 2,7 juta di Indonesia berada
pada golongan IV/a. Namun, dari jumlah
tersebut baru sekitar 2.200 guru atau 0,08%
yang bisa naik pangkat ke golongan IV/b ke
atas. Hal tersebut juga terbukti dari data guru
TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB di LPMP
yogyakarta yang menunjukkan jumlah guru
se DIY sebanyak 29.687, guru yang bisa naik
pangkat ke golongan Ivb baru ada 302 guru
atau 1,01% darijumlah guru se Yogyakarta
yang lainnya mentok ke IVa berarti guru
tersebut tidak mau melaksanakan penelitian
pembelajaran, karena syarat ke IV b wajib
nilai pengembangan profesi yang berjumlah
12
Dari uraian diatas dapat peneliti
rangkum bahwa guru berkinerja baik adalah
berkualitas, tepat waktu menyelesaikan
pekerjaan,
berinisiatif,
mempunyai
kemampuan dalam membina kerjasama
dengan pihak lain. Untuk itu peneliti
terketuk hati mengangkat judul ”Hubungan
Kompetensi Profesional dan Disiplin
dengan Kinerja Guru”, hal ini agar guru
terpanggil dan terinspirasi, bahwa belum
melaksanakan penelitian, menemukan ide
gagasan, merefleksikan, membuat karya
inovaif ternyata kinerjanya masih perlu
dipertanyakan.
A. Penelitian yang relevan
Penelitan Saputra (2012) Judul
Hubungan kompetensi Profesional dan
Kinerja. Hasil Penelitian Guru yang
berkompeten mampu menghasilkan kinerja
yang berkualitas namun guru dengan
tingkat kompetensi yang kurang memadai
dapat menghasilkan kinerja yang kurang
berkualitas. Relevansinya dengan penelitian
sama – sama membahas profesional dan
kinerja. Perbedaan dengan peneliti saat ini
tempat penelitian dan yang diteliti berbeda.

Hasil Penelitian Sartika (2012) Judul
Pengaruh Sikap Profesional , Motivasi dan
Disiplin terhadap Kinerja Guru Di Sekolah.
Hasilnya sikap profesional memberikan
pengaruh sebesar 31% terhadap variabel
kinerja, variabel motivasi memberikan
pengaruh sebesar 56% terhadap variabel
kinerja, variabel disipllin memberikan
pengaruh sebesar 82% terhadap variabel
motivasi yang berarti peningkatan disiplin
kerja cenderung akan meningkatkan
motivasi, variabel disiplin hanya memberikan
pengaruh sebesar 11% terhadap kinerja.
Relevansinya pada penelitian saat ini sama sama meneliti tentang kinerja guru.
Hasil penelitian Udiyono (2013) Judul
Hubungan antara kompetensi profesional
dengan kinerja guru di Kabupaten Klaten.
Teknik pengumpulan data menggunakan
angket untuk semua variabel penelitian.
teknik analisis data menggunakan analisis
deskriptif, analisis korelasi, dan regresi.
Hasil analisis dapat disimpulkan:
1. Tingkat kompetensi profesional guru
tergolong kategori tinggi
2. Tingkat kinerja guru tergolong kategori
baik.
3. Terdapat hubungan yang positif dan
signifikan antara kompetensi profesional
dengan kinerja guru (r =0,842) dengan
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,708
harga F regresi = 92,289 signifikan
pada taraf signifikansi 5%. Relevansi
dengan penelitian saat ini adalah sama
– sama membahas masalah kompetensi
profesional dengan kinerja. Perbedaan
ada pada subyek yang diteliti saat ini
adalah guru TK di Kecamatan Pandak
Bantul.
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B. Pengertian Kinerja Guru
Kinerja adalah performance, Menurut
Mitchell
(1987)
kinerja
merupakan
kualitas hasil kerja mempunyai inisiatif
dalam menyelesaikan pekerjaannya. Smith
(Mulyasa, 2012) Kinerja adalah performance
is output derives from processes, human
otherwise, artinya kinerja adalah hasil dari
suatu proses yang dilakukan manusia
Barnawi dan Arifin (2014) Kinerja
adalah performence dari kata perform yang
berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja,
pencapaian kerja, unjuk kerja, penampilan
kerja, perilaku seseorang dengan orientasi
prestasi.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan
bahwa kinerja merupakan suatu wujud
perilaku seseorang atau organisasi dengan
orientasi prestasi.
C. Aspek-aspek Kinerja
Adapun ukuran kinerja menurut
Mitchell (1987) dapat dilihat dari 5 (lima)
aspek, yaitu:
1. Quality of work – kualitas hasil kerja.
2. Promptness
–
ketepatan
menyelesaikan pekerjaan.

waktu

3. Initiative – prakarsa dalam menyelesaikan
pekerjaan.

tulis ilmiah, dan (7) kemampuan guru dalam
mengevaluasi pembelajaran..
D. Aspek Kompetensi Profesional
1. Penguasaan kurikulum dan keilmuan.
2. Kemampuan penelitian dan kajian praktis
untuk memperdalam materi
bidang
study yang diajarkannya.
E. Pengertian Disiplin Guru
Disiplin kerja dapat didefinisikan sabagai
suatu sikap menghormati, menghargai,
patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan
yang berlaku baik yang tertulis maupun
tidak tertulis, Terry ( 1993). Sastrohadiwiryo
(2003)
Dari beberapa pendapat tersebut diatas
dapat peneliti simpulkan bahwa disiplin
kerja adalah sikap kesadaran dan kesediaan
seseorang mentaati semua peraturan dan
norma-norma sosial yang berlaku, baik
tertulis maupun tidak tertulis yang sangat
berpengaruh terhadap hasil kinerja.
Hipotesis
Berdasarkan penjelasan teori diatas,
maka penulis mengajukan hipotesis Adanya
hubungan yang signifikan antara kompetensi
profesional dan disiplin dengan kinerja guru
TK di Kecamatan Pandak Bantul

4. Capability – kemampuan menyelesaikan
pekerjaan.

Metodologi Penelitian

5. Comunication – kemampuan membina
kerjasama dg pihak lain

A. Identifikasi variable penelitian

Penilaian kinerja guru dapat diukur
dalam pembelajaran berupa: (1) kemampuan
guru dalam merancang proses pembelajaran,
(2) kegiatan guru menyajikan pembelajaran
secara efektif, (3) kemampuan guru
dalam menguasai dan mengelola kelas,
(4) kemampuan guru dalam melakukan
perbaikan dan pengayaan, (5) kemampuan
guru melakukan penelitian tindakan kelas.
(6) kemapuan guru dalam membuat karya
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Identifikasi variabel penelitian memuat
2 variabel (X1 dan X2) dan variabel terikat
(Y) atau tergantung sebagai berikut :
1. Variabel terikat (Y) = Kinerja Guru
2. Variabel bebas (X1) = Kompetensi
Profesional
3. Variabel bebas (X2) = Disiplin.

B. Subyek penelitian
Subyek penelitian semua anggota
populasi memiliki peluang sama, dalam
penelitian ini subyek yang dipakai peneliti
yaitu guru-guru TK se Kecamatan Pandak.
Adapun jumlah subyek yang dipakai peneliti
sebanyak 135 guru sebagai wilayah binaan
peneliti yang terdiri dari gugus Caturharjo,
Triharjo, Gilangharjo, Wijirejo Kecamatan
Pandak..
C. Metode pengumpulan Data

Pendapat Azwar (2007) bahwa
reliabilitas`dinyatakan dalam koefisian
reliabelitas yang angkanya berada dalam
rentang 0 - 1 semakin tinggi koefisien
reliabilitas mendekati angka 1 beraarti
semakin tinggi reliabilitas. Dalam penelitian
ini akan mengambil koefisien reliabiitas pada
kisaran 0.70 – 1.00.
2. Analisa data
Analisis data yang peneliti gunakan
dalam penelitian ini adalah tehnik statistik
hal ini dilakukan terhadap data kuantitatif
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dengan menggunakan tehnik analisis regresi
berganda atau analisis regresi tiga preditor.

Metode
yang
digunakan
pada
penelitian ini adalah penelitiian kuantitatif.
Pengumpulan data melalui tehnik Kuesioner
(angket) tertutup penerapan skala pengukuran D. Pelaksanaan Penelitian
instrumen penelitian dengan skala likert
Penelitian dilaksanakan pada hari
rentang Analisis
1 sampai
dengan
rumus
alphadalam penelitian ini adalah tehnik statistik hal
data4yang
peneliti
gunakan
Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 dengan
Cronbach digunakan untuk menghitung
ini dilakukan terhadap data kuantitatifmenyebar
dengan menggunakan
skala kinerjatehnik
guru,analisis
skala
reabilitas suatu tes yang mengukur sikap
kompetensi
regresi berganda atau analisis regresi tiga
preditor. profesional dan skala disiplin
atau perilaku.
kepada responden guru TK Kecamatan
Penelitian
1. Pelaksanaan
Validitas dan
Reliabilitas
Pandak dengan responden 100%.
Penelitian dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 dengan

Pengujian terhadap tes dalam penelitian
Dari hasil analisis regresi, lihat pada
menyebar skala
kinerja guru,
skala kompetensi
profesional
dan yang
skala disajikan
disiplin
ini menggunakan
profesional
judgement
output moddel
summary
yaitu dengan
pertimbangan
dari sebagai
kepadameminta
responden
guru TK Kecamatan
Pandakberikut:
dengan responden 100%.
dosen pembimbing yang ahli tentang
Dari hasil analisis regresi, lihat pada output moddel summary yang disajikan
kesesuaian aitem skala.
sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil analisis korelasi ganda
Model summaryb
Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std.Error of the
Estimate

1

,733a

,538

,528

5,57749

a. Predictors (Constant), Kompetensi profesional, Disiplin
b. Dependent Variable: Kinerja guru
Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R sebesar 0,733. Hal ini
menunjukkan bahwa hubungan Kompetensi, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja
guru pada tingkat kuat.
Dari hasil output analisis regresi dapat diketahui nilai F seperti pada tabel
2 berikut ini :
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Tabel 2
Hasil Uji F
ANOVAb

Berdasarkan tabel di atas diperoleh
angka R sebesar 0,733. Hal ini menunjukkan
bahwa hubungan Kompetensi, dan Disiplin
Kerja terhadap Kinerja guru pada tingkat
kuat.

Dari hasil output analisis regresi dapat
diketahui nilai F seperti pada tabel 2 berikut
ini :

Tabel 2. Hasil Uji F
ANOVAb
Model

Sum of
Squares

Mean
Square

Df

Regression

3509,238

2

1754,619

Residual

3017,512

97

31,108

Total

6526,750

99

1

F
56,403

Sig.
,000a

a. Prediktor constant, Kompetensi profesional, Kinerja
b. Dependen Variabel : Kinerja guru
F hitung sebesar 56,403 menunjukkan
kompetensi profesional dan disiplin secara

bersama-sama sangat berpengaruh terhadap
kinerja guru.

Tabel 3. Kontribusi Variabel
Variabel

Beta

Zero-order

Koefisien

Kontribusi (%)

Kompetensi (X1)

,563

,663

0.373

37,3 %

Disiplin Kerja (X2)

,328

,500

0.164

16,4 %

Dari tabel di atas diketahui bahwa
variabel yang memberikan kontribusi
terbesar adalah variabel Kompetensi (X1)
yaitu sebesar 37,3% dan variabel Disiplin
Kerja (X2) dengan kontribusi 16,4%.

Kompetensi profesional dan disiplin
kerja mampu menjelaskan sebesar 53,8%
terhadap kinerja guru. Sedangkan sisanya
sebesar 0,462 atau 46,2 % dijelaskan variabel
lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis tersebut
bahwa kompetensi profesional dan disiplin
secara bersama – sama berperan terhadap
kinerja guru TK. Semakin tinggi semakin
baik kompetensi profesional dan disiplin
dalam bekerja maka akan diikuti oleh
peningkatan kinerja guru. Sebaliknya
apabila kompetensi profesional dan disiplin
guru rendah maka akan semakin rendah pula
kinerja guru. Hubungan yang dihasilkan
antara kompetensi profesional dan disiplin
terhadap kinerja guru signifikan yang artinya

Hasil analisis pertama menunjukkan
bahwa adanya hubungan yang
sangat
siknifikan
dari
variabel
kompetensi
profesional dan disiplin terhadap kinerja
guru, diperoleh angka R sebesar 0,733.
Hal ini menunjukkan bahwa hubungan
kompetensi profesional dan disiplin kerja
terhadap kinerja guru pada tingkat kuat,
Sugiyono (2008).
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benar bahwa kompetensi profesional dan
disiplin guru dapat mempengaruhi kinerja
guru.
Kinerja berkualitas sesuai pendapat
Ketut dalam Iskandar (2014) bahwa guru
berkinerja tinggi dengan hasil kerja yang
sesuai kemampuan maksimal, memiliki
kompetensi belajar sepanjang hayat,
memahami kontens sains, mengintegrasikan
pengetahuan, melaksanakan penelitian
tindakan kelas serta memanfaatkan informasi
dan tehnologi.
Abdal-Haqq dalam Wilson dan
Berne, (Iskandar 2014) menyebutkan
pengembangan profesional yang efektif
adalah berkelanjutan, memberanikan dan
berinisiatif menggabungkan pendekatan
konstruktif
pada
pengajaran
dan
pembelajaran. merefleksikan penemuan
kedalam praktek, memaksimalkan waktu,
berinteraksi
dengan
teman
sejawat
berkolaboratif.
Berdasar uji koefisien regresi secara
bersama –sama Uji F. Uji F ini digunakan
untuk mengetahui variabel independen
kompetensi profesional (X1) dan variabel
disiplin (X2) secara bersama –sama
berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel kinerja guru atau variabel dependen
(Y). Dari hasil analisis regresi dapat diketahui
nilai F dalam tabel Anova uji F sebesar F=
56,403 dengan sig 0,000 atau (p<0,01).
Hal tersebut menunjukkan kompetensi
profesional dan disiplin secara bersama
sama berpengaruh terhadap kinerja guru,
yang berarti ada hubungan yang signifikan
kompetensi profesional dan disiplin terhadap
kinerja guru.
Hasil analisis regresi berganda secara
parsial menjelaskan bahwa : Kompetensi
profesional berperan secara signifikan
terhadap kinerja guru. Hal tersebut sesuai
uji t digunakan nilai t yaitu untuk menguji
secara parsial variabel bebas terhadap
variabel terikat. Hasi uji X1 didapatkan r =
0,619, nilai t sebesar 7,771 dengan sig 0,000,

atau (p<0,01). Secara parsial kompetensi
profesional berpengaruh secara signifikan
terhadap kinerja guru (Y). Dengan demikian
hasil hipoteses ini adalah adanya hubungan
yang sangat signifikan antara kinerja guru
dengan kompetensi profesional. Berdasar
hasil analisis diperoleh sumbangan efekktif
variabel kompetensi profesional terhadap
kinerja guru sebesar 37,4%. Hasil ini
diperoleh dari : beta x zero order = 0,563
x 0,663 = 37,4%. Hal ini berarti sesuai
dengan hipotesis kedua yang berbunyi “ada
hubungan yang positif antara kompetensi
profesional terhadap kinerja guru.
Kompetensi profesional tinggi dari
guru Kecamatan Pandak merupakan hasil dari
suatu proses yang terus menerus diupayakan
pembinaannya. Keberhasilan dari guru TK
Kecamatan Pandak berkat kerja yang serius
dan sungguh – sungguh patut dibanggakan.
Dengan demikian guru TK Kecamatan
Pandak, bisa menabung angka kridit dan
secara otomatis patut mendapatkan reward
kenaikan pangkat.
Analisis regresi berganda secara
parsial yang ketiga memperoleh hasil variabel
disiplin kerja guru (X2) ada hubungan secara
signifikan terhadap variabel kinerja guru.
Hal tersebut sesuai uji t digunakan nilai t
yaitu untuk menguji secara parsial variabel
bebas terhadap variabel terikat. Hasi uji X2
didapatkan r = 0,418, nilai t sebesar 4,530
dengan sig 0,000 atau (p<0,01). Secara
parsial disiplin kerja berpengaruh secara
signifikan terhadap kinerja guru (Y). Dengan
demikian hasil hipoteses ini adalah adanya
hubungan yang sangat signifikan antara
kinerja guru dengan disiplin kerja guru.
Berdasar hasil analisis diperoleh
sumbangan efekktif variabel disiplin kerja
guru terhadap kinerja guru sebesar 16,4%.
Hasil ini diperoleh dari : beta x zero order =
0,328 x 0,500 = 16,4%. Hal ini berarti sesuai
dengan hipotesis ketiga yang berbunyi ada
hubungan yang positif antara disiplin kerja
terhadap kinerja guru.
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian
Wulan (2013) dalam penelitiannya terdapat
hubungan positif antara disiplin kerja dengan
kinerja. Dengan disiplin kerja lebih baik maka
kinerja guru lebih meningkat, guru yang
memiliki disiplin kurang mempengaruhi
kinerjanya. . Hasil penelitian Aritonang
(2005) untuk meningkatkan kinerja guru
yang tinggi sangat perlu ditingkatkan disiplin
kerja.
Dari sumbangan kompetensi profesional
dan disiplin terhadap kinerja guru sebesar
53,8%, ini berarti yang sebesar 44,2%
dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel lain
yang mempengaruhi kinerja guru antara
lain : motivasi, kepemimpinan, supervisi,
lingkungan dsb. Berikut merupakan hasil
penelitian variabel lain yang mempengaruhi
kinerja guru
Variabel lain yang mempengaruhikinerja
sesuai hasil penelitian Rahmilasari (2008)
“Pengaruh
kepemiminan,
motivasi,
stres terhadap kinerja “Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa
kepemimpinan,
motivasi dan stress kerja secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan dengan determinasi sebesar 0,345
atau 34,5%. Kepemimpinan, motivasi dan
stress kerja secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap kinerja karyawan.

bersama – sama. Dengan hubungan yang
positif mengindikasikan bahwa semakin
tinggi kompetensi dan disiplin guru
semakin tinggi pula kinerja guru dan
sebaliknya semakin rendah kompetensi
dan disiplin guru maka semakin rendah
pula kinerja guru. Sumbangan efektif
dari kompetensi profesional dan disiplin
terhadap kinerja guru sebesar 53,8 %.
2. Ada hubungan yang positif dan sangat
signifikan antara kompetensi profesional
terhadap kinerja guru. Semakin guru
memiliki kompetensi profesional tinggi
semakin baik kinerja guru. Semakin
rendah kompetensi profesional semakin
rendah kinerja guru. Usaha yang sungguh
–sungguh secara maksimal dengan terus
menerus diupayakan pembinaannya,
menjadikan sumbangan efektif yang
tinggi pada kinerja guru, sumbangan
efektif kompetensi profesional terhadap
kinerja guru sebesar 37,4%.
3. Ada hubungan yang positif dan sangat
signifikan antara disiplin guru terhadap
kinerja guru. Semakin tinggi disiplin
guru semakin baik berkualitas kinerja
guru dan sebaliknya semakin kurang
disiplin guru maka semakin rendah pula
kinerja. Sumbangann efektif disiplin guru
terhadap kinerja guru sebesar 16,4%.

Penelitian Husno (2011) yang berjudul
“Pengaruh motivasi terhadap kinerja”
Hasilnya terdapat pengaruh positif antara
motivasi dengan kinerja. Adapun besarnya
pengaruh sebesar 19,20% yang artinya
bahwa variabel kinerja sangat dipengaruhi
oleh variabel motivasi.
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1. Ada hubungan yang positif dan sangat
signifikan antara kompetensi profesional
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PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA MELALUI
MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF THINK PAIR SHARE (TPS)
PADA SISWA KELAS VIIIE SMP NEGERI 2 JETIS
Oleh : Eni Rohayatun)*
ABSTRACT
This research aims to determine the application of cooperative learning model TPS in
improving learning achievement system of linear equations of two variables in the class
VIIIE students of SMP Negeri 2 Jetis. This research was a classroom action research
done in three cycles. Every cycle consisted of three meetings, two of them were for
teaching-learning process while one of them was for individual achievement test. The
subjects of this research were class VIIIE students of SMP Negeri 2 Jetis in first semester
while the object of this research was students’ mathematic achievements.The results
showed that 1) Teaching and learning process with the main topic ‘linear equation
system of two variables’ for class VIIIE students of Jetis 2 Junior High School, academic
year 2015/2016 fitted the steps on TPS cooperative learning model. This conclusion was
based on the results of learning observation done in cycle I until cycle II with the scores
76.47%, 87.75%, 97.05%; considered good, very good, excellent. 2) TPS cooperative
learning model improved mathematic achievements ofclass VIIIE students of Jetis 2
Junior High School, academic year 2015/2016. It was shown on the improvement of
the number of students exceeding the passing grade in every cycle, that are 36.67% (11
students); 63.33% (19 students); 76.67% (23 students).
Keyword: Think Pair Share (TPS) cooperative learning model and students’ mathematic
achievement
PENDAHULUAN
Matematika sebagai salah satu cabang
ilmu pengetahuan banyak mendasari
perkembangan ilmu pengetahuan lain dan
memiliki peranan penting dalam kehidupan
sehari-hari dalam memecahkan berbagai
masalah yang dihadapi oleh manusia.
Oleh karena itu setiap siswa perlu dibekali
pengetahuan matematika yang cukup
agar tidak mengalami kesulitan dalam
mempelajari ilmu pengetahuan lain. Namun
kenyataan menunjukkan bahwa matematika
menjadi momok dan pelajaran yang dianggap
sulit bagi sebagian besar siswa.
Penyebab kesulitan belajar yang
dihadapi siswa sangatlah komplek, baik
yang datang dari siswa sendiri maupun guru.
Kesulitan belajar yang datang dari siswa
misalkan kurangnya pengetahuan prasyarat
yang dimiliki siswa, masalah sosial dan

lain-lain. Adapun kesulitan belajar siswa
disebabkan oleh guru misalnya, guru dalam
proses pembelajaran tidak mengikutsertakan
secara aktif, siswa hanya disuruh menghafal
rumus-rumus, menerima konsep-konsep
yang ada tidak menemukan sendiri. Sehingga
pembelajarannya kurang bermakna dan tidak
terekam dengan baik pada otak siswa, hal ini
menyebabkan prestasi belajarnya kurang
baik.
Selain penyebab kesulitan belajar yang
dihadapi siswa di atas, banyak faktor lain
yang mempengaruhi prestasi belajar yang
perlu diperhatikan untuk meraih prestasi.
Faktor yang berasal dari dalam diri siswa
yaitu faktor yang berhubungan dengan
kesehatan dan panca indra; berhubungan
erat dengan intelegensi, sikap dan motivasi
yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri.
Faktor dari lingkungan keluarga, sosial
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ekonomi keluarga, pendidikan orang tua
perhatian orang tua serta suasana hubungan
antara anggota keluarga, dan lain sebagainya;
faktor lingkungan sekolah, yakni: sarana
dan prasarana, kompetensi guru dan siswa,
kurikulum, metode belajar; faktor lingkungan
masyarakat, seperti sosial budaya partisipasi
masyarakat pada pendidikan, dan lain
sebagainya.
Faktor-faktor perlu diperhatikan agar
prestasi belajar siswa dapat dicapai dengan
maksimal. Dengan melihat faktor tersebut,
guru sebagai seorang pendidik hendaknya
dapat mengambil langkah-langkah yang
bijak dalam mengatasi kesulitan belajar
siswa. Untuk itu perlu diupayakan suatu
pembelajaran yang dapat mengatasi kesulitan
belajar siswa. Kesulitan belajar siswa dapat
diupayakan dengan cara menciptakan
suasana belajar yang menyenangkan
sehingga belajarnya bermakna. Bila
belajarnya bermakna diharapkan kesulitan
belajar berkurang dan pada akhirnya ada
peningkatan prestasi belajar siswa.
Namun berdasarkan hasil pengamatan
yang dilakukan penulis terhadap proses
pembelajaran matematika di kelas diperoleh
bahwa: (1) guru dalam menyampaikan
pembelajaran cenderung tampak kurang
menarik/konvensional sehingga perhatian
siswa mudah teralihkan; (2) pembelajaran
kurang mengacu pada pengetahuan awal
yang dimiliki siswa dan kurang sesuai
dengan masalah nyata yang dihadapi
oleh siswa, sehingga siswa cepat bosan
dalam belajar; (3) siswa belum mampu
dalam mengembangkan ide dan cara baru
dalam menyelesaikan masalah serta hanya
menunggu konsep atau jawaban dari guru;
(4) siswa kurang mendapatkan kesempatan
untuk menemukan sendiri dan membentuk
konsep yang dipelajari; (5) interaksi siswa
dengan siswa terlihat kurang; (6) materi
pembelajaran terlihat belum dikaitkan
dengan kehidupan sehari-hari, sehingga
siswa pun semakin sulit memahami pelajaran

20

matematika atau siswa kurang mengetahui
kebermanfaatan
matematika
dalam
kehidupan sehari-hari; (7) siswa juga lebih
banyak memperoleh informasi hanya dari
mendengarkan apa yang disampaikan guru;
(8) materi pelajaran yang disampaikan oleh
guru kurang memberikan waktu yang cukup
untuk siswa dapat mengerti, memikirkan, dan
mengungkapkan; (9) siswa sering terbentur
dengan tuntutan guru dalam menyelesaikan
materi pelajaran yang harus disesuaikan
dengan jadwal kurikulum, sehingga siswa
sering dihadapkan pada kondisi waktu yang
terbatas untuk memikirkanya; (10) proses
pembelajaran masih berpusat pada guru; (11)
guru lebih sering menjelaskan materi melalui
ceramah, siswa cenderung pasif, pertanyaan
dari siswa jarang muncul, dan aktivitas
siswa kurang; (12) selama pembelajaran
matematika siswa jarang melakukan diskusi
kelompok sehingga materi yang didapat
siswa hanya bersumber dari guru.
Sebagai
upaya
meningkatkan
prestasi belajar matematika siswa perlu
dilakukan perubahan paradigma dalam
sistem pembelajaran yang dilaksanakan di
kelas tersebut, salah satunya adalah orientasi
pembelajaran yang semula berpusat pada
guru (teacher centered) beralih berpusat pada
siswa (student centered) dengan memberikan
kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama
dengan teman, berinteraksi sesama teman
atau guru, serta merespon pemikiran siswa
lainnya maka timbullah kesadaran perlunya
penulis menerakpan model pembelajaran
kooperatif Think Pair Share (TPS). Dalam
model pembelajaran kooperatif tipe think
pair share siswa lebih diberikan waktu untuk
berfikir, merespon materi yang diajarkan,
dan interaksi sosial antar teman untuk saling
membantu. Menurut Muslimin & Fida F,
(2000: 23) model pembelajaran kooperatif
think pair share memiliki aktifitas yang
ditetapkan untuk memberi siswa waktu
lebih banyak berfikir, menjawab, dan saling
membantu satu sama lain.

Adanya
kegiatan
berpikir–
berpasangan–berbagi dalam tipe think-pairshare memberi banyak keuntungan. Siswa
secara individual dapat mengembangkan
pemikirannya masing-masing karena adanya
waktu berpikir (think time) sehingga kualitas
jawaban siswa juga dapat meningkat. Jumlah
anggota kelompok yang kecil mendorong
setiap anggota untuk terlibat secara aktif,
sehingga siswa yang jarang atau bahkan
tidak pernah berbicara di depan kelas paling
tidak memberi motivasi untuk mengeluarkan
ide atau jawaban kepada pasangannya.
Berdasarkan latar belakang masalah
tersebut di atas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah
menerapkan model pembelajaran kooperatif
TPS yang dapat meningkatkan prestasi
belajar siswa dalam pembelajaran Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)
pada siswa kelas VIIIE SMP Negeri 2
Jetis tahun pelajaran 2015/2016?. Apakah
model pembelajaran kooperatif TPS dapat
meningkatkan prestasi belajar Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)
pada siswa kelas VIIIE SMP Negeri 2 Jetis
tahun pelajaran 2015/2016?. Penelitian
tindakan kelas ini bertujuan untuk Untuk
mengetahui penerapan model pembelajaran
kooperatif TPS dalam meningkatkan
prestasi belajar Sistem Persamaan Linear
Dua Variabel (SPLDV) pada siswa kelas
VIIIE SMP Negeri 2 Jetis tahun pelajaran
2015/2016; untuk meningkatkan prestasi
belajar siswa melalui penerapan model
kooperatif TPS dalam pembelajaran Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)
pada siswa kelas VIIIE SMP Negeri 2 Jetis
tahun pelajaran 2015/2016.

SMP Negeri 2 Jetis tahun pelajaran 2015/2016.
Obyek penelitian ini adalah pembelajaran
matematika dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif Think Pair Share
(TPS) pada materi menyelesaikan sistem
persamaan linear dua variabel (SPLDV).
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan
selama 3 siklus dengan setiap siklusnya
selama 3 kali pertemuan yang dilakukan di
SMP Negeri 2 Jetis Bantul pada semester
ganjil mulai bulan Oktober sampai dengan
November tahun 2015. Data utama dalam
penelitian ini adalah prestasi belajar
matematika siswa yang diukur dengan
instrumen tes. Observasi digunakan untuk
mengetahui keterlaksanaan pembelajaran
dengan menerapkan model pembelajaran
Think Pair Share (T P S). Wawancara
dilakukan terhadap beberapa siswa yang
isinya meliputi aktifitas, tanggapan,
dan respon terhadap penerapan model
pembelajaran. Dokumentasi digunakan
untuk melengkapi sumber data dan gambaran
suasana kelas ketika kegiatan pembelajaran
berlangsung. Indikator keberhasilan pada
penelitian tindakan kelas ini adalah sebagai
beriut: Prestasi belajar siswa materi Sistem
Persamaan Linear Dua variabel (SPLDV)
kelas VIIIE SMP Negeri 2 Jetis ditunjukkan
dengan nilai tes ≥ 75 dan minimal sebanyak
70% dari jumlah siswa mencapai nilai
KKM sekolah, keterlaksanaan pembelajaran
terhadap penerapan model pembelajaran
Think Pair Share (T P S) materi Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)
kelas VIIIE SMP Negeri 2 Jetis mempunyai
peringkat minimal baik.
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

METODE PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas, dengan menggunakan model
atau desain model Kemis dan Mc Taggart
melalui tahapan perencanaan (planning),
tindakan (acting), observasi (observing),
refleksi (reflecting). Subyek dari penelitian
tindakan kelas ini adalah siswa kelas VIIIE

Berdasarkan
penelitian
yang
telah dilakukan diperoleh hasil bahwa
keterlaksanaan pembelajaran selama 3
siklus yang diperoleh dari hasil observasi
pembelajaran jika disajikan seperti pada
tabel berikut:
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Tabel 1. Keterlaksanaan Pembelajaran
Siklus
1
2

3

Observer

HASIL

Observer-1

76,47%

Observer-2

83,82%

Observer-3

88,24%

Observer-4

91,18%

Observer-5

97,05%

Hasil Akhir Siklus
76,47%

Kategori
Baik
Amat Baik

87,75%

Amat Baik
Amat Baik

97,05%

Amat Baik

Keterlaksanaan pembelajaran dari siklus I sampai dengan siklus III jika disajikan dengan
diagram batang adalah sebagai berikut:
Grafik 1. Keterlaksanaan Pembelajaran

Hasil prestasi belajar siswa dari siklus I sampai siklus III diperoleh berdasarkan hasil tes
prestasi belajar yang dilakukan di setiap akhir siklus jika disajikan seperti pada tabel berikut:
Tabel 2. Siswa yang Memenuhi KKM
Siklus

Jumlah Siswa Yang
Memenuhi KKM Dengan Nilai Tes ≥ 75

Persentase Siswa Yang
Memenuhi KKM

I

11

36,67%

II

19

63,33%

III

23

76,67%

Hasil prestasi belajar siswa dari siklus I sampai siklus III jika disajikan dengan diagram
batang adalah sebagai berikut:

22

Grafik 2. Siswa yang Memenuhi KKM

Pembahasan
Berdasarkan hasil observasi yang
dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran
berlangsung mulai dari siklus I, II, dan III
yang disajikan pada tabel dan diagram di
atas diperoleh skor berturut-turut 76,47%.
87,75%, 97,05%; dengan kategori baik,
amat baik, amat baik. Terjadi kenaikan
keterlaksanaan pembelajaran dari siklus
I ke II 7,35%; siklus II ke III 5,89%.
Keterlaksanaan pembelajaran terhadap
penerapan model pembelajaran Think Pair
Share (T P S) materi Sistem Persamaan
Linear Dua Variabel (SPLDV) kelas VIIIE
SMP Negeri 2 Jetis mempunyai peringkat
minimal baik pada setiap siklusnya, hal ini
berarti indikator ketercapaian dari penelitian
ini yaitu keterlaksanaan pembelajaran
terhadap penerapan model pembelajaran
Think Pair Share (T P S) materi Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)
kelasVIIIE SMP Negeri 2 Jetis mempunyai
peringkat minimal baik sudah terpenuhi.
Hal ini berarti bahwa pembelajaran yang
digunakan dalam mempelajari Persamaan
Linear Dua variable SPLDV) sudah sesuai
dengan model pembelajaran Think Pair
Share. Berdasarkan hasil tes prestasi belajar
yang dilakukan di setiap akhir siklus yang

dilakukan selama pelaksanaan pembelajaran
berlangsung mulai dari siklus I, II, dan
III jumlah siswa yang memenuhi KKM
nerturut-turut 36,67% (11 siswa); 63,33%
(19 siswa); 76,67% (23 siswa). Terjadi
peningkatan jumlah siswa yang memenuhi
KKM dari siklus I, II, dan III. Peningkatan
jumlah siswa yang memenuhi KKM siklus I
ke II sebanyak 8 siswa; dan dari siklus II ke
III sebanyak 4 siswa, hal ini berarti indikator
ketercapaian dari penelitian ini yaitu bahwa
kriteria ketuntasan minimal KKM ≥ 75 dan
sedikitnya 70% dari jumlah siswa mencapai
nilai kriteria ketuntasan inimal (KKM)
sudah terpenuhi. Dengan demikian berarti
model pembelajaran kooperatif TPS dapat
meningkatkan prestasi belajar matematika
siswa VIIIE SMP Negeri 2 Jetis tahun
Pelajaran 2015/2016. Hasil tersebut juga
diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan setelah tes prestasi belajar pada
setiap akhir siklus. Selain itu berdasarkan
hasil wawancara disimpulkan bahwa siswa
senang dengan pembelajaran yang dilakukan.
Alasannya adalah kondisi kelas semangat,
antusias dalam mengikuti pembelajaran.
Siswa pun banyak yang berani maju ke depan
kelas untuk mengerjakan soal, siswa berani
menyampaikan pendapatnya, pembelajaran
terasa mengasyikan. Berdasarkan perubahan
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yang terjadi pada para siswa kelas VIIIE
terkait dengan prestasi belajar matematika
materi Sistem Persamaan Linear Satu
Variabel (SPLDV) setelah mengikuti
pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif Think Pair Share
(T P S ), menunjukkan bahwa penggunaan
model pembelajaran kooperatif Think Pair
Share (T P S ) cocok digunakan untuk
meningkatkan prestasi belajar matematika
siswa yang ditunjukkan dengan terjadinya
kenaikan persentase prestasi belajar siswa
yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) yang telah ditentukan. Terjadinya
peningkatan persentase hasil prestasi belajar
siswa tersebut sebagai salah satu indikator
bahwa ada peningkatan pemahaman siswa
terhadap materi Sistem Persamaan Linear Satu
Variabel (SPLDV). Peningkatan pemahaman
siswa terhadap materi yang dipelajari
ditunjukkan dengan terjadinya pemenuhan
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Peningkatan pemahaman terhadap materi
yang dipelajari siswa tersebut dipengaruhi
oleh banyak faktor. Faktor yang ada di luar
siswa misalnya dengan digunakannya model
pembelajaran kooperatif Think Pair Share
(T P S ) telah menumbuhkan keberanian
siswa dalam menyampaikan pendapatnya,
pola interaksi antar siswa memberikan
dorongan untuk saling berkompetisi,
keberanian siswa mengerjakan soal di depan
kelas. Faktor yang ada di luar siswa akan
mempengaruhi kondisi dari siswa antara
lain siswa mengikuti pembelajaran dengan
senang, karena siswa berani menyampaikan
pikiran diawali dengan diskusi dengan teman
satu meja/kelompoknya. Siswapun berani
tampil ke depan kelas untuk menyampaikan
hasil diskusi kelompoknya. Siswa yang
belum terbiasa maju ke depan kelas sendiri
dapat ditemani dengan teman kelompoknya/
satu meja. Hal ini dapat melatih keberanian
siswa menyampaikan pendapatnya. Kondisi
seperti ini membuat para siswa tertantang
untuk berkompetensi dengan teman lain,
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sehingga memacu semangat siswa untuk
menguasai materi yang dipelajari yang
dibuktikan dengan adanya peningkatan yang
cukup besar siswa yang memenuhi Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM). Berdasarkan
perubahan yang terjadi pada para siswa
kelas VIIIE terkait dengan prestasi belajar
matematika materi Sistem Persamaan Linear
Satu Variabel (SPLDV) setelah mengikuti
pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif Think Pair Share
(T P S ), menunjukkan bahwa penggunaan
model pembelajaran kooperatif Think Pair
Share (T P S ) cocok digunakan untuk
meningkatkan prestasi belajar matematika
siswa yang ditunjukkan dengan terjadinya
kenaikan persentase prestasi belajar siswa
yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) yang telah ditentukan bahwa dalam
proses pembelajaran itu terjadi peningkatan
pemahaman siswa terhadap materi yang
dipelajari dan ini disebabkan karena model
pembelajarannya bisa diterima oleh siswa.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian
dan
pembahasan sebagaimana telah dipaparkan
dapat disimpulkan sebagai berikut: Indikator
ketercapaian dari penelitian ini adalah
nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) ≥
75 dan sedikitnya 70% dari jumlah siswa
mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal
sudah terpenuhi. Hal ini ditunjukkan dengan
adanya peningkatan perolehan siswa yang
memenuhi nilai KKM dalam setiap siklusnya
yaitu: 36,67% (11 siswa); 63,33% (19 siswa);
76,67% (23 siswa); Kegiatan pembelajaran
dengan pokok bahasan Sistem Persamaam
Linear Dua Variabel (SPLDV) pada siswa
kelas VIIIE SMP Negeri 2 Jetis tahun
pelajaran 2015/2016 telah sesuai dengan
langkah-langkah
model
pembelajaran
koopertif TPS. Hal ini berdasarkan hasil
observasi pembelajaran yang telah dilakukan
dari siklus I sampai dengan siklus III
dengan skor berturut-turut 76,47%. 87,75%,

97,05%; kategori baik, baik sekali, baik
sekali; Model pembelajaran kooperatif
TPS dapat meningkatkan prestasi belajar
matematika siswa VIIIE SMP Negeri2 Jetis
tahun Pelajaran 2015/2016.
Berdasarkan simpulan di atas, maka
saran yang dapat disampaikan penulis
adalah sebagai berikut: Kepada guru di SMP
Negeri 2 Jetis agar dapat mencoba TPS
sebagai alternatif dalam pemilihan model
pembelajaran di SMP untuk mengatasi
permasalahan yang muncul di kelas serta
dalam meningkatkan prestasi belajar;
Kepada peneliti lain yang berminat dengan
penelitian ini diharapkan untuk mengadakan
penelitian lebih lanjut dengan subjek
penelitian dan pokok bahasan yang berbeda
sehingga dapat meningkatan prestasi belajar
siswa dan semoga hasil penelitian ini dapat
dijadikan sebagai informasi atau masukan
guna mendapatkan hasil yang lebih baik.
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PEMBELAJARAN “KOPI” UNTUK MENINGKATAN KEAKTIFAN
PESERTA DIDIK PADA MATA PELAJARAN SIMULASI DIGITAL
Oleh : Widiatmoko Herbimo
Guru SMK Negeri 4 Yogyakarta
ABSTRACT : Based on observations that have been done, one of the problems that come
from learners is the awareness to learn and participate actively in teaching-learning
activities that are still lacking. In teaching and learning activities, only a few learners
participate actively such as asking or making an opinion. To overcome the existing
problems, by applying the Student Team-Achievement Division (STAD) cooperative
learning model that is interesting, motivating, can increase the participation and
activeness of learners. The learning model that fits that need is a cooperative learning
model. Cooperative learning model prioritizes group cooperation to achieve learning
objectives. In the process, learners are actively involved both when working individually
and in collaboration with other learners so as to stimulate to be more motivated in
learning. Learning “Kopi” is a modification of the STAD method, where the first step of
learning “Kopi” is the preparation of the material to be taught, then the formation of the
group. Further educators explain what will be achieved with this learning process. The
next step, learners are given a pre test to measure the ability of each learner and used to
divide the group evenly so as to obtain the ideal group and the discussion process can
be more effective.
Keyword : cooperative learning, Student Team-Achievement Division (STAD), Learning
“Kopi”, and the discussion process can be more effective
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu aspek
penting yang tidak dapat dipisahkan dari
perkembangan hidup manusia, pendidikan
dapat mendorong peningkatan kualitas
hidup manusia. Dan sejatinya hidup seorang
manusia itu adalah belajar, sehingga dengan
belajarlah akhlak manusia ini menjadi
sempurna. Pendidikan juga merupakan
investasi jangka panjang yang memerlukan
usaha yang cukup besar, hal ini diakui
oleh semua orang atau suatu bangsa demi
kelangsungan masa depannya. Demikian
halnya dengan Indonesia menaruh harapan
besar terhadap pendidik dalam perkembangan
masa depan bangsa ini, karena dari sanalah
tunas muda harapan bangsa sebagai generasi
penerus dibentuk.

Dalam mendapatkan hasil pendidikan
yang maksimal, maka harus melakukan
proses pembelajaran yang baik. Sebab
proses pembelajaran akan berpengaruh
terhadap hasil belajar yang diraih oleh
peserta didik. Proses pembelajaran yang
baik dan berkualitas akan membantu peserta
didik untuk lebih mudah mencapai hasil
belajar yang baik. Untuk memberi hasil
yang baik maka kegiatan pembelajaran harus
dilakukan secara interaktif, menyenangkan,
menginspirasi peserta didik, menantang,
memotivasi secara aktif, memberi ruang
bagi kreativitas dan kemandirian peserta
didik sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik.
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Terkait dengan mutu pendidikan
khususnya mata pelajaran Simulasi Digital
di SMK Negeri 4 Yogyakarta sampai saat
ini masih jauh dari apa yang kita harapkan.
Berdasarkan observasi yang telah dilakukan,
salah satu permasalahan yang datang dari
peserta didik adalah kesadaran untuk
belajar dan berpartisipasi secara aktif dalam
kegiatan belajar-mengajar yang terbilang
masih kurang. Dalam kegiatan belajarmengajar, hanya sedikit peserta didik yang
berpartisipasi aktif seperti bertanya ataupun
mengajukan pendapat. Peserta didik juga
cenderung kurang melakukan interaksi
aktif dengan guru dan peserta didik lainnya.
Proses belajar dilakukan secara individual
dimana setiap peserta didik memegang satu
komputer dan melakukan praktik secara
perseorangan. Proses belajar secara individu
tersebut kurang efektif karena kebanyakan
peserta didik kemudian kehilangan fokus
untuk belajar dan menyalahgunakan fasilitas
yang digunakan untuk membuka media
sosial, bermain game, dan mengerjakan
tugas mata pelajaran lain. Sedangkan apabila
dilakukan pembelajaran dimana peserta didik
diminta untuk saling berdiskusi, kebanyakan
peserta didik cenderung pasif dan hanya
beberapa yang aktif mencari pemecahan
permasalahan, menyampaikan pendapat,
bertukar pikiran, maupun bertanya kepada
guru. Hal tersebut mengakibatkan hanya
beberapa peserta didik yang benar-benar
memahami materi yang diberikan oleh guru.

sehingga dapat merangsang untuk lebih
termotivasi dalam belajar. Salah satu tipe
dalam model pembelajaran kooperatif
yang dapat diterapkan untuk mengatasi
permasalahan yang telah disebutkan di
atas adalah Student Team-Achievement
Division (STAD) yang telah dimodifikasi
dengan nama pembelajaran “Kopi”. Model
pembelajaran ini menawarkan suasana
belajar yang menyenangkan dimana peserta
didik dikelompokkan ke dalam kelompokkelompok kecil dan kemudian bermain
sambil belajar. Pada model pembelajaran
ini, peserta didik diajak untuk berlatih
menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama,
persaingan sehat, keterlibatan belajar dan
terutama keaktifan peserta didik.

Untuk menanggulangi permasalahan
yang ada, dengan menerapkan model
pembelajaran yang menarik, memotivasi,
dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan
peserta didik. Model pembelajaran yang
sesuai dengan kebutuhan tersebut adalah
model pembelajaran kooperatif. Model
pembelajaran kooperatif mengutamakan
adanya kerjasama kelompok untuk mencapai
tujuan pembelajaran. Dalam prosesnya,
peserta didik dilibatkan secara aktif baik
saat bekerja secara individual maupun saat
bekerjasama dengan peserta didik lain

A. Pembelajaran Simulasi Digital
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Permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai
berikut :
1. Bagaimanakah cara menerapkan strategi
pembelajaran dengan menggunakan
pembelajaran “Kopi” pada mata
pembelajaran Simulasi Digital di SMK
Negeri 4 Yogyakarta?
2. Apakah dengan menggunakan model
pembelajaran “Kopi” dapat meningkatkan
keaktifan peserta didik SMK Negeri 4
Yogyakarta pada mata pelajaran Simulasi
Digital?
PEMBAHASAN

Pembelajaran Simulasi Digital mulai
diperkenalkan pada tahun 2013, dimana mata
pelajaran ini adalah pengganti mata pelajaran
KKPI di SMK. Simulasi adalah satu metode
pelatihan yang memperagakan sesuatu
dalam bentuk tiruan yang mirip dengan
keadaan yang sesungguhnya;
simulasi:
penggambaran suatu system atau proses
dengan peragaan memakai model statistic
atau pemeran. (Pusat Bahasa Depsiknas,
2005).

Udin Syaefudin Sa’ud (2005:129)
simulasi adalah sebuah replikasi atau
visualisasi dari perilaku sebuah sistem,
misalnya sebuah perencanaan pendidikan,
yang berjalan pada kurun waktu yang tertentu.
Jadi dapat dikatakan bahwa simulasi itu
adalah sebuah model yang berisi seperangkat
variabel yang menampilkan ciri utama dari
sistem kehidupan yang sebenarnya. Simulasi
memungkinkan keputusan-keputusan yang
menentukan bagaimana ciri-ciri utama itu
bisa dimodifikasi secara nyata.
Sri Anitah (2007:5-22) metode simulasi
merupakan salah satu metode pembelajaran
yang dapat digunakan dalam pembelajaran
kelompok. Proses pembelajaran yang
menggunakan metode simulasi cenderung
objeknya bukan benda atau kegiatan yang
sebenarnya, melainkan kegiatan mengajar
yang bersifat pura-pura. Kegiatan simulasi
dapat dilakukan oleh peserta didik pada kelas
tinggi di sekolah dasar.
Metode simulasi merupakan proses
perancangan model dari suatu sistem
nyata (riil) dan pelaksanaan eksperimeneksperimen dengan model ini untuk tujuan
memahami tingkah laku system atau untuk
menyusun strategi (dalam suatu batas atau
limit yang ditentukan oleh sebuah satu
atau beberapa kriteria) sehubungan dengan
operasi sistem tersebut. Metode simulasi
dapat menjelaskan tingkah laku sebuah
sistem dalam beberapa waktu dengan
mengobservasi tingkah laku dari sebuah
model matematika yang dibuat sesuai dengan
karakter sistem yang asli sehingga seorang
analis dapat mengambil kesimpulan tentang
tingkah laku dari sistem dunia nyata.
Digital berasal dari kata Digitus,
dalam bahasa Yunani berarti jari jemari.
Apabila kita hitung jari jemari orang
dewasa, maka berjumlah sepuluh (10). Nilai
sepuluh tersebut terdiri dari 2 radix, yaitu
1 dan 0, oleh karena itu digital merupakan
penggambaran dari suatu keadaan bilangan
yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan

on (bilangan biner). Semua sistem komputer
menggunakan sistem digital sebagai basis
datanya. Dapat disebut juga dengan istilah
Bit (Binary Digit).
Peralatan canggih, seperti komputer,
pada prosesornya memiliki serangkaian
perhitungan biner yang rumit. Dalam
gambaran yang mudah-mudah saja, proses
biner seperti saklar lampu, yang memiliki
2 keadaan, yaitu off (0) dan on (1). Konsep
digital ini ternyata juga menjadi gambaran
pemahaman suatu keadaan yang saling
berlawanan. Pada gambaran saklar lampu
yang ditekan pada tombol on, maka ruangan
akan tampak terang. Namun apabila saklar
lampu yang ditekan pada tombol off, maka
ruangan menjadi gelap. Kondisi alam
semesta secara keseluruhan menganut sistem
digital ini. Pada belahan bumi katulistiwa,
munculnya siang dan malam adalah suatu
fenomena yang tidak terbantahkan. Secara
psikologis, manusia terbentuk dengan dua
sifatnya, yaitu baik dan buruk. Konsep Yin
dan Yang ternyata juga bersentuhan dengan
konsep digital ini.
Berdasarkan
pengertian-pengertian
diatas dapat disimpulkan, bahwa simulasi
digital
dalam
pembelajaran
berarti
pembelajaran
dengan
pemanfaatan
teknolog informasi dan komunikasi melalui
pengembangan bahan ajar berbasis web.
Berdasarkan diskusi dengan beberapa pihak
industri dan dengan melihat perkembangan
teknologi dan kebutuhan tenaga kerja
berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan
pihak industri saat ini.
B. Strategi Pembelajaran
Dalam dunia pendidikan, strategi
diartikan sebagai perencanaan yang berisi
tentang rangkaian kegiatan yang didesain
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Menurut Kemp (1995) menjelaskan bahwa
strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan
pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik
dan peserta didik agar tujuan pembelajaran
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dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Dari pendapat tersebut, Dick and Carey
(1985) juga menyebutkan bahwa strategi
pembelajaran itu adalah suatu set materi
dan prosedur pembelajaran yang digunakan
secara bersama-sama untuk menimbulkan
hasil belajar pada peserta didik (Sanjaya,
2007:126).

Menurut Dayton (1985) media
pembelajaran memiliki beberapa kegunaan
atau manfaat, diantaranya adalah :

Strategi pembelajaran menurut Main
Sufanti (2010:30) adalah sebagai garis-garis
besar untuk bertindak dalam usaha mencapai
sasaran yang telah ditentukan. Pola-pola
umum kegiatan pembelajaran dan peseta
didik ditujukan untuk mewujudkan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan yang
telah digariskan.

3. Proses pembelajaran
interaktif

Ada empat strategi dasar dalam
pembelajaran, yaitu (1) mengidentifikasikan
apa yang diharapkan, (2) memilih sistem
pendekatan, (3) memilih dan menetapkan
prosedur, media, dan langkah-langkah
pembelajaran, dan (4) menetapkan normanorma dan batasa-batas keberhasilan.
(Sufanti, 2010:30).
Berdasarkan pendapat tersebut diatas,
strategi pembelajaran merupakan suatu
serangkaian rencana kegiatan yang termasuk
didalamnya penggunaan metode dan
pemanfaatan berbagai sumber daya atau
kekuatan dlam suatu pembeljaran. Strategi
pembelajaran disusun untuk mencapai
suatu tujuan tertentu. Strategi pembelajaran
didalamnya mencakup pendekatan, model,
metode, dan teknik pembelajaran ecara
spesifik.
C. Media Pembelajaran
Media pembeajaran adalah suatu alat
yang dipergunakan sebagai saluran untuk
menyampaikan pesan atau informasi dari
suatu sumber kepada penerimanya. Dalam
dunia pembelajaran pada umumnya pesan
atau informasi lainnya, sedangkan penerima
informasi adalah siswa atau peserta didik.
(Soeparno, 1998:1).
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1. Penyampaian materi pelajaran dapat
diseragamkan
2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas
dan menarik
menjadi

lebih

4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga
5. Meningkatkan kualitas hasil belajar
peserta didik
6. Media memungkinkan proses belajar
dapat dilakukan dimana saja dan kapan
saja
7. Media dapat menumbuhkan sikap positif
peserta didik terhadap materi dan proses
belajar
8. Merubah peran pendidik ke arah yang
lebih positif dan produktif.
Menurut Ibrahim (1991:24) menyatakan
ada beberapa pedoman yang dapat digunakan
untuk memilih media pembelajaran, antara
lain :
1. Sebelum memilih media pembelajaran,
pendidik harus menyadari bahwa tidak
ada satupun media yang paling baik
untuk mencapai semua tujuan. masingmasing media mempunyai kelebihan dan
kelemahan. penggunaan berbagai macam
media pembelaiaran yang disusun secara
serasi dalam proses belajar mengajar
akan mengefektifkan pencapaian tujuan
pembelajaran
2. Pemilihan media hendaknya dilakukan
secara objektif, artinya benar-benar
digunakan dengan dasar pertimbangan
efektivitas belajar peserta didik, bukan
karena kesenangan pendidik atau sekedar
sebagai selingan
3. Pemilihan
media
hendaknya
memperhatikan syarat-syarat :

1. Sesuai dengan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai
2. Ketersediaan bahan media
3. Biaya pengadaan, dan
4. Kualitas atau mutu teknik.
Sehingga
dapat
disimpulkan
bahwa prinsip-prinsip pemilihan media
pembelajaran adalah :
1. Media yang dipilih harus sesuai
dengan tujuan dan materi pelajaran,
metode mengajar yang digunakan serta
karakteristik peserta didik yang belajar
(tingkat pengetahuan peserta didik,
bahasa peserta didik, dan jumlah peserta
didik yang belajar)
2. Untuk dapat memilih media dengan
tepat, pendidik harus mengenal ciri-ciri
dan tiap tiap media pembelajaran
3. Pemilihan media pembelajaran harus
berorientasi pada peserta didik yang
belajar, artinya pemilihan media untuk
meningkatkan efektivitas belajar peserta
didik
4. Pemilihan
media
harus
mempertimbangkan biaya pengadaan,
ketersediaan bahan media, mutu media,
dan lingkungan fisik tempat peserta didik
belajar.
D. Pembelajaran Kooperatif
Menurut Roger (1992), pembelajaran
kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran
kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip
bahwa pembelajaran harus didasarkan pada
perubahan informasi secara sosial diantara
kelompok-kelompok pembelajar yang di
dalamnya setiap pembelajar bertanggung
jawab atas pembelajarannya sendiri dan
didorong untuk meningkatkan pembelajaran
anggota-anggota yang lain.
Johson (1994) menyatakan, ada
beberapa elemen dasar yang membuat
pembelajaran kooperatif lebih produktif

dibandingkan
dengan
pembelajaran
kompetitif dan individual. Elemen-elemen
tersebut antara lain :
1. Interpendensi
interpedence)

positif

(positive

2. Interaksi promotif (promotive interaction)
3. Akutantabilitas
accountability)

individu

(individual

4. Keterampilan
interpersonal
dan
kelompok kecil (interpersonal and small
group skill)
5. Pemrosesan kelompok (group processing)
Sadker (1997) menjabarkan beberapa
manfaat pembelajaran kooperatif. Selain
meningkatkan keterampilan kognitif dan
afektif peserta didik, pembelajaran kooperatif
juga memberikan manfaat-manfaat seperti
berikut :
1. Memperoleh hasil pembelajaran yang
lebih tinggi dibandingkan menggunaka
pembelajaran
kompetitif
dan
individualistik
2. Partisipasi
dalam
pembelajaran
kooperatif akan memiliki sikap harga diri
dan motivasi belajar yang lebih tinggi
3. Mendapatkan rasa peduli yang lebih
tinggi dan terbangun rasa ketergantungan
yang positif (interpedensi positif)
4. Dapat meningkatkan rasa penerimaan
terhadap teman-temannya yang berasal
dari latar belakang ras dan etnik yang
berbeda-beda.
E. Metode Student Team Achievement
Divisions (STAD)
STAD
merupakan”
salah
satu
pembelajaran kooperatif yang diterapkan
untuk menghadapi kemampuan peserta
didik yang heterogen. Dimana model ini
dipandang sebagai metode yang paling
sederhana dan langsung dari pendekatan
pembelajaran kooperatif. Metode ini
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paling awal ditemukan dan dikembangkan
oleh para peneliti pendidikan di John
Hopkins Universitas Amerika Serikat
dengan menyediakan suatu bentuk belajar
kooperatif. Di dalamnya peserta didik diberi
kesempatan untuk melakukan kolaborasi dan
elaborasi dengan teman sebaya dalam bentuk
diskusi kelompok untuk memecahkan suatu
permasalahan” (Arindawati, 2004: 83 - 84).
Menurut Slavin (dalam Noornia, 1997:
21) ada 5 (lima) komponen utama dalam
pembelajaran kooperatif metode STAD,
yaitu :
a.

Penyajian Kelas

Penyajian kelas merupakan penyajian
materi yang dilakukan pendidik secara
klasikal dengan menggunakan presentasi
verbal atau teks. Penyajian difokuskan pada
konsep-konsep dari materi yang dibahas.
Setelah penyajian materi, peserta didik
bekerja pada kelompok untuk menuntaskan
materi pelajaran melalui tutorial, kuis atau
diskusi.
b.

Menetapkan siswa dalam kelompok

Kelompok menjadi hal yang sangat
penting dalam STAD karena didalam
kelompok harus tercipta suatu kerja
kooperatif antar peserta didik untuk
mencapai kemampuan akademik yang
diharapkan. Fungsi dibentuknya kelompok
adalah untuk saling meyakinkan bahwa
setiap anggota kelompok dapat bekerja
sama dalam belajar. Lebih khusus lagi untuk
mempersiapkan semua anggota kelompok
dalam menghadapi tes individu. Kelompok
yang dibentuk sebaiknya terdiri dari satu
peserta didik dari kelompok atas, satu peserta
didik dari kelompok bawah dan dua peserta
didik dari kelompok sedang. Pendidik perlu
mempertimbangkan agar jangan sampai
terjadi pertentangan antar anggota dalam
satu kelompok, walaupun ini tidak berarti
siswa dapat menentukan sendiri teman
sekelompoknya.
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c.

Tes dan Kuis

Peserta didik diberi tes individual setelah
melaksanakan satu atau dua kali penyajian
kelas dan bekerja serta berlatih dalam
kelompok. Peserta didik harus menyadari
bahwa usaha dan keberhasilan mereka
nantinya akan memberikan sumbangan yang
sangat berharga bagi kesuksesan kelompok.
d.

Skor peningkatan individual

Skor
peningkatan
individual
berguna untuk memotivasi agar bekerja
keras memperoleh hasil yang lebih baik
dibandingkan dengan hasil sebelumnya.
Skor peningkatan individual dihitung
berdasarkan skor dasar dan skor tes. Skor
dasar dapat diambil dari skor tes yang paling
akhir dimiliki peserta didik, nilai pretes
yang dilakukan oleh pendidik sebelumnya
melaksanakan pembelajaran kooperatif
metode STAD.
e.

Pengakuan kelompok

Pengakuan kelompok dilakukan dengan
memberikan penghargaan atas usaha yang
telah dilakukan kelompok selama belajar.
Kelompok dapat diberi sertifikat atau bentuk
penghargaan lainnya jika dapat mencapai
kriteria yang telah ditetapkan bersama.
Pemberian penghargaan ini tergantung dari
kreativitas pendidik.
F. Pembelajaran Kopi
Pembelajaran
“Kopi”
merupakan
modifikasi dari metode STAD, dimana
langkah pertama pembelajaran “Kopi”
adalah penyiapan materi yang akan diajarkan,
kemudian
pembentukan
kelompok.
Selanjutnya pendidik menerangkan apa yang
akan dicapai dengan proses pembelajaran ini.
Langkah berikutnya, peserta didik diberikan
pre test untuk mengukur kemampuan tiap
peserta didik dan digunakan membagi
kelompok yang merata sehingga memperoleh
kelompok yang ideal dan proses diskusi
dapat menjadi lebih efektif.

Pembelajaran “Kopi” dibagi menjadi
8 (delapan) kelompok yang masing-masing
kelompok terdiri dari 4 (empat) peserta
didik untuk melakukan sebuah pembelajaran
yang dikemas sebuah permainan monopoli.
Permainan monopoli disebut sebagai Kotak
Pintar (KOPI) dimana dimodifikasi dalam

bentuk barcode tiap sisi tanahnya. Permainan
ini juga ada kotak quiz dan ekstrakulikuler
untuk menambah dana yang dimiliki. Dan
selesainya permainan ini adalah salah satu
pemainnya dinyatakan bangkrut atau sudah
tidak memiliki dana lagi. Dibawah ini adalah
bentuk pembelajaran “Kopi” :

Gambar 1. Bentuk Pembelajaran “Kopi”
G. Kerangka Berpikir
Proses belajar mengajar merupakan
salah satu segi yang perlu diperhatikan
karena banyak sekali kegiatan yang terjadi
di dalamnya, salah satu diantaranya
adalah pemilihan strategi pembelajaran

yang dapat menentukan berhasil tidaknya
tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.
Penggunaan strategi pembelajaran “Kopi”
diharapkan meningkatkan keaktifan belajar
dan peningkatan nilai peserta didik SMK
Negeri 4 Yogyakarta pada mata pelajaran
Simulasi Digital.
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Berikut ini adalah gambaran skema
kerangka berpikir meningkatkan kompetensi
pengolahan informasi digital pada mata

pelajaran simulasi digital dengan menerapkan
pembelajaran “Kopi” :

Metode Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang mengacu pada belajar
kelompok peserta didik, yang membagi peserta didik ke dalam kelompok
belajar yang terdiri dari 4 peserta didik dalam setiap kelompok. Salah satu
peserta didik dipilih untuk menjadi ketua kelompok yang bertanggung jawab
atas pekerjaan atau tugas teman-teman satu kelompoknya. Sehingga ketua
kelompok memiliki tanggung jawab untuk kemajuan kelompoknya. Karena
dalam pembelajaran kooperatif ini adanya penghargaan kelompok,
sehingga setiap kelompok akan termotivasi untuk menjadi kelompok yang
terbaik.

Pembelajaran “Kopi”
Pembelajaran ini merupakan pembelajaran STAD yang dimodifikasi dalam
bentuk permainan monopoli yang didalamnya ada pembelajaran dengan
memanfaatkan handphone android peserta didik dan quiz yang fungsinya
menguji pembelajaran yang berlangsung

Berdasarkan kelebihan dan manfaat yang ada pada metode pembelajaran
kooperatif tipe STAD yang telah dimodifikasi dengan nama pembelajaran
“Kopi”, diharapkan dengan menerapkannya pada pembelajaran pengolahan
informasi digital pada mata pelajaran simulasi digital dapat meningkatkan
kompetensi peserta didik
Gambar 1
Bagan Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

dan mengkomunikasikan). Pendekatan ini
digunakan berdasarkan pada tujuan untuk
METODE
PENELITIAN
memahami fenomena perilaku, persepsi,
A. Pendekatan
yang digunakan
A. Pendekatan yang digunakan
Pendekatan penelitian yang digunakan dan motivasi. Tujuan akhir dari penelitian
ini adalah
mengetahui
peningkatan
Pendekatan
penelitian
digunakan adalah
jenis untuk
saintifik,
dimana menggunakan
adalah
jenis saintifik,
dimanayang
menggunakan
keaktifan belajar dan peningkatan nilai
langkah-lankah 5 5 M M(mengamati,
(mengamati,
langkah-lankah
menanya,
mencoba, mengasosiasikan, dan
menanya,
mencoba,
mengasosiasikan, peserta didik SMK Negeri 4 Yogyakarta
mengkomunikasikan). Pendekatan ini digunakan berdasarkan pada tujuan untuk memahami
fenomena perilaku, persepsi, dan motivasi. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk
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mengetahui peningkatan keaktifan belajar dan peningkatan nilai peserta didik SMK Negeri 4

pada mata pelajaran Simulasi Digital dengan
menggunakan strategi pembelajaran “Kopi”.
B. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian
tindakan kelas (Classroom Action Research).
Menurut Suharsimi Arikunto (2006:3)
penelitian tindakan kelas merupakan suatu
pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa
sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan
dan terjadi dalam sebuah kelas secara
bersamaan. Jadi penelitian tindakan kelas
adalah suatu penelitian yang sangat tepat
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
yang dapat dilakukan secara kolaboratif,
yaitu antar praktisi dan peneliti mulai dari
perencanaan ,tindakan, pengamatan sampai
refleksi.

Gambar 3. Model Spiral Kemmis dan
Taggart

C. Desain Penelitian

D. Instrumen Penelitian

Rancangan atau disain penelitian
tindakan kelas ini digunakan untuk
mendapatkan gambaran yang jelas tentang
penelitian yang akan dilaksanakan. Pada
penelitian tindakan kelas ini, peneliti
menggunakan disain penelitian model
Kemmis & Mc. Taggart. Tujuan menggunakan
disain penelitian model ini adalah apabila
dalam pelaksanaan tindakan ditemukan
adanya kekurangan, maka perencanaan dan
pelaksanaan tindakan perbaikan masih dapat
dilanjutkan pada siklus berikutnya sampai
target yang diinginkan tercapai.

Instrumen adalah alat atau fasilitas
yang digunakan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data pekerjaannya lebih
mudah dan hasilnya lebih baik, dalam
arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis
sehingga lebih mudah diolah. Instrumen
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
lembar penilaian unjuk kerja, lembar
observasi dan lembar soal pilihan ganda.
Penyusunan instrumen penelitian ini adalah
menjabarkan perubahan obyek penelitian
berlandaskan kajian teori kemudian menjadi
indikator.

Penelitian model Kemmis & Mc.
Taggart menggunakan prosedur penelitian
ke dalam empat tahap kegiatan pada satu
putaran (siklus). Tahap-tahap tersebut adalah
perencanaan, tindakan, observasi, dan
refleksi. Penelitian yang menggunakan model
ini apabila dalam pelaksanaan tindakan ada
kekurangan, maka perbaikan masih dapat
dilanjutkan pada siklus berikutnya sampai
target yang diinginkan tercapai. Adapun
disain penelitian tindakan model Kemmis
& Mc. Taggart untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada di bawah ini:
35

NO

VARIABEL PENELITIAN

1

Kerjasama

2

Motivasi

3

Hasil Belajar

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

INDIKATOR

JUMLAH
BUTIR

Mampu bekerjasama dalam kelompok
Menghargai kontribusi
Mendorong partisipasi teman
Menghargai perbedaan pendapat
Menyelesaikan tugas tepat waktu
Rasa senang
Perhartian dalam belajar
Bahan pelajaran
Sikap pendidik

1
1
1
1
1
5
5
5
5

Pengelolaan Informasi Digital

HASIL PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada peserta
didik kelas X jurusan Tata Kecantikan 2 SMK
Negeri 4 Yogyakarta dengan jumlah 32 siswa.
Dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif yang mengutamakan adanya
kerjasama kelompok untuk mencapai tujuan
pembelajaran, maka diharapkan peserta
didik yang dilibatkan dapat secara aktif
baik saat bekerja secara individual maupun
saat bekerjasama dengan peserta didik lain
sehingga dapat merangsang untuk lebih
termotivasi dalam belajar.
Dengan menggunakan pendekatan
Student
Team-Achievement
Division
NO

KATEGORI

(STAD)
dalam pembelajaran simulasi
untuk meningkatkan keaktifan peserta didik
kelas X Tata Kecantikan 2, di peroleh hasil
penelitian sebagai berikut :
A. Kerjasama Peserta Didik
Kerjasama peserta didik selama
kegiatan pembelajaran pada siklus I dalam
kategori baik an amat baik telah dapat
mencapai nilai 82%, sedang pada siklus II
menunjukkan bahwa kerjasama peserta didik
pada pembelajaran mencapai 92%, dan pada
siklus III sudah memperoleh 100% dan skor
ini melebihi kategori baik dan amat baik
seperti yang telah ditetapkan adalah 75%

PRA
SIKLUS

%

SIKLUS
I

%

SIKLUS
II

%

SIKLUS
III

%

1
2

Amat baik
Baik

0
7

0
22

8
18

25
57

10
20

32
63

14
18

43
57

3

Cukup

20

63

5

15

2

5

0

0

5

15

1

3

0

0

0

0

32

100

32

100

32

100

32

100

4
Kurang
Jumlah

Hasil penelitian kerjasama menunjukkan
peserta didik aktif mencatat segala isi yang
ada di barcode, hal ini dikarenakan setiap
siswa ingin memenangkan permainan yang
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10

diberikan oleh pendidik. Dalam kegiatan
pelaporan hasil pengamatan, peserta didik
sangat bekerja sama saling membantu dalam
proses permainan ini.

B. Motivasi
Motivasi peserta didik selama kegiatan
pembelajaran pada siklus I dalam kategori
baik an amat baik telah dapat mencapai nilai
82%, sedang pada siklus II menunjukkan
NO

1
2
3
4

KATEGORI

bahwa kerjasama peserta didik pada
pembelajaran mencapai 98%, dan pada
siklus III sudah memperoleh 100% dan skor
ini melebihi kategori baik dan amat baik
seperti yang telah ditetapkan adalah 75%

PRA
SIKLUS

%

SIKLUS
I

%

SIKLUS
II

%

SIKLUS
III

%

0
6
15
11
32

0
19
47
34
100

6
20
4
2
32

19
63
13
5
100

10
21
1
0
32

32
66
2
0
100

20
12
0
0
32

63
37
0
0
100

Amat baik
Baik
Cukup
Kurang
Jumlah

Hasil penelitian motivasi menunjukkan
peserta didik aktif sangat antusias dalam
melakukan permainan ini. Hal ini merupakan
indikasi bahwa adanya peningkatan keaktifa

peserta didik dalam menerima pembelajaran
simulasi digital, yang kemudian memiliki
hasil akhir adalah meningkatnya hasil belajar

C. Ketuntasan Belajar
NO

RENTANG NILAI

PRA
SIKLUS

SIKLUS I

SIKLUS II

SIKLUS III

A

B

C

D

1

95 – 100

5

16

27

29

2

75 – 94

20

11

3

3

3

< 75

5

5

2

0

32

32

32

32

Jumlah

Pada tabel diatas, tampak bahwa hasil
post-test pada siklus I sejumlah 15% atau
5 peserta didik dari 32 siswa masih belum
mampu mencapai KKM, sebanyak 85%
peserta kelas X Tata Kecantikan 2 telah
mencapai KKM dengan nilai di atas 75.
Pada siklus II, hasil post-test seluruh peserta
didik mengalami peningkatan yang sangat
baik yaitu 94% peserta didik telah mampu
mencapai KKM dengan nilai lebih dari 75.
Pada siklus III, hasil post-test seluruh peserta
didik mengalami peningkatan yang sangat
baik yaitu 100% peserta didik telah mampu
mencapai KKM dengan nilai lebih dari 75.
Peserta didik secara individual juga telah
mengalami peningkatan nilai dari siklus I

ke siklus III. Indikator keberhasilan yang
telah ditetapkan yaitu apabila peserta didik
secara individual mengalami keaktifan
belajar dari satu siklus ke siklus berikutnya
dan sudah memenuhi Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) atau ≤ 75 juga telah
terpenuhi. Berdasarkan hasil tersebut,
maka hipotesis pertama pada penelitian ini
adalah Implementasi model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Student Teams Achievement
Divisons (STAD) dapat meningkatkan
keaktifan peserta didik kelas X Tata
Kecantikan 2 SMK Negeri 4 Yogyakarta
Tahun Pelajaran 2016/2017. Sejalan dengan
hasil tersebut, maka penelitian ini juga telah
sesuai dengan penelitian-penelitian relevan
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sebelumnya, yaitu menyatakan bahwa model
pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat
meningkatkan keaktifan belajar peserta
didik.
D. PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian, dengan
menerapkan model pembelajaran “Kopi”
berupa pembelajaran permainan mirip
dengan monopoli, peserta didik dapat belajar
secara kelompok, aktif, dan efisien, sehingga
berefek dengan peningkatank erjasama,
motivasi, dan ketuntasan belajar dengan
terlampui nilai KKM 75.
Dikarenakan model pembelajaran
kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan
keaktifan dan hasil belajar, disarankan
pendidik untuk dapat mengembangkan
model pembelajaran kooperatif STAD
dengan jenis yang berbeda, sehingga variatid
model pembelajaran STAD dapat dilakukan
dengan berbagai jenis.
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PENGEMBANGAN LEMBAR KERJA SISWA PADA MATERI
TURUNAN DENGAN METODE PENEMUAN TERBIMBING
Oleh : Haryani
haryanimpd@gmail.com
SMA Negeri 1 Yogyakarta,
This research aims to develop a mathematical student worksheet on material
derivative with guided discovery method. The type of this research is the research and
development. The Procedure development through four stages: define, design, develop
and disseminate. Subjects were students of class XI SMA N 1 Yogyakarta in academic
year 2017/2018. Sources of data obtained from the questionnaire analysis of the needs
of students, student questionnaire responses, the results of the expert validation and
observation. This student worksheet development through the stages of legibility test
one to one by six students representing the ability of high, medium, and low and test
small groups of 15 students. Based on the expert validation, the results of questionnaires
and tests showed that the learning student worksheet derivative with guided discovery
method is valid with an average of 84,25%, practically with an average of 78.75% and
effective practicality because 87,10% of students complete classical.
Key word : Guided discovery, Student worksheet, derivative
PENDAHULUAN
Guru mempunyai peran yang penting
dalam proses pembelajaran diantaranya
sebagai fasillitator, motivator dan evaluator.
Sebagai fasilitator guru memberikan
kemudahan siswa dalam belajar, membantu
siswa mempelajari materi dengan benar,
memberi kesempatan siswa mencoba
menemukan pengetahuannnya sendiri,
serta memberi kebebasan berinisiatif dan
berpendapat.
Nickson (dalam Hudojo, 2005:20)
menyatakan bahwa pembelajaran matematika
menurut pandangan konstruktivistik adalah
membantu siswa untuk membangun konsepkonsep/prinsip-prinsip matematika dengan
kemampuannya sendiri melalui proses
internalisasi sehingga konsep/prinsip itu
terbangun kembali, transformasi informasi
yang diperoleh menjadi konsep/prinsip baru.
Transformasi tersebut mudah terjadi bila
pemahaman terjadi karena terbentuknya
skema dalam benak siswa

Berdasarkan Permendikbud nomor
24 tahun 2016, tentang Kompetensi Inti
dan Kompetensi Dasar, materi Turunan
(Diferensial) diberikan di kelas XI mata
pelajaran matematika wajib. Berkaitan
dengan belum tercapainya ketuntasan
secara klasikal pada materi Turunan pada
tahun – tahun sebelumnya, maka perlu
dicari penyebabnya. Hasil identifikasi
menujukkan kompleksitas materi, motivasi
siswa, banyaknya kegiatan Osis dan metode
mengajar merupakan faktor yang perlu
mendapatkan perhatian.
SMA N 1 Yogyakarta sebagai salah satu
sekolah unggulan di Yogyakarta, mempunyai
banyak prestasi baik akademis maupun
nonakademis. Berdasarkan data yang ada,
banyaknya kegiatan Osis (hampir 200)
membuat banyak siswa meninggalkan kelas,
sehingga praktis ketinggalan pelajaran.
Walaupun mereka bisa belajar dari buku
teks yang disediakan sekolah, tetapi buku
teks yang ada lebih banyak didesaian
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siswa hanya sebagai pembaca pasif, belum
didesaian bagaimana siswa mengkontruks
pengetahuannya sendiri melalui pengalaman
yang diperoleh, sehingga diperlukan Lembar
Kerja Siswa (LKS) yang bisa digunakan
untuk belajar mandiri.
Untuk mengurangi kelemahan tersebut,
diperlukan LKS yang didalamnya didesaian
bagaimana siswa dapat mengolah dan
mengkonstruksi pengetahuanya sendiri.
Salah satu
yang dapat dikembangkan
adalah LKS turunan dengan metode
penemuan terbimbing (guide discovery).
Melalui penggunaan LKS pembelajaran
diharapkan peserta didik termotivasi untuk
belajar mandiri sehingga
pembelajaran
akan lebih efektif dan efisien. Selain itu
dengan pengembangan LKS turunan dengan
metode penemuan terbimbing, peserta didik
diharapkan mengkontruks pengetahuannya
sendiri sehingga pembelajaran akan lebih
bermakna dan meningkatkan hasil belajar.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana mengembangkan LKS turunan
dengan metode penemuan terbimbing yang
valid, praktis, efektif dan bagaimana tingkat
kevalidan, kepraktisan dan efektifitas LKS
yang dikembangkan?
A. Pengertian Lembar Kegiatan Siswa
(LKS)
Dahar (2006: 110) mengungkapkan
bahwa lembar kegiatan siswa adalah lembar
kegiatan yang berisikan informasi dan
instruksi dari guru kepada siswa agar siswa
dapat mengerjakan sendiri suatu aktivitas
belajar, melalui praktik atau penerapan
hasil belajar untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Sejalan dengan pengertian
tersebut, Depdiknas (2005: 4) menjelaskan
bahwa lembar kegiatan siswa adalah
lembaran-lembaran yang berisi tugas yang
biasanya berupa petunjuk atau langkah untuk
menyelesaikan tugas yang harus dikerjakan
siswa dan merupakan salah satu sarana yang
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dapat digunakan guru untuk meningkatkan
keterlibatan siswa atau aktivitas dalam
proses belajar mengajar.
Berdasarkan uraian pengertian LKS
tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa
lembar kegiatan siswa adalah suatu media
yang berupa lembar kegiatan yang membuat
petunjuk, materi ajar dalam melaksanakan
proses pembelajaran untuk menemukan
suatu fakta, ataupun konsep. LKS mengubah
pembelajaran dari teacher centered menjadi
student centered sehingga pembelajaran
menjadi efektif dan konsep materi pun dapat
tersampaikan.
Komponen penyusun LKS menurut
Prastowo ( 2007: 28) terdiri dari dari: petunjuk
belajar, kompetensi yang akan dicapai,
informasi pendukung, latihan -latihan,
lembar kegiatan dan evaluasi. Komponen
evaluasi berisi sejumlah pertanyaan yang
digunakan untuk mengukur ketercapaian
tujuan pembelajaran.
Persyaratan penyusunan LKS menurut
Darmojo dan Kaligis (2003: 20) terdiri
dari syarat didaktik, kontruksi dan teknik.
Syarat didaktik berhubungan dengan asasasas pembelajaran efektif. Syarat kontruksi
berhubungan dengan penggunaan bahasa,
susunan kalimat, kosa kata, dan kejelasan
dalam LKS. Syarat teknik berkaitan dengan
tulisan, gambar, dan penampilan
B. Pengertian dan Strategi Penemuan
Terbimbing
1. Pengertian Penemuan Terbimbing
Penemuan sering disebut dengan istilah
discovery. Menurut Bruner dalam Markaban
(2009: 7), belajar bermakna hanya dapat
terjadi melalui belajar penemuan. Agar
belajar menjadi bermakna dan memiliki
struktur informasi yang kuat, siswa harus
mengidentifikasi
prinsip-prinsip
kunci
yang ditemukannya sendiri bukan hanya
sekadar menerima penjelasan dari guru”
(Winataputra dkk, 2008: 3.18 ). Ruseffendi

(1988:18) menekankan bahwa dalam
penemuan terbimbing diperlukan bimbingan
guru dalam pembelajaran penemuan.
Berdasarkan pendapat-pendapat di
atas, metode penemuan terbimbing dalam
pembelajaran matematika, adalah suatu
model pembelajaran yang menghendaki siswa
menemukan ide-ide—misalnya: aturan, pola,
hubungan, atau cara menyelesaikan suatu
masalah– melalui keterlibatannya secara
aktif dalam pembelajaran yang didasarkan
pada serentetan pengalaman-pengalaman
belajar yang lampau yang dipandu oleh guru.
2.

Strategi Penemuan Terbimbing

Strategi penemuan terbimbing yang
menurut Markaban ( 2009: 19) terdiri dari
strategi penemuan yaitu secara induktif,
deduktif atau keduanya.
a. Strategi Penemuan Induktif
Sebuah argumen induktif meliputi
dua komponen, yang pertama terdiri
dari pernyataan/fakta yang mengakui
untuk mendukung kesimpulan dan
yang kedua bagian dari argumentasi itu
(Cooney dan Davis, 1975:143). Fakta
mungkin membuat lebih dipercaya,
tergantung sifatnya, tetapi itu tidak bisa
membuktikan dalil untuk mendukung.
Sebagai contoh, fakta bahwa 3, 5, 7,
11, dan 13 adalah semuanya bilangan
prima dan masuk akal secara umum kita
buat kesimpulan bahwa semua bilangan
prima adalah ganjil tetapi hal itu sama
sekali “tidak membuktikan“.
b. Strategi Penemuan Deduktif
Ciri utama matematika adalah
penalaran deduktif, yaitu kebenaran
suatu pernyataan diperoleh sebagai
akibat logis kebenaran sebelumnya,
sehingga kaitan antar pernyataan dalam
matematika bersifat konsisten. Berarti
dengan strategi penemuan deduktif,
siswa dijelaskan konsep dan prinsip
materi tertentu untuk mendukung

perolehan pengetahuan matematika
yang tidak dikenalnya dan guru
cenderung untuk menanyakan suatu
urutan pertanyaan untuk mengarahkan
pemikiran siswa ke arah penarikan
kesimpulan yang menjadi tujuan dari
pembelajaran.
3.

Langkah-langkah Model Penemuan
Terbimbing

Menurut Rachmadi (2004: 5-6) agar
pelaksanaan model penemuan terbimbing ini
berjalan dengan efektif, beberapa langkah
yang mesti ditempuh oleh guru matematika
adalah sebagai berikut :
1. Merumuskan masalah yang akan
diberikan kepada siswa dengan data
secukupnya, perumusannya harus jelas,
hindari pernyataan yang menimbulkan
salah tafsir sehingga arah yang ditempuh
siswa tidak salah.
2. Dari data yang diberikan oleh guru, siswa
menyusun, memproses, mengorganisir
dan menganalisis data tersebut. Dalam
hal ini, bimbingan guru dapat diberikan
sejauh yang diperlukan saja. Bimbingan
ini sebaiknya mengarahkan siswa untuk
melangkah ke arah yang hendak dituju,
melalui pertanyaan-pertanyaan atau
LKS.
3. Siswa menyusun konjektur (prakiraan)
dari hasil analisis yang dilakukannya.
4. Bila dipandang perlu, konjektur yang
telah dibuat oleh siswa tersebut di atas
diperiksa oleh guru. Hal ini penting
dilakukan untuk meyakinkan kebenaran
prakiraan siswa sehingga akan menuju
arah yang hendak dicapai.
5. Apabila telah diperoleh kepastian
tentang kebenaran konjektur tersebut
maka verbalisasi konjektur sebaiknya
diserahkan juga pada siswa untuk
menyusunnya. Di samping itu perlu
diingat pula bahwa induksi tidak
menjamin 100% kebenaran konjektur.
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6. Sesudah siswa menemukan apa yang
dicari, hendaknya guru menyediakan
soal latihan atau soal tambahan untuk
memeriksa apakah hasil penemuan itu
benar atau tidak
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis Penilitian ini adalah Penelitian
Pengembangan Prosedur pengembangan
model ini menggunakan model 4-D
yang dikemukakan oleh Thiagarajan dkk
dalam Trianto (2011: 189). Model ini terdiri
dari 4 tahap, yaitu1) pendefinisian (define),2)
perancangan (design),3) pengembangan
(develop), dan 4) penyebaran (dessiminate).
B. Waktu dan Tempat penelitian.
Penelitian dilakukan dari bulan Mei s.d
November 2017. Subyek Penelitian adalah
siswa kelas XI IPA SMAN 1 Yogyakarta
tahun pelajaran 2017/2018.
C. Spesifikasi Produk
LKS Turunan dengan
metode penemuan Terbimbing

pendekatan

D. Tahapan Penelitian
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui kevalidan, kepraktisan dan
keefektifan LKS Turunan dengan pendekatan
Penemuan Terbimbing. Tahapan penelitian
meliputi
a.

Tahap Pendefinisian (define)

Tahap ini dilakukan guna melihat
gambaran kondisi di lapangan yang
berkaitan dengan proses belajar di kelas XI
IPA SMAN 1 Yogyakarta dilakukan adalah
sebagai berikut.
1) Analisis Ujung Depan (front-end
analysis)
Analisis ujung depan bertujuan
untuk memunculkan dan menetapkan
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masalah dasar yang dihadapi dalam
pembelajaran, sehingga diperlukan
suatu pengembangan bahan ajar.
Bahan ajar yang dikembangkan dalam
penelitian ini adalah materi turunan
dengan alasan dalam materi ini banyak
prinsip-prinsip yang dapat dibelajarkan
dengan penemuan terbimbing. Aktivitas
Osis yang banyak, memerlukan bahan
ajar yang dapat digunakan peserta didik
untuk belajar secara mandiri
2) Analisis Siswa (learner analysis)
Analisis siswa merupakan telaah
tentang karakteristik siswa yang sesuai
dengan desain pengembangan perangkat
pembelajaran. Karakteristik itu meliputi
latar belakang kemampuan akademik
(pengetahuan).
3) Analisis konsep (concept analysis)
Analisis konsep dilakukan untuk
mengidentifikasi konsep pokok yang
akan diajarkan, menyusunnya dalam
bentuk hirarki. Analisis membantu
mengidentifikasi kemungkinan contoh
dan bukan contoh untuk digambarkan
dalam mengantar proses pengembangan.
Konsep yang ajarkan dalam LKS ini,
mengacu pada Permendikbud nomor 24
tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar jenjang Menengah.
4) Analisis Tugas (task analysis)
Analisis tugas bertujuan untuk
mengidentifikasi
keterampilanketerampilan utama yang akan dikaji
oleh peneliti dan menganalisisnya
kedalam
himpunan
keterampilan
tambahan yang mungkin diperlukan.
Penyusunan LKS turunan mengacu pada
kriteria LKS yang harus memuat aspek
tinjauan mata pelajaran, pendahuluan,
kegiatan belajar, latihan, rambu-rambu
jawaban latihan, dan rangkuman. Tugas
tugas yang diberikan ke siswa disusun

dengan mempertimbangkan indikatorindikator yang dikembangkan dari
kompetensi dasar.

tinggi, rendah dan sedang untuk uji
keterbacaan. Setelah itu 6 orang tersebut
diminta mempelajari LKS, kemudian di
beri respon siswa terhadap LKS yang
digunakan untuk mengukur kepraktisan
LKS. Untuk mengukur respon siswa,
terdiri dari 20 pernyataan dengan 4
kategori. Skor 1 = sangat setuju, skor
2 = setuju, skor 3 = setuju, dan skor 4
= sangat setuju. Dua puluh pernyataan
tersebut
dikelompokkan
menjadi
5 yaitu, terkait isi, bahasa, inkuiri,
karakter, kontekstual, akses informasi,
pembelajaran menyenangkan.

5) Perumusan Tujuan
Pembelajaran (specifying
instructional objectives)
Tujuan
pembelajaran
dalam
penelitian
ini
didasarkan
pada
kompetensi
dasar
yang
harus
dikuasai peserta didik mengacu pada
Permendikbud nomor 24 tahun 2016
b.

Tahap design

Mengacu pada tahap define, tahapan
selanjutnya dalam penelitian ini adalah
tahap preancangan produk yang berupa
LKS Turunan dengan pendekatan Penemuan
Terbimbing. Sistematika LKS mengacu pada
ketentuan pembuatan LKS, yaitu terdiri
yaitu tinjauan mata pelajaran, pendahuluan,
kegiatan belajar, latihan, dan kunci jawaban
latihan dan rangkuman. Desain LKS dengan
penemuan terbimbing dilakukan dengan
mengarahkan siswa untuk merumuskan
sendiri prinsip yang ada dengan mengisi
titik-titk yang mengarah pada konsep/ prinsip
yang dimaksud.
c. Tahap Pengembangan ( develop)

1) Tahap validasi produk
LKS yang sudah dirancang
disebut sebagai Prototype. Prototype
tersebut divalidasi oleh 3 guru SMA
1 Yogyakarta terkait dengan struktur
LKS ( Kontruksi), Materi dan bahasa.
Tiga validator menilai LKS dengan
menggunakan lembar validasi yang
terdiri dari 12 pernyataan.
2) Uji Produk
Hasil validasi oleh validator
kemudian diperbaiki. Hasil perbaikan
disebut sebagai Prototype 1. Prototype
1 kemudian diuji coba one to one
ke 6 orang yang berkemampuan

Hasil
uji
coba
kelompok
kecil, kemudian di revisi sehingga
menghasilkan prototype 2. Prototype
2 kemudian diujicobakan ke kelompok
besar terdiri dari 15 siswa yang diambil
dari berbagai kelas dengan kemampuan
yang heterogen untuk mengukur
kepraktisan LKS. Uji coba dianggap
berhasil jika menghasilkan respon
kepraktisan yang berkategori praktis
atau sangat praktis. Untuk uji efektifitas
dilakukan pada kelas XI IPA6 yang
terdiri dari 32 siswa
E. Teknik Pengumpulan Data
Data-data dalam penelitan ini diperoleh
dari hasil angket guru untuk validasi LKS,
angket siswa untuk melihat keterbacaan dan
kepraktisan, dan tes hasil belajar untuk uji
keefektifan LKS.
F. Analisis Data
a.

Validasi expert

Angket hasil validasi, kemudian diolah
untuk mendapatkan kriteria LKS dilihat dari
sisi kontruksi, materi dan Isi. Berdasarkan
hasil validasi, kemudian dihitung skor yang
diperoleh. Skor kevalidan = jumlah skor
yang diperoleh. Kategori skor validasi dapat
dilihat dalam tabel 1 berikut
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Tabel 1. Kategori Skor Validasi

Tabel 2. Kriteria Kepraktisan LKS

Skor Validasi
Kategori
81% - 100%
Sangat Baik
61% - 80%
Baik
41% - 60%
Cukup Baik
21% - 40%
Kurang Baik
0,00 – 20%
Tidak baik
( Desmawati, 2010: 58)

Skor Validasi
3,21 – 4, 00
2,41- 3,20
1,61 – 2, 40
0,81 – 1,60
0,00 – 0,80

Kategori
Sangat Praktis
Praktis
Cukup Praktis
Kurang Praktis
Tidak Paktis

c. Uji Efektifitas

b. Uji Kepraktisan
Uji Kepraktisan menggunakan data
respon siswa terhadap LKS.
Kriteria
Kepraktisan LKS dapat dilihat pada tabel 2
berikut

Uji efektifitas menggunakan data
hasil tes setelah menggunakan LKS. LKS
dikatakan efektif jika lebih dari 85% siswa
mempunyai nilai ≥75.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
a.

Hasil Validasi ahli
Hasil validasi yang dilakukan oleh tiga orang validator dapat dilihat dalam tabel 3 berikut
Tabel 3. Validasi Ahli
NO
Validator 1
Validator 2
Validator 3
Rata-Rata
Kategori

Validasi 1
Kontruksi
Materi
3.67
3.00
3.67
3.44
Sangat Baik

Bahasa

3.17
3.50
3.67
3.44
Sangat
baik

Tabel 3 menunjukan, rata-rata aspek
kontruksi dan materi berkategori sangat
baik/ sangat layak, tetapi pada aspek bahasa
mempunyai skor yang paling rendah di
banding aspek yang lain. Berdasarkan
hasil diskusi dengan validator, adanya
penggunaan soal dalam bahasa Inggris akan
menyulitkan siswa, hingga disarankan untuk
diperbaiki. Demikian juga dengan ada
beberapa masukan terkait dengan desaian
LKS yang lebih baik menggunakan kertas
warna sehingga menarik, dan langkah dalam
perumusan konsep harus lebih jelas dan
menggambarkan aktifitas siswa.
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2.67
3
3.00
2.89
Baik

Validasi 2
Kontruksi
Materi
3.33
3.33
3.67
3.44
Sangat Baik

3.67
3.17
3.83
3.56
Sangat
Baik

Bahasa
3.33
3.00
3.00
3.11
Baik

Pada Prototipe juga ditemukan langkah
–langkah yang salah dalam penyelesaian
masalah, demikian juga soal yang terlalu
banyak perlu dikurangi. Berdasarkan hasil
validasi dan masukan dari validator, Prototipe
diperbaiki sehingga menghasilkan prototype
1. Hasil validasi tahap 2 menunjukkan
adanya kenaikan persentase dari masingmasing aspek, baik kontruksi, materi dan
bahasa. Hasil validasi prototype 1 rata-rata
aspek kontruksi, materi dan bahasa adalah
3.37 atau 84,25% dan berkategori sangat
baik/ Sangat valid

B. Hasil Uji coba
Produk prototype 1 kemudian diujikan
kepada 6 orang siswa SMAN 1 Kelas XI
Yogyakarta yang punya kemampuan tinggi,
rendah dan sedang untuk uji keterbacaan

dan respon siswa. Hasil uji menunjukkan
rata-rata 3.35 atau 83. 75% atau berkategori
sangat baik. Hasil respon siswa setelah
menggunakan LKS dapat dilihat dalam tabel
4 berikut

Tabel 4. Respon Terhadap LKS
No

One to one
Rata-rata
Katagori

Aspek

1
2
3

Isi
Bahasa
Inquiry

4
5

Karakter
Kontekstual

6
7

Informasi
Pembelajaran
menyenangkan
Rata—rata
Kepraktisan

3.07
2.82
3.27
3.15
3.44
3.00
2.97
2.93

Tabel 4 menunjukkan, bahwa LKS
yang dikembangkan praktis dengan ratarata kepraktisan 2.93 atau 73.31% pada
one to one dan uji kelompok besar 3.14
atau 78.54%. Pada tahap uji coba one to
one, beberapa revisi dilakukan diantaranya
beberapa soal ada yang salah dan tidak bisa
dikerjakan, contoh latihan juga ada yang
salah. Tabel 4 juga menunjukkan adanya

Praktis
Praktis
Sangat
Praktis
Praktis
Sangat
Praktis
Praktis
Praktis
Praktis

Kelompok besar
Rata-rata
Katagori
3.07
2.91
3.27
3.15
3.33
3.00
3.27
3.14

Praktis
Praktis
Sangat Praktis
Praktis
Sangat praktis
Praktis
Sangat Praktis
Praktis

kenaikan persentase kepraktisan pada ujicoba
kelompok kecil ke kelompok besar pada
semua aspek. Revisi yang dmaksud terkait
dengan bahasa yang digunakan dibuat lebih
mudah ( tanpa bahasa Inggris), dan soalsoal juga tidak terlalu susah. Hasil respon
kelompok kecil dan besar dapat digambarkan
dalam diagram 1 berikut

3.50
3.00
2.50

2.00
1.50

Kel 6 orang

1.00

Kel besar

0.50
0.00

Gambar 1. Respon Siswa kelompok Kecil dan Besar
Berdasarkan

hasil validasi yang menunjukan LKS turunan sudah valid dan hasil

respon siswa yang menunjukkan kepraktisan LKS, maka dilanjutkan ke tahap uji satu kelas
untuk melihat efektifitas dan respon. Uji kelas besar dilaksanakan di XI IPA 7 SMA Negeri 1
Yogyakarta. Hasil tes dengan 20 soal pilihan ganda menunjukan bahwa 27 siswa atau 87,

45

Berdasarkan

hasil validasi yang menunjukan LKS turunan sudah valid dan hasil

respon siswa yang menunjukkan kepraktisan LKS, maka dilanjutkan ke tahap uji satu kelas
untuk melihat efektifitas dan respon. Uji kelas besar dilaksanakan di XI IPA 7 SMA Negeri 1
Yogyakarta. Hasil tes dengan 20 soal pilihan ganda menunjukan bahwa 27 siswa atau 87,

Berdasarkan
hasil
validasi
yangkepraktisan
atau 78, 75%
praktis.
10% tuntas.
Hasil angket
diperoleh
rata-rata
3.15 dan
atauberkategori
78, 75% dan
berkategori

menunjukan LKS turunan sudah valid
dan hasil respon siswa yang menunjukkan C. Pembahasan
kepraktisan LKS, maka dilanjutkan ke tahap
Prosedur
pada
tahap-tahap
satu kelas untuk melihat efektifitas dan
2.uji
Pembahasan
pengembangan menghasilkan LKS sebagai
respon. Uji kelas besar dilaksanakan di XI
bahan ajar yang
praktis
danajar
efektif
Prosedur pada tahap-tahap pengembangan menghasilkan
LKSvalid,
sebagai
bahan
yang
IPA 7 SMA Negeri 1 Yogyakarta. Hasil tes
dalam pembelajaran turunan. Hasil validasi
valid,
praktis
dan pilihan
efektif dalam
dengan
20 soal
ganda pembelajaran
menunjukan turunan. Hasil validasi oleh ketiga validator
oleh ketiga validator dapat digambarkan
bahwa
27 siswa atau
87, gambar
10% tuntas.
Hasil
dapat
digambarkan
dalam
2 berikut
dalam gambar 2 berikut
angket diperoleh rata-rata kepraktisan 3.15
praktis.

4.5
4
3.5
3
2.5

Validator 1

2

Validator 2

1.5

Validator 3

1
0.5
0

Kontruksi Materi

Bahasa Kontruksi Materi

Validasi 1

Bahasa

Validasi 2

Gambar 2. Hasil Validasi Ahli

Gambar 2 menunjukkan bahwa pada
aspek
Bahasa, kontruksi dan materi
mempunyai katagori valid. Aspek bahasa
mempunyai persentase yang paling rendah.
Hal ini memang dimaklumi, karena dalam
prototype awal, beberapa latihan menggunkan
bahasa Inggris. Penggunaan bahasa inggris di
maksudkan agar siswa familiar dengan soalsoal bahasa Inggris. Ternyata hasil respon
ke siswa, aspek bahasa juga menunjukkan
hasil yang rendah. Rendahnya hasil ini
dimungkinkan adanya langkah-langkah
proses generalisasi ke rumus yang masih
membuat siswa bingung, demikian juga soalsoal yang belum difahami siswa. Kendala
ini diatasi dengan guru menjelaskan secara
eksplisit terkait maksud dari soal terkait
soal-soal yang sifatnya analisis. Seperti pada
contoh soal berikut
“Tangki air berbentuk kerucut terbalik
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beralas lingkaran dengan jari-jari alas 2
m dan tinggi 4 m. Jika air dipompakan
ke dalam tangki laju 2 m3/menit, carilah
laju pertambahan tinggi air pada waktu
kedalaman 3 m”.
Hasil uji kepraktisan yang diperoleh
dari angket respon siswa menunjukkan
bahwa LKS turunan melalui uji kelompok
kecil, kelompok besar mempunyai kategori
praktis. Kepraktisan penggunakaan LKS
dapat dilihat dari respon siswa yang
menyatakan dengan
LKS siswa lebih
senang dalam pembelajaran dan menggali
konsep yang ada di materi Turunan dengan
Penemuan Terbimbing. Hal ini dapat dilihat
dalam tabel 4.. Timbulnya rasa senang
dalam diri siswa antara lain disebabkan
pembelajaran dengan LKS bisa dilaksanakan
di luar kelas, sehingga siswa tidak bosan
dengan suasana kelas yang formal, dan

mereka bisa berinteraksi dengan siswa lain
dalam menyelesaikan LKS dengan tidak
kaku.
LKS
yang
dikembangkan
juga
mampu membuat siswa kerja keras dalam
membangun konsep dan merangkum bahan
ajar secara mandiri. Selain itu dengan LKS ini,
siswa lebih mudah mengikuti pembelajaran
matematika sehingga proses pembelajaran
dapat berlangsung secara efektif. Adanya
penyelesaian LKS dengan pendekatan
penemuan terbimbing, mendorong siswa
untuk aktif berfikir sehingga pembelajaran
bisa berpusat pada siswa ( student center)
dan posisi guru sebagai fasilitator.
Hasil respon peserta didik terhadap
menggunaan LKS menunjukkan bahwa
sebagian besar peserta didik menyatakan
setuju menggunakan LKS berbasis penemuan
terbimbing karena memberi kesempatan
pada peserta didik untuk berfikir kreatif dan
memberi kesempatan pada peserta didik
untuk menemukan konsep melalui bimbingan
guru tidak hanya menjadi penghafal rumus.
Adanya respon positif terhadap
pengunaan LKS berbasis penemuan
terbimbing selaras dengan
kelebihan
pendekatan penemuan terbimbing yang
dikemukaan oleh Markaban (2009:16) yang
menyatakan bahwa dengan pendekatan
penemuan terbimbing siswa menjadi lebih
aktif, menanamkan sifat inquiry, wahana
interaksi antar siswa dengan siswa, siswa
dengan guru dan pembelajaran menjadi lebih
bermakna.
Keefektifan LKS ini dapat dilihat dari
hasil belajar siswa setelah menggunakan
LKS. Pembelajaran dengan menggunakan
LKS ini dapat mempersingkat waktu belajar,
membuat siswa belajar mandiri, serta siswa
dapat mempelajari terlebih dahulu materi
yang mereka anggap mudah, sedangkan
materi yang mereka anggap sulit dapat
mereka tanyakan pada guru ketika proses
pembelajaran dikelas. Kondisi ini tentu akan

membuat siswa lebih siap dalam menghadapi
tes. Hal ini terlihat dari lebih dari 87,10%
siswa mempunyai nilai di atas KKM ( ≥75)
sehingga dikatakan tuntas klasikal sehingga
LKS dikatakan efektif.
Penutup
A. Kesimpulan
Penelitian ini merupakan penelitian
pengembangan
untuk
mendapatkan
produk berupa Lembar Kerja Siswa pada
materi Turunan dengan metode penemuan
terbimbing.
Penelitian
dikembangkan
dengan model 4–D, yang terdiri dari empat
tahap yaitu tahap define, design,develop dan
desiminate. Tahap define meliputi dari
analisis ujung depan, analisis siswa, analisis
konsep, analisi tugas dan anallisi tujuan
pembelajaran. Pada tahap design dilakukan
perancangan produk berupa LKS turunan
dengan pendekatan penemuan terbimbing.
Produk rancangan yang dibuat,
kemudian divalidasi oleh validator untuk
menentukan kelayakan produk. Berdasar
hasil validasi diperoleh rata-rata aspek
bahasa,isi dan bahasa adalh 3.35 atau
84,25% sehingga dikatakan LKS turunan
dengan pendekatan penemuan terbimbing
dikatakan valid. Produk yang sudah
divalidasi kemudian diujicoba one to one
yang terdiri dari 6 orang dilanjutkan dengan
ujicoba kelompok besar. Hasil uji kelompok
kecil dan besar menunjukkan bahwa LKS
yang dikembangkan praktis dengan tingkat
kepraktisan 73.31% dan 78,54% . Uji
kelompok besar diperoleh tingkat kepraktisan
78,75%.
Uji efektifitas dilakukan di kelas XI
IPA6 SMA N 1 Yogyakarta dengan jumlah 32
siswa. Hasil tes menunjukkan bahwa jumlah
siswa yang tuntas mencapai 87,10% atau
disebut tuntas klasikal, sehingga dikatakan
LKS turunan dengan pendekatan penemuan
terbimbing efektif .
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B. Saran
Perlu ada penelitian eksperimen untuk
uji efektiitas produk dan tahap pengembangan
produk
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ABSTRACT
This classroom action research was aimed at enhancing students’learning autonomy,
improving students’ motivation, and strengthening concepts and theories gained by
learning experience. This study used a qualitative descriptive approach to obtain
data and analysis through reflective and participatory studies. The implementation of
activities was based on the data and information of learners, teachers, collaborators and
natural classroom social settings through two stages of the classroom action research
cycle. The finding of cycle I showed the student learning autonomy reaching 77%. The
average of student learning outcomes increased from 82.4 in the first cycle to 87.3 in
cycle II with an average of 84.9. The average score of each student obtained from cycle
I and cycle II was 29 of 31 or 93.5% students gained above 80. Thus, it was proven that
Group Investigation method could enhance students’ learning autonomy accompanied
by the increasing of student achievement.
Keywords: Group Investigation, students’ learning autonomy
PENDAHULUAN
Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional nomor 20 tahun 2003 Pasal 1
menyatakan bahwa “Pembelajaran adalah
proses interaksi peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar”. Pembelajaran sebagai
proses belajar yang dibangun oleh guru untuk
mengembangkan kreatifitas berpikir yang
dapat meningkatkan kemampuan berpikir
siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan
mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai
upaya meningkatkan penguasaan yang baik
terhadap materi pelajaran. Pembelajaran
merupakan sebuah sistem dengan komponenkomponen yang saling berkaitan, untuk
melakukan suatu sinergi, yaitu mencapai
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Pembangunan
karakter
bangsa
Indonesia merupakan perwujudan amanat
pancasila dan pembukaan UUD 1945.
Dalam rangka pelaksanaan pendidikan

karakter bangsa di sekolah telah dirumuskan
Pedoman Pengembangan dan Pendidikan
Budaya & Karakter Bangsa di Sekolah
yang disusun oleh Pusat Kurikulum tahun
2010. Dalam pedoman tersebut memuat
setidaknya 18 nilai sebagai nilai pembentuk
karakter bangsa yang bersumber dari agama,
Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan
nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3)
Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6)
Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa
Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11)
Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi,
(13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta
Damai, (15) Gemar Membaca, (16) Peduli
Lingkungan, (17) Peduli Sosial, dan (18)
Tanggung Jawab. Semua pengembangan nilai
tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat
pelaksanaan pendidikan karakter bangsa
yang sudah berlangsung di sekolah selama
ini sebagai nilai prakondisi. (Puskur, 2010)
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Prinsip
pembelajaran
kurikulum
2013
lebih menekankan perubahan
paradigma diantaranya yaitu : peserta didik
diberi tahu agar mencari tahu; guru sebagai
satu-satunya sumber belajar menjadi belajar
berbasis aneka sumber belajar; pendekatan
tekstual menjadi pendekatan proses sebagai
penguatan penggunaan pendekatan ilmiah;
dan penilaian autentik merupakan penilaian
yang dilakukan secara komprehensif untuk
menilai mulai dari masukan (input), proses,
dan keluaran (output) pembelajaran, yang
meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. Penilaian autentik menilai
kesiapan siswa, serta proses dan hasil belajar
secara utuh.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
kurang berhasilnya pembelajaran adalah
pememilihan model dan strategi pembelajaran
yang tidak sesuai dengan karakteristik materi
pembelajaran, sehingga juga mempengaruhi
guru dalam menentukan model dan media
yang digunakan, guru kurang memberikan
kesempatan pada siswa untuk berperan aktif
dalam memahami konsep-konsep secara
mandiri, pembelajaran masih berlangsung
transfer pengetahuan, hanya dalam bentuk
hafalan, dan masih jauh dari konsep
pemberdayaan berfikir. Hal ini berakibat
keaktifan, kemandirian dan keterampilan
siswa cenderung terabaikan.
Siswa yang berprestasi akademik adalah
siswa yang mampu memahami konsepkonsep secara mendasar dari pokok-pokok
bahasan dalam materi pembelajaran sebagai
kompetensi yang harus dimilikinya. Hal ini
berarti siswa tidak hanya mampu menghafal
konsep, definisi, rumus-rumus, gambargambar, menyelesaikan soal tes dengan
cepat dan benar, tetapi lebih ditekankan pada
kemampuan siswa dalam menjelaskan suatu
konsep, teori, dan menerapkan rumus-rumus,
mengaplikasikan hal-hal tersebut untuk dapat
menyelesaikan masalah-masalah baik dalam
pembelajaran maupun dalam kehidupan
sehari-hari, serta dapat bersikap ilmiah.
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A. Kemandirian Belajar
Kemandirian
belajar
merupakan
kesiapan dari individu yang mau dan mampu
untuk belajar dengan inisiatif sendiri, dengan
atau tanpa bantuan pihak lain dalam hal
penentuan tujuan belajar, metoda belajar, dan
evaluasi hasil belajar. Berkaitan dengan hal
tersebut, Sugilar (2000) merangkum pendapat
Guglielmino, West & Bentley menyatakan
bahwa karakteristik individu yang memiliki
kesiapan belajar mandiri dicirikan oleh: (1)
kecintaan terhadap belajar, (2) kepercayaan
diri sebagai siswa, (3) keterbukaan terhadap
tantangan belajar, (4) sifat ingin tahu, (5)
pemahaman diri dalam hal belajar, dan (6)
menerima tanggung jawab untuk kegiatan
belajarnya.
Dalam kemandirian belajar, inisiatif
merupakan indikator yang sangat mendasar.
Dalam pengertiannya yang lebih luas,
kemandirian
belajar
mendeskripsikan
sebuah proses di mana individu mengambil
inisiatif sendiri, dengan atau tanpa bantuan
orang lain, untuk mendiagnosis kebutuhan
belajar, memformulasikan tujuan belajar,
mengidentifikasi sumber belajar, memilih
dan menentukan pendekatan strategi belajar,
dan melakukan evaluasi hasil belajar yang
dicapai.
Kemandirian belajar menuntut tanggung
jawab yang besar pada diri peserta ajar
sehingga peserta didik berusaha melakukan
berbagai kegiatan untuk tercapainya tujuan
belajar. Hiemstra yang dikutip Darmayanti,
Samsul Islam, & Asandhimitra (2004)
menyatakan tentang kemandirian belajar
sebagai bentuk belajar yang memiliki
tanggung jawab utama untuk merencanakan,
melaksanakan, dan mengevaluasi usahanya.
Disamping tanggung jawab, motivasi yang
tinggi dari peserta didik sangat diperlukan
dalam kemandirian belajar. Peserta didik
yang memiliki motivasi belajar yang tinggi
akan berusaha untuk mengatur waktu dan
jadwal belajar secara optimal sehingga

mereka dapat menguasai materi pelajaran
yang dipelajarinya. Dikemukakan Slavin
(1991) menyatakan bahwa motivasi
merupakan salah satu prasyarat yang paling
penting dalam belajar dan motivasi dapat
mempengaruhi proses hasil belajar.
Uraian tersebut di atas memberikan
indikasi bahwa individu yang menerapkan
kemandirian belajar akan mengalami
perubahan dalam kebiasaan belajar, yaitu
dengan cara mengatur dan mengorganisasikan
dirinya sedemikian rupa sehingga dapat
menentukan tujuan belajar, kebutuhan
belajar, dan strategi yang digunakan dalam
belajar yang mengarah kepada tercapainya
tujuan yang telah dirumuskan. Kemandirian
belajar adalah aktivitas belajar yang dilakukan
oleh individu dengan kebebasannya dalam
menentukan dan mengelola sendiri bahan
ajar, waktu, tempat, dan memanfaatkan
berbagai sumber belajar yang diperlukan.
Dengan kebebasan tersebut, individu
memiliki kemampuan dalam mengelola cara
belajar, memiliki rasa tanggung jawab yang
tinggi, dan terampil memanfaatkan sumber
belajar.
Pemanfaatan sumber belajar ditandai
dengan kemampuan memilih sumber belajar
yang sesuai dengan kebutuhan, pengadaan
bahan ajar, dan bentuk interaksi dengan bahan
ajar yang digunakan. Dengan pemilihan
dan pemanfaatan sumber belajar tersebut,
kegiatan pembelajaran menjadi lebih
bermakna. Miarso (2004) mengemukakan
bahwa adanya pengelolaan kegiatan belajar
yang memanfaatkan berbagai sumber belajar
maka kegiatan menghasilkan dan memilih
sumber belajar, serta lembaga yang terlibat
langsung dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
Hal ini dilakukan agar kegiatan pembelajaran
lebih berdaya guna, berhasil guna, dan
produktif. Selain terampil memanfaatkan
sumber belajar, peserta didik harus memiliki
kemampuan mengelola pembelajarannya.

Pengelolaan pembelajaran mencakup
strategi belajar, pengaturan waktu belajar
dan tempat belajar. Di samping ke tiga hal
tersebut, unsur penting lainnya yang dapat
mendukung keberhasilan belajar dalam
konteks kemandirian belajar adalah rasa
tanggung jawab. Tanggung jawab ini terkait
dengan penilaian diri dalam melakukan
aktivitas belajar, upaya untuk mengatasi
kesulitan yang dihadapi, dan upaya untuk
menilai hasil belajarnya sendiri yang telah
dicapai. (Jurnal Pendidikan Terbuka dan
Jarak Jauh, Volume. 7, Nomor 2, September
2006, 91-101)
Sintesis kemandirian belajar meliputi
dimensi pengelolaan belajar, tanggung jawab
dan pemanfaatan berbagai sumber belajar
sebagai berikut :
1. Dimensi pengelolaan belajar berarti
peserta didik harus mampu mengatur
strategi, waktu, dan tempat untuk
melakukan aktivitas belajarnya seperti
membaca,
meringkas,
membuat
catatan dan mendengarkan materi dari
audio.. Kemampuan mengelola proses
pembelajaran dapat membantu peserta
didik untuk keberhasilan belajar.
2. Dimensi tanggung jawab berarti
peserta didik mampu menilai aktivitas,
mengatasi kesulitan, dan mengukur
kemampuan yang diperoleh dari belajar.
Dalam belajar mandiri peserta didik
dituntut untuk memiliki kesiapan,
keuletan, dan daya tahan. Sehingga
diperlukan motivasi belajar yang tinggi.
Kesulitan yang dialami dalam belajar
harus mereka atasi sendiri dengan
mendiskusikan sesama peserta didik
dengan memanfaatkan sumber belajar
yang terkait dengan bahan ajar dan
memperbanyak latihan soal yang dapat
meningkatkan pemahaman.
3. Dimensi pemanfaatan berbagai sumber
belajar berarti peserta didik dapat
menggunakan berbagai sumber belajar
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seperti modul, majalah, kaset audio,
VCD, Computer Assested Instructional
(CAI), internet, dan tutor. (Jurnal
Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh,
Volume. 7, Nomor 2, September 2006,
91-101)
B. Group Investigation
Materi ajar yang bersifat abstrak sangat
sulit dipahami oleh siswa misalnya Struktur
Atom. Agar terbentuk pemahaman yang
baik diperlukan kreativitas guru dalam
menyajikan pembelajaran. Pemilihan strategi
serta alat peraga ataupun media yang sesuai
dengan karakteristik materi oleh guru sangat
bermakna untuk memotivasi siswa, sehingga
siswa memahami apa yang dipelajarinya.

investigation didasarkan pada proses dan
hasil dari kerja yang dilakukan oleh setiap
kelompok.
Metode pembelajaran dengan teknik
group investigation merupakan salah satu
jenis metode pembelajaran yang menerapkan
sistem kooperatif. Pada metode ini, siswa
diarahkan untuk melakukan suatu investigasi
atau suatu penyelidikan tentang suatu objek
yang berhubungan dengan topik yang
dibicarakan dalam pembelajaran.

Strategi pembelajaran yang baik ketika
tercipta suasana pembelajaran yang kondusif
bagi tercapainya tujuan pembelajaran.
Selain itu harus memperhitungkan semua
kondisi siswa, baik itu keadaan internal
maupun eksternal. Metode pembelajaran
Investigasi
Kelompok
atau
Group
investigation mengambil model dari
masyarakat, terutama mengenai mekanisme
sosial yang ada pada masyarakat yang
biasa dilakukan melalui kesepakatan
bersama. Melalui kesepakatan inilah siswa
mempelajari pengetahuan dan mereka
melibatkan diri dalam pemecahan masalah.

Materi Struktur Atom dan Sistem
Periodik berisi pemahaman konsep dan
penerapannya dalam berbagai tipe soal,
siswa dituntut untuk belajar mandiri dan
berlatih lebih giat jika ingin menguasai
materi Struktur Atom dan Sistem Periodik.
Siswa dengan minat belajar tinggi akan
merasa senang dalam berlatih mengerjakan
soal-soal karena dengan adanya minat yang
tinggi pada diri siswa maka akan diikuti
dengan perasaan senang, adanya perhatian,
dan keaktifan mengikuti setiap proses
pembelajaran. Hal ini sangat cocok dengan
kondisi siswa di SMA N 1 Yogyakarta yang
pada umumnya memiliki minat belajar yang
tinggi. Pembelajaran menggunakan metode
pembelajaran kooperatif Group Investigation
bisa dilakukan terhadap siswa dengan kondisi
tersebut, dengan demikian diharapkan terjadi
peningkatan kemandirian belajar.

Maryani dan Fatmawati (2015)
menyatakan
bahwa
metode
group
investigation (GI) merupakan salah satu
metode pembelajaran di mana semua siswa
yang terlibat dalam suatu kelompok dituntut
untuk merencanakan suatu penelitian kecil.
Bukan hanya merencanakan, melainkan juga
mampu melakukan pemecahan terhadap
masalah yang dihadapi. Pada metode jenis
ini, kelompok berhak menentukan hal – hal
yang akan dikerjakan oleh individu yang
mengerjakan tugas tersebut. Selanjutnya
kelompok juga harus memikirkan tentang
cara menyajikan hasil kelompok didepan
kelas. Penilaian pada metode group

Penelitian yang dilakukan oleh
Cahyarini (2013) yang dimuat dalam Jurnal
Penddikan Kimia yang berjudul Pengaruh
Metode Pembelajaran Group Investigation
(GI) dan Minat Terhadap Prestasi Belajar
Siswa Pada Pokok Bahasan Struktur Atom
Dan Sistem Periodik Kelas XI SMAN
6 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013
menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh
metode pembelajaran terhadap prestasi
belajar siswa pada materi struktur atom dan
sistem periodik dan terdapat pengaruh minat
belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa
pada materi struktur atom dan sistem periodik.
Metode Kooperatif GI lebih baik dari metode
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ceramah adalah metode GI merupakan salah
Berdasarkan
latar
belakang
satu bagian dari pembelajaran kooperatif permasalahan di atas diperkiakan tindakan
yang
dalam pelaksanaannya
yang tepat
untuk
mempresentasikan
materi berpusat
pelajaran,pada
pengelolaan
kelas
tidakmenyelesaikan
begitu rumit, masalah
siswa
siswa (student centered learning) dimana yaitu dengan penerapan
Pembelajaran
memperoleh
dan meningkatkan
kemampuan Group
belajar Investigation
mereka.
siswa
lebih banyak
diberikan kebebasan
. Pembelajaran Group
Berdasarkan
latar belakang
permasalahan
di atasdipilih
diperkiakan
tindakan yang
untuk mendapatkan
informasi
dan mengelola
Investigation
karena implementasinya
kelompoknya
sehingga masalah
mereka dapat
dalam kegiatan
pembelajaran
sarat Group
dengan
tepat untuk sendiri
menyelesaikan
yaitu dengan
penerapan
Pembelajaran
melakukan investigasi terhadap persoalan nilai-nilai karakter yang mencerminkan
Investigation . Pembelajaran Group Investigation dipilih karena implementasinya dalam
yang diajukan dan metode ini memiliki nilai-nilai luhur bangsa yaitu aspek mandiri
kegiatan pembelajaran
dengandapat
nilai-nilai karakter yang mencerminkan nilai-nilai
kelebihan,
diantaranya sarat
adalah
Berdasarkan dukungan landasan teoritik
meningkatkan
kepercayaan
luhur bangsa kreativitas
yaitu aspekdan
mandiri
yang diperoleh dari eksplorasi teori yang
siswa untuk bertanya dan mempresentasikan
dijadikan
rujukan konsepsional
Berdasarkan dukungan landasan teoritik
yang diperoleh
dari eksplorasivariabel
teori
materi pelajaran, pengelolaan kelas tidak
penelitian,
maka
dapat
disusun
kerangka
yang dijadikan
begitu
rumit, rujukan
siswa konsepsional
memperoleh variabel
dan penelitian, maka dapat disusun kerangka
berpikir penelitian seperti dalam bagan
meningkatkan
kemampuan
berpikir penelitian
sepertibelajar
dalammereka.
bagan berikut
ini: ini:
berikut
KONDISI
AWAL

TINDAKAN

KONDISI
AKHIR

Pembelajaran1.masih
konvensional
dan
2.
membosankan

Hasil belajar
belum maksimal
dari standar KKM

Pembelajaran dengan
3.
metoda Group
Investigation

Siklus 1
dan
Siklus 2

Kemandirian belajar
meningkat dan hasil
belajar maksimal lebih
dari standar KKM
Bagan
1. Skema
Kerangka
Berpikir
Bagan
1. Skema
Kerangka
Berpikir

Mempelajari materi Sistem Periodik kulit serta elektron valensinya kemudian
Unsur diperlukan beberapa kemampuan menentukan letak unsur tersebut. Selain itu,
Mempelajari materi Sistem Periodik Unsur diperlukan beberapa kemampuan
berpikir tingkat tinggi, salah satunya konfigurasi elektron juga digunakan untuk
berpikir
tingkat tinggi,
salahHal
satunya
yaitu kemampuan
Hal iniunsurnya
karena materi
yaitu
kemampuan
analisis.
ini karena
menentukananalisis.
sifat periodik
setelah
materi
ini dinilai
cukupSiswa
sulit. perlu
Siswamemahami
perlu mengatahui
letakStruktur
unsur dalam
periodik
ini dinilai
cukup sulit.
konsep dasar
Atom,tabel
selain
itu
memahami
konsep
dasar
Struktur
Atom,
unsur.
Siswa
yang
sering
kali
lupa
letak
materi ini merupakan konsep dasar untuk mempelajari materi-materi selanjutnya.
selain itu materi ini merupakan konsep suatu unsur dalam sistem periodik unsur,
Pemahaman
konsep dasarmateri-materi
sub materi struktur
atom karena
khususnya
dasar
untuk mempelajari
kemungkinan
siswapada
lebihmateri
sering
selanjutnya.
konsep dasar
menghafal
paham
asalyaitu
muasalnya.
konfigurasi Pemahaman
elektron digunakan
pada sub materi
Sistemtanpa
Periodik
Unsur,
untuk
materi
struktur atom
materi
Pembelajaran
dengan
memperhatikan
menganalisis
letak khususnya
suatu unsurpada
dalam
tabel periodik
unsur dilihat
dari konfigurasi
atom
konfigurasi elektron digunakan pada sub kemampuan analisis akan membantu siswa
yang Sistem
terbentuk
kemudian
serta
elektron valensinya
kemudian
materi
Periodik
Unsur,dilihat
yaitu jumlah
untuk kulit
dalam
menyelesaikan
permasalahan
baru
menentukanletak
letaksuatu
unsurunsur
tersebut.
Selain
konfigurasi
digunakan untuk
menganalisis
dalam
tabelitu, yang
relevanelektron
dengan juga
materi.
periodik
unsur
dilihat
dari
konfigurasi
atom
menentukan sifat periodik unsurnya setelah mengatahui
letak siswa
unsur yang
dalammemiliki
tabel
Prestasi belajar
yang terbentuk kemudian dilihat jumlah
kemampuan analisis tinggi berpengaruh lebih
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baik daripada kemampuan analisis rendah.
Materi sistem periodik unsur merupakan
materi yang membutuhkan kemampuan
menghafal, pemahaman dan menganalisis.
Materi ini terdiri dari menentukan konfigurasi
elekton, menentukan letak suatu unsur
dalam tabel periodik, dan menggolongkan
sifat suatu unsur. Pemahaman konsep dasar
sub materi struktur atom khususnya pada
materi konfigurasi elektron digunakan
pada sub materi Sistem Periodik Unsur,
yaitu untuk menganalisis letak suatu unsur
dalam tabel periodik unsur dilihat dari
konfigurasi atom yang terbentuk kemudian
dilihat jumlah kulit serta elektron valensinya
kemudian menentukan letak unsur tersebut
sehingga dapat menentukan sifat periodik
unsurnya. Untuk dapat menguasai materi ini
diperlukan keaktifan siswa dalam mengikuti
pembelajaran didalam kelas sehingga siswa
benar-benar memahami konsep.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah jenis Penelitian
Tindakan Kelas (PTK) yang terfokus pada
situasi kelas dalam tahapan bersiklus.
Suharsimi ( 2015:41) menjelaskan model
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dapat
dikatakan penelitian eksperimen berulang
atau eksperimen berkelanjutan, meskipun
tidak selalu demikian. Selanjutnya dijelaskan
apabila guru tidak puas dengan hasil
pembelajarannya, guru dapat mengubah
pembelajaran dengan model yang sifatnya
baru untuk dicobanya berulang-ulang
sehingga disebut penelitian tindakan.
Dalam bagan berikut terdapat dua lingkaran
yang dimulai dari perencanaan, kemudian
pelaksanaan, pengamatan dan sesudah itu
refleksi.

Perencanaan
Refleksi

Siklus ke-I

Pelaksanaan

Pengamatan
Perencanaan
Refleksi

Siklus ke-II

Pelaksanaan

Pengamatan
?
Bagan 2. Siklus Penelitian Tindakan
Penelitian ini bertempat di kelas X
MIPA 1 SMA Negeri 1 Yogyakarta di Jl.
HOS Cokroaminoto No. 10 Wirobrajan Kota
Yogyakarta dilaksanakan pada semester gasal
tahun ajaran 2016/2017 mulai bulan Agustus
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2016 hingga awal Desember 2016. Subyek
penelitian adalah siswa kelas X MIPA 1
yang berjumlah 31 siswa yang terdiri dari 25
siswa putri dan 6 siswa putra. Kelas X MIPA
1 dalam penelitian ini adalah salah satu kelas

reguler dari 9 kelas X MIPA di SMA Negeri
1 Yogyakarta pada tahun ajaran 2016/2017
dengan kondisi siswa yang heterogen.
Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara
(diskusi), dan studi dokumen istrumen yang
meliputi : observasi, angket/kuesioner,
wawancara dan dokumentasi. Suharsimi
(2015 : 85) menjelaskan bahwa pengertian
dari istrumen PTK adalah semua alat yang
akan digunakan untuk mengumpulkan data
tentang semua proses pembelajaran bukan
hanya proses tindakan saja.
Observsi yang dilakukan merupakan
observasi partisipatif. peneliti terlibat dalam
kegiatan sehari-hari orang yang sedang
diamati atau yang digunakan sebagai sumber
penelitian. Sambil melakukan pengamatan,
peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan
oleh sumber data dan ikut mengalami suka
dukanya. Observasi dilakukan oleh peneliti
bersama kolaborator. Hasil observasi ditulis
dalam catatan lapangan. Catatan lapangan
digunakan untuk mengumpulkan data dalam
penelitian dengan pengamatan langsung
aktivitas guru dan siswa di kelas maupun di
luar kelas. Aspek yang diamati merupakan
proses pembelajaran reflektif yang dilakukan
guru. Lembar observasi yang digunakan
dalam kegiatan penelitian adalah lembar
observasi kemandirian belajar siswa.
Aspek dan indikator
belajar siswa adalah:

kemandirian

1. Memilih sendiri sumber belajar, dengan
indikator: memanfaatkan tempat atau
lingkungan sekitar, memanfaatkan benda
yang ada disekitarnya, memanfaatkan
orang atau siapa saja yang memiliki
keahlian tertentu, dan memanfaatkan
buku.
2. Menggunakan teknik belajar yang tepat,
dengan indikator: berbuat, tidak cukup
hanya mendengar dan menyerap, bertukar
pendapat dengan siswa lain, keberanian
mengemukakan permasalahan, dan

senang dengan pembelajaran yang
memusat pada pemecahan masalah.
Hasil penelitian didukung oleh foto-foto
atau dokumentasi lainnya. Dalam penelitian
ini dokumentasi dipergunakan untuk
memperoleh data mengenai berjalannya
proses pembelajaran di kelas, respon siswa
terhadap pembelajaran, kemajuan guru
dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh
karena itu dokumentasi yang dilakukan
adalah dengan menggunakan foto, rekaman
video, dan lembar umpan balik siswa.
Teknik analisis data dilakukan
dengan cara merefleksi hasil observasi
terhadap proses pembelajaran reflektif.
Analisis data pada penelitian ini menerapkan
metode deskriptif kualitatif. Analisis data
kualitatif menurut Sugiyono (2010:337345) dilakukan dalam 3 (tiga) komponen
berurutan yakni reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Analisis
data dalam penelitian ini dimulai sejak
awal sampai berakhirnya pengumpulan
data (analisis proses dan produk). Analisis
yang dilakukan berupa penilaian terhadap
semua data kegiatan penelitian yang telah
dilakukan di lapangan. Hasil analisis dan
temuan disajikan dalam tabel dan grafik yang
dijadikan sebagai dasar dalam penarikan
kesimpulan penelitian. Data-data dari hasil
penelitian di lapangan diolah dan dianalisis
secara kualitatif. Teknik analisis kualitatif
mengacu pada model analisis Miles dan
Huberman (1992: 16) yang dilakukan dalam
tiga komponen berurutan yaitu reduksi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Kegiatan observasi dilakukan terhadap
masing-masing individu siswa, kegiatan
siswa dalam kelompok serta kegiatan
guru yang dilaksanakan pada saat proses
pembelajaran berlangsung. Lembar observasi
diisi langsung oleh kolaborator secara
langsung pada saat proses belajar mengajar
berlangsung di dalam kelas.
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Kriteria yang digunakan untuk
mengukur keberhasilan penelitian tindakan
kelas ini yaitu : 1) bila rata-rata tingkat
kemandirian belajar siswa lebih besar dari 80
%. 2) Prestasi hasil belajar siswa meningkat
dan lebih besar dari sekedar standar kriteria
ketuntasan minimal belajar yaitu sekurangkurangnya 90 % siswa memiliki nilai hasil

belajar diatas 80.
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Hasil siklus I dari angket kemandirian
belajar menunjukkan tingkat kemandirian
belajar siswa yang relatif tinggi, yaitu sebesar
77 %.

Diagram 1. Hasil Angket Kemandirian Belajar Siswa Siklus 1
Dari diagram menunjukkan bahwa
aspek paling tinggi yang telah dicapai adalah
mengatasi kesulitan memahami bahan
ajar, hal ini karena input siswa SMA N 1
Yogyakarta tergolong tinggi sehingga tidak
mengalami kesulitan. Sementara itu aspek
paling rendah yaitu pada aspek mengelola
sumber belajar dan mengatur waktu belajar,
hal ini dimungkinkan karena mereka baru
saja memasuki sekolah dengan suasana
baru sehingga memerlukan waktu untuk
penyesuaian diri dengan lingkungannya.
Aktivitas siswa pada siklus I
menunjukkan siswa telah mempelajari dan
menemukan pengetahuan, membangun
konsep,
mengkomunikasikan
hasil
pemikirannya, serta berfikir reflektif dengan
baik. Namun ada indikator yang masih
kurang yaitu berfikir kritis serta memajang
hasil karya, hal ini menuntut agar guru
memberi latihan secara terus-menerus agar
siswa termotivasi. Hasil observasi tersebut
menunjukkan bahwa hampir sebagian besar
siswa memiliki aktivitas yang bagus terhadap
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penerapan metode Group Investigation itu
berarti mereka memiliki persepsi yang bagus
terhadap teknik dan strategi pembelajarannya.
Hasil angket respon siswa terhadap
penerapan Group Investigation terbukti
sebagian besar siswa menyatakan setuju
dengan Group Investigation sebagai
metoda untuk meningkatkan kemandirian
belajar. Aspek yang perlu ditingkatkan
adalah motivasi siswa yang masih kurang,
hal ini karena siswa memandang konsep
materi Struktur Atom dan Sistem Periodik
Unsur merupakan materi abstrak yang sulit
dipelajari. Guru dituntut memperbaiki strategi
pada siklus berikutnya. Hasil observasi
aktivitas guru yang dilakukan oleh teman
sejawat juga mengindikasikan bahwa guru
harus memperbaiki strategi pembelajarannya
untuk memperoleh hasil yang maksimal
sehingga bisa merubah aktivitas dan respon
siswa terhadap penerapan metode Group
Investigation.
Hasil observasi aktivitas siswa Siklus
II pada 4-13 Oktober 2016 diperoleh skore

atau 93 % dengan predikat Sangat Baik.
Predikat ini untuk aspek 1) Pengetahuan
yang dialami, dipelajari, dan ditemukan
oleh siswa, 2) Mengkomunikasikan sendiri
hasil pemikirannya, dan 3) Berpikir reflektif.
Sedangkan aspek Melakukan sesuatu untuk
memahami materi pelajaran (membangun
pemahaman konsep) masih berpredikat
Baik.
Hasil angket siklus II menunjukkan
bahwa hampir sebagian besar merespon
dengan sangat baik penerapan pembelajaran

Group Investigation, hal ini dikuatkan
dengan wawancara ke beberapa siswa
yang menyatakan sangat antusias dengan
penerapan metode pembelajaran yang
menurutnya baru sehingga dapat membantu
memahami dengan mudah materi ajar
kimia khususnya
pada materi struktur
atom dan sistem periodik unsur. Hasil ini
memperkuat bahwa terjadi peningkatan
rata-rata kemandirian belajar siswa dalam
kelas dibanding siklus I yaitu dari 77 % naik
menjadi 84 % atau meningkat sebesar 7 %

Diagram 2. Tingkat Kemandirian Siswa Siklus II
Pada akhir kegiatan siklus II ternyata PENUTUP
ada peningkatan nilai prestasi hasil belajar
Hasil penelitian menyimpulkan : 1)
yaitu 82,4 pada siklus I
menjadi 87,3 Pembelajaran Group Investigation dapat
pada siklus II dan nilai rata-rata akhir meningkatkan kemandirian belajar kimia
84,9. Perolehan nilai rata-rata setiap siswa konsep struktur atom dan sistem periodik
yang didapat dari siklus I dan siklus II unsur di klas X Mipa 1 SMA N 1 Yogyakarta.
menunjukkan sebanyak 29 dari 31 siswa Implementasi Group Investigation berjalan
atau 93,5% siswa memperoleh nilai akhir di dengan lancar, siswa dan guru menunjukkan
atas 80. Angka ini telah memenuhi indikator aktivitas yang sangat baik. Penelitian
keberhasilan dalam penelitian ini sehingga berlangsung dalam 2 (dua) siklus dan
tindakan dalam penelitian ini dihentikan. setiap siklus terdiri dari 2 (dua) pertemuan.
Dengan demikian dapat dimengerti bahwa 2) Hasil dari penerapan pembelajaran
metode pembelajaran Group Investigation Group Investigation dapat meningkatkan
dapat meningkatkan kemandirian belajar kemandirian belajar kimia konsep struktur
siswa yang dibuktikan dengan meningkatnya atom dan sistem periodik unsur di Klas X
prestasi hasil belajar siswa.
MIPA 1 SMA Negeri 1 Yogyakarta Tahun
Ajaran 2016/2017. Pada akhir siklus II
terjadi peningkatan kemandirian belajar
dari siklus I sebesar 77 % menjadi 82 % dan
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aktivitas siswa mencapai 93 %. Respon siswa
terhadap penerapan Group Investigation
sangat baik sehingga dapat memotivasi lebih
dari 80 % membangun karakter kemandirian
belajarnya.
Hasil penelitian implementasi Group
Investigation telah terbukti meningkatkan
kemandirian belajar siswa yang merupakan
salah satu karakter yang sangat penting
dikembangkan, maka
sekolah perlu
melakukan kegiatan dan pelatihan peneltian
tindakan kelas bagi guru untuk meningkatkan
kualitas pendidik, sehingga kompetensi guru
dapat terus meningkat. Penambahan sarana
prasarana penunjang seperti penambahan
buku-buku di perpustakaan, sehingga siswa
dapat memanfaatkan secara optimal untuk
menunjang kemandirian belajarnya dalam
aspek mencari sumber belajar berupa refrensi
buku pelajaran serta menambah kuota
koneksi internet di setiap kelas sehingga
siswa mudah mengakses informasi sumber
belajar secara online.
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MODEL PEMBELAJARAN TEMAN SEBAYA (PEER LEARNING)
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
PESERTA DIDIK DISEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Oleh : Nur Muhammad Sidiq
SMKN 2Pengasih
Sidiq.dinamik@gmail.com
Abstrak
NUR MUHAMMAD SIDIQ: Model Pembelajaran Teman Sebaya Sebagai Upaya
untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik di Sekolah Menengah Kejuruan.
Tesis. Yogyakarta, 2016.
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan
menggunakan model pembelajaran teman sebaya pada Kompetensi Kelistrikan Mesin
dan Konversi Energi siswa kelas X TM1 SMK Negeri 2 Pengasih. Penelitian ini adalah
penelitian tindakan kelas yang menggunakan model Kemmis dan Taggart. PTK ini
dilaksanakan melalui proses pengkajian siklus empat tahap, yaitu perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Data penelitian dianalisis menggunakan
uji T pada taraf signifikansi 0,05% yang dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan
hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah mengikuti pembelajaran
teman sebaya, terdapat 88,9 %. siswa yang mencapai ketuntasan belajar dengan nilai
Hasil belajar sebesar 79,06. Penggunaan metode pembelajaran teman sebaya dapat
meningkatkan hasil belajar yang sesuai dengan kriteria penelitian tetapi tidak berhasil
meningkatkan nilai hasil belajar dari pra-tindakan.Siswa yang lulus KKM tebih tinggi
dibandingkan dengan pra-tindakan.
Kata Kunci: PTK, Model Pembelajaran Teman Sebaya, SMK.
Abstract
NUR MUHAMMAD SIDIQ: Peer Learning Model as an Efforts to Improve Learning
Achievement of the Students of Vocational High School. Thesis. Yogyakarta, 2016.
The purpose of this study to improve the learning outcomes of students with the use of
peer learning model in the Competence Electrical Engineering and Energy Conversion
of the XTM1 students of SMK Negeri 2 Pengasih. This research was classroom action
research using the model of Kemmis and Taggart. It was implemented through four
phase: planning, action, observation, and reflection. The research data was analyzed
using the T test at the significance level of 0.05%, followed by the conclusion of research
results. The results showed that after following peer learning, 88.9%. Students achieve
the mastery learning of 79.06. The use of peer learning methods improves learning
outcomes in accordance with the criteria of the study but cannot increase the value
of learning from pre-action. The number of the students who pass the KKM is higher
compared with the pre-action.
Keywords: Classroom Action Research, Peer Learning Models, Vocational High School
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PENDAHULUAN
Penelitian
ini
dilatarbelakangi
banyaknya hal yang dapat mempengaruhi
proses pembelajaran di SMK, baik dari
siswa maupun hal-hal lain yang secara
langsung maupun tidak langsung seperti
guru, sarana dan prasarana, lingkungan serta
kelembagaan. Siswa yang aktif dan kreatif
didukung sarana dan prasarana memadai
serta guru yang menguasai materi dan strategi
penyampaian secara efektif akan semakin
menambah kualitas pembelajaran. Namun,
untuk mencapai hasil yang maksimal tersebut
banyak faktor yang masih menjadi kendala.
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
memberi peluang Indonesia menjadi pangsa
pasar potensial dunia. Bonus demografi
Indonesia bila dibina dengan baik dapat
menopang
keberhasilan
Indonesia.
Kenyataannya sumber daya manusia di
Indonesia pada saat ini kurang siap untuk
menghadapi MEA. Faktor-faktor yang harus
diperbaiki pada lingkungan masyarakat
Indonesia antara lain kurangnya pengetahuan
dan kurangnya persiapan seerta pembekalan
untuk menghadapinya. Agar bperan yang
menguntungkan dalam MEA, Indonesia
membutuhkan sumber daya manusia yang
mampu menghadapi persaingan dengan
negara lain. SDM kita membutuhkan
softskillyang berupa kemampuan merencana,
melaksanakan, mengontrol dan mengevaluasi
program kegiatan yang direncanakan. Hal
tersebut perlu disiapkan secara berkelanjutan
bukan secara tergesa-gesa dan instan.
Kualitas sumber daya manusia yang
baik merupakan modal utama ekonomi
suatu bangsa yang diperlukan perjuangan
untuk memperolehnya. Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) memainkan peran yang
sangat strategis bagi terwujudnya angkatan
tenaga kerja nasional yang terampil. Lulusan
SMK merupakan sumber daya manusia
yang disiapkan untuk bekerja. Lulusan
SMK diharapkan dapat menerapkan ilmu
di dunia kerja. Namun, pada kenyataannya,

banyak tamatan SMK tidak siap kerja
baik secara kompetensi individu maupun
mentalitas. Pendidikan kejuruan dalam
pengelolaannyadahulu memiliki kelemahan
penyelenggaraan pendidikan secara sepihak
sehingga anak didik tertinggal oleh kemajuan
dunia usaha/dunia industri. Menciptakan
kreativitas
dan
kemandirian
siswa,
merupakan jawaban tepat untuk menghindari
ketergantungan dan dapat mengurangi tingkat
pengangguran. Kesadaran mengembangkan
diri dengan meningkatkan kepercayaan
dan kemandirian siswa, merupakan bagian
penting untuk mempersiapkan pencapaian
tujuan jangka panjang.
Untuk menghadapi MEA maka
diperlukan SDM yang mempunyai: (1)
daya saing secara terbuka dengan negara
lain, (2) adaptif dan antisipatif terhadap
berbagai perubahan dan kondisi baru, (3)
terbuka terhadap perubahan, mampu belajar
bagaimana belajar (learning how to learn),
(4) memiliki keterampilan, mudah dilatih,
serta memiliki dasar kemampuan luas,
kuat, dan (5) mendasar untuk berkembang
di masa yang akan datang. Permasalahan
SDM memiliki hubungan dengan masalah
tenaga kerja, sehingga kualitas SDM
harus mendapatkan prioritas utama untuk
ditingkatkan dan dikembangkan guna
mendapatkan kualitas tenaga kerja yang
baik. Tenaga kerja yang berkualitas dan
memiliki etos kerja yang tinggi akan
memperkuat posisi industri yang pada
akhirnya akan memperkuat perekonomian
negara. Peningkatan kemampuan dan
keterampilan merupakan tanggung jawab
dunia pendidikan. Pendidikan merupakan
bagian integral yang tidak dapat dipisahkan
dari proses penyiapan SDM yang berkualitas,
tangguh dan terampil.
Dalam pendidikan vokasional dikenal
adanya tiga istilah yaitu pendidikan,
pelatihan dan pengembangan. Ada perbedaan
antara pengertian pendidikan, pelatihan dan
pengembangan. Untuk mempertegas dan
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menjelaskan apa yang dimaksud dengan
pelatihan, maka perlu dibedakan terlebih
dahulu pengertian pendidikan (education),
pelatihan (training), dan pengembangan
(development).
Pendidikan dibagi menjadi dua yaitu
pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
Pendidikan formal adalah jalur pendidikan
yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri
atas pendidikan dasar, pendidikan menengah,
dan pendidikan tinggi. Pendidikan non
formal adalah jalur pendidikan di luar
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan
secara terstruktur dan berjenjang.
Fokus psikolog pendidikan kejuruan
menurut Vondracek et al. (2014) adalah pada
potensi dan pada proses perkembangan dan
jalur yang memungkinkan mendapatkan
pekerjaan yang diinginkan di masa depan.
Dalam pembelajaran ini difokuskan pada
fasilitas dan pelatihan ketrampilan untuk
kerja.
Istilah
vocational,
occupational,
profesional atau work relatedmenurut .
Brown (2007)adalah istilah yang menjadi
ciri pendidikan yang berorientasi kerja.
Pendidikannya berkembang melalui interaksi
antara individu dan kontek pekerjaan melalui
pendidikan kejuruan dan pelatihan. Hal ini
sebagaimana disampaikan Brown berikut
ini:
Menurut Copa & Plihal dalam
Rojewski (2009)Pendekatan lapangan yang
luas diperlukan untuk mengintegrasikan
kurikulum dimana Pendidikan Teknologi
dan Kejuruan ditawarkan dalam subyek yang
lebih komprehensif untuk pembelajaran
tentang kerja, peran dan tanggung jawab
dalam keluarga dan masyarakat.
Menurut Pavlova (2009) Persiapan
langsung untuk bekerja umumnya merupakan
tujuan utama dari pendidikan kejuruan. Itu
dianggap sebagai memberikan pelatihan
khusus yang memproduksi kembali dan
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berdasarkan instruksi guru. Tujuannya
adalah untuk mengembangkan pemahaman
tentang industri tertentu, yang terdiri
dari keterampilan tertentu atau menjadi
semacam trik perdagangan. Motivasi siswa
dapat dimunculkan dengan adanya manfaat
ekonomi yang diperoleh untuk mereka di
masa depan. Di ujung lain dari spektrum,
pendidikan teknologi dianggap sebagai,
disiplin berdasarkan konsep-umum atau
bidang studi, dengan fokus pada hubungan
antara teknologi dan masyarakat / alam /
orang. Selanjutnya, itu dilihat melibatkan
kreativitas, dan pembelajaran reflektif dan
mandiri dan belajar bagaimana belajar.
Kegiatan pembelajaran dipandu oleh
kepentingan siswa dan ditujukan untuk
mengubah dunia (sehingga lebih baik
bagi orang-orang). Kegiatan pembelajaran
di pendidikan teknologi yang praktis
dan mendesain dan membuat produk,
menggunakan bahan yang berbeda,
melakukan penelitian, dan lain-lain.
Pendidikan kejuruan menurut Bagnall
(2009) dikonsepkan sebagai pembelajaran
yang menyediakan proses pembelajaran yang
diarahkan terutama untuk meningkatkan
potensi ekonomi peserta didik kedepan.
potensi ekonomi termasuk didalamnya
potensi pendapatan dari hasil pekerjaan lebih
baik dari pada orang lain.
Meskipun pendidikan teknologi dan
kejuruan tidak terpisahkan dari sistem
pendidikan secara keseluruhan, namun
sudah barang tentu mempunyai kekhususan
atau karakteristik tertentu yang membedakan
dengan subsistem pendidikan yang lain.
Perbedaan ini tidak saja dalam difinisi,
struktur organisasi dan tujuan pendidikannya
saja tetapi juga tercermin dalam aspek-aspek
lain yang erat kaitannya dengan perencanaan
kurikulum, yaitu: (1) orientasi pendidikannya;
(2) justifikasi untuk eksistensinya; (3) fokus
kurikulummya; (4) kriteria keberhasilannya;
(5) kepekaan terhadap perkembangan

masyarakat; (6) perbekalan logistiknya; dan
(7)hubungan dengan masyarakat dunia usaha
(Sukamto, 1998).
Sekolah kejuruan menurut muzis et
al (2012) telah memiliki peran penting
untuk bermain dalam melibatkan anakanak muda di sekolah menengah, dan juga
telah menghasilkan hasil yang nyata dalam
mempertahankan dan mengembangkan siswa
dalam pendidikan tinggi dan pekerjaan.
Bidang keahlian Teknologi dan
Rekayasa adalah rumpun didalam SMK
yang menaungi program keahlian yang
berkaitan dengan Teknologi dan Rekayasa
yang salah satunya adalah Program Keahlian
Teknik Mesin. Program Keahlian Teknik
Mesin memiliki lima kompetensi keahlian
yang salah satunya adalah Kompetensi
Keahlian Teknik Pengelasan. Pelaksanaan
pembelajaran dalam Kompetensi Keahlian
Teknik Pengelasan dilaksanakan di kelas
dan bengkel. Bengkelsebagai laboratorium
pendidikan yang memberikan miniatur
pekerjaan-pekerjaan praktik seperti di
industri kepada siswa untuk diselesaikan.
Ruang kelas seperti dalam pembelajaran di
Sekolah Menengah Umum (SMU) adalah
tempat pembelajaran teoritik.
Banyak faktor yang mempengaruhi
proses pembelajaran di SMK, mulai dari
siswa maupun faktor lain seperti guru,
sarana dan prasarana, lingkungan serta
kelembagaan. Siswa yang aktif dan kreatif
didukung sarana dan prasarana memadai
serta guru yang menguasai materi dan strategi
penyampaian secara efektif akan semakin
menambah kualitas pembelajaran. Namun,
untuk mencapai hasil yang maksimal tersebut
banyak faktor yang masih menjadi kendala.
Mata pelajaran Kelistrikan Mesin dan
Konversi Energi (KMKE) terdiri dari dua
materi utama yaitu kelistrikan mesin dan
konversi energi. Kelistrikam mesin memuat
materi dan informasi tentang dasar listrik,

arus, tegangan, tahanan, hukum ohm, daya
listrik, juga mengungkap tentang rangkaian
kelistrikan yaitu rangkaian seri, paralel
dan kombinasi, serta masalah magnet dan
induksi. Konversi energi memuat materi
dan informasi tentang pengetahuan dasar
motor bakar, pengetahuan dasar turbin dan
pengetahuan dasar generator listrik. KMKE
adalah mata pelajaran yang termasuk dalam
kelompok mapel dasar kompetensi kejuruan
(C2) yang didominasi pelajaran listrik
dan otomotif. Materi berbeda jauh dengan
kelompok mapel kompetensi kejuruan
(C3) paket keahlian 1 Teknik Pengelasan.
Tidak semua guru mata pelajaran produktif
permesinaan mampu mengajar sesuai dengan
SKL ataupun silabus.
Setiap guru mengharapkan para
siswanya berprestasi dengan baik. Namun
realitanya tidaklah demikian. Sebagian
besar guru pernah menemui atau mengalami
beberapa siswa yang selalu membuat ulah,
selalu mengganggu, rendah diri, malas,
lambat belajar, ataupun membenci mata
pelajaran tertentu. Pada lain waktu ada siswa
yang biasa ceria tetapi dengan tiba-tiba saja
menjadi murung dan malas belajar.
Mengapa hal-hal negatif tersebut dapat
terjadi? Kenyataan-kenyataan ini memberi
gambaran bahwa siswa dapat mengalami
hal-hal yang menyebabkan ia terganggu
belajarnya atau melakukan tindakan tidak
lazim selama proses pembelajaran sedang
berlangsung. Siswa juga dapat belajar
atau melakukan kegiatan selama proses
pembelajaran sedang berlangsung, namun
tidak optimal. Faktor penyebabnya dapat
berasal dari dalam diri siswa itu sendiri dan
dapat juga dari luar.
Dalam mengatasi problematika dalam
kelas perlu berdasarkan pada perubahan
paradigma baru dalam pembelajaran.
Pembangunan
teknologi
informasi
dan komunikasi berjalan sangat cepat
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menyebabkan banyak informasi yang dapat
diakses oleh siapapun berpengaruh terhadap
peran sekolah tradisional/konvensional.
Perkembangan teknologi pembelajaran
berbasis IT dapat berdampak negatif dan
positif bagi siswa. Ada tiga hal penting
yang berubah dalam dunia pendidikan
yaitu kurikulum, proses pembelajaran dan
lingkungan pembelajaran.
Surya
Dharma
(2013;
214)
mengidentifikasikan
hal-hal
yang
menyebabkan pergeseran paradigma antara
lain: Kurikulum mengalami pergeseran dari
kurikulum yang mengedepankan isi menjadi
yang menyeimbangkan proses dan isi.
Dahulu isi disetujui saja tanpa pertimbangan
sekarang mulai dipikirkan bagaimana siswa
nantinya akan belajar. Dulu kurikulum
bersifat statis sekarang bersifat berkembang
dan berkelanjutan.
Pergeseran paradigma terjadi pada
proses pembelajaran yang berpusat pada guru
menjadi berpusat pada siswa. Sumber belajar
dahulu hanya satu sekarang mulai bervariasi.
Pembelajaran yang hanya menggunakan satu
metode menjadi bervariasi.
Perubahan lingkungan belajar dari
lingkungan yang kompetitif menjadi
kooperatif. Sistem manajemen yang dahulu
diatur dipusat sekarang mullai menjadi
manajemen berbasis sekolah. Lingkungan
dikondisikan untuk memberdayakan siswa
bukan mengawasi. Struktur organisasi yang
berjenjang hierarkis keatas menjadi struktur
organisasi kolegial.
Perubahan
paradigma
dalam
pembelajaran di atas merupakan titik awal
pemecahan permasalahan yang terjadi
dikelas dimulai. Peneliti berrusaha agar
masalah diselesaikan dengan cara yang
mengikuti perubahan paradigma tersebut
diatas.
Urgensi penelitian penelitian ini
adalah untuk mengurai permasalahan yang
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terjadi didalam kelas yang secara langsung
melibatkan guru yang bersangkutan dan
siswa secara timbal balik.
Menurut Komara (2014; 1) belajar
adalah kegiatan individu untuk memperoleh
pengetahuan, perilaku, dan ketrampilan
dengan cara mengolah bahan belajar.
Belajar sebagai kelakuan yang berubah yang
membedakan proses belajar dengan kegiatan
yang bersifat hafalan atau rutinitas.
Mulyasa (2009) menyebutkan bahwa
belajar tuntas berasumsi kalau dalam
kondisi yang tepat semua peserta didik
mampu belajar denganbaik, dan hasil yang
maksimal terhadap seluruh materi yang
dipelajari. Untuk mendapatkan hasil belajar
yang optimal maka pembelajaran harus
dilaksanakan secara sistematis.
Menurut Slameto (2010; 2). Belajar ialah
suatu proses usaha yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah
laku yang baru secara keseluruhan, sebagai
hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi
dengan lingkungannya. Titik tumpu utama
belajar adalah perubahan tingkah laku yang
baru. Walaupun ikut dalam pembelajaran
tetapi siswa tidak mengalami perubahan
tingkah laku yang baru maka dapat dikatakan
tidak berhasil dalam belajar.
Menurut Surya Dharma dkk. (2013;
21) proses pembelajaran pada pendidikan
kejuruan sejatinya harus diarahkan pada
pemberian pengalaman belajar (learning
experience) yang bermakna, sehingga
menghasilkan lulusan yang kompeten dan
tidak sekedar berkutat pada seberapa gaji
yang didapat saat bekerja atau sebaliknya
yaitu memunculkan masalah baru dalam
ketenagakerjaan setelah mereka lulus dari
sekolah.
Setiap keberhasilan proses belajar
mengajar diukur dari seberapa jauh hasil
belajar yang dicapai siswa. Hasil belajar
berasal dari dua kata dasar yaitu hasil dan
belajar, istilah hasil dapat diartikan sebagai

sebuah prestasi dari apa yang telah dilakukan.
Berikut ini beberapa definisi tentang prestasi
belajar.
Pembelajaran
teman
sebaya
(Peerlearning) diartikan Boud dan Lee
(2005) sebagai kegiatan belajar timbal balik
dua arah. Mengacu pada jaringan hubungan
pembelajaran, antara siswa dan lain-lain
yang signifikan. Dalam bidang umum
pengajaran dan pembelajaran di pendidikan
tinggi, investigasi yang cukup sekarang telah
dilakukan siswa bekerja dengan satu sama
lain dan cara-cara yang dapat dibina dalam
pembelajarn, memobilisasi wacana formal
‘rekan’ atau ‘kolaboratif’ belajar.
Prinsip-prinsip kunci yang muncul dari
studi yang dilakukan Sampson et al. untuk
keberhasilan pelaksanaan peer learning
adalah sebagai berikut: (1). Mengikuti
konteksdi mana strategi peer learning
yang akan diterapkan. (2). Fokus pada
hasil belajar dan tujuan pembelajarandan
mencocokannya pada strategi peer learning.
(3). Memastikan keselarasan antara strategi
peer learning dan tugas-tugas yang dinilai.
(4). Mempersiapkan staf dan siswa untuk
pendekatan belajar yang berbeda, peran dan
tanggung jawabnya. (5). Memperkenalkan
strategi peer learning dan mengelola proses
pelaksanaannya. (6). Menciptakan kondisi
yang positif saat pembelajaran (Sampson et
al. 1999).
Menurut Lakey (2010) bahwa dalam
pembelajaran, guru hendaknya proaktif
pembuka percakapan untuk meringankan
suasana, mengatur pasangan teman atau
kelompok dukungan kecil. Semakin cepat
kelompok mulai berbagi tugas membangun
dan memperkuat kelompok. Hal tersebutlebih
baik bagi kelompok.
Permasalahan dalam penelitian ini
adalah bagaimanakah penggunaan model
pembelajaran teman sebaya(peer learning)
dapat meningkatkan hasil belajar pada mata
pelajaran Kelistrikan Mesin dan Konversi

Energi siswa kelas X TM1 SMK N 2
Pengasih.
Tujuan penelitian ini adalah untuk
meningkatkan hasil belajar peserta didik
dengan menggunakan model pembelajaran
teman sebaya pada Kompetensi Kelistrikan
Mesin dan Konversi Energi siswa kelas X
TM1 SMK Negeri 2 Pengasih
Kegunaan penelitian ini agar guru dapat
melakukan penelitian tentang masalahmasalah aktual yang mereka hadapi untuk
mata pelajaran yang diampunya. Guru
langsung dapat melakukan tindakan-tindakan
untuk memperbaiki atau meningkatkan
praktek-praktek pembelajaran yang kurang
berhasil agar menjadi lebih baik dan efektif.
Keterlibatan siswa dalam kegiatan penelitian
yang dilakukan oleh guru diharapkan mampu
memberikan bekal kecakapan berfikir ilmiah
pada siswa. Peneliti memperoleh pengalaman
dalam mengatasi masalah pembelajaran dan
pendidikan di dalam kelas serta menumbuhkembangkan budaya ilmiah di lingkungan
untuk melakukan perbaikan mutu pendidikan
dan pembelajaran yang berkesinambungan.
A. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian tindakan
kelas yang menggunakan model Kemmis
dan Taggart. PTK ini dilaksanakan melalui
proses pengkajian siklus empat tahap,
yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan,
observasi, dan refleksi. Model ini merupakan
model siklus berulang berkelanjutan
B. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan
penelitian tindakan kelas (classroom action
research). Desain penelitian PTK yang
diambil adalah model Kemmis dan Taggart.
Desain PTKtersebut dilaksanakan melalui
proses pengkajian siklus yang terdiri dari 4
tahap, yaitu perencanaan (plan), pelaksanaan
tindakan (action), observasi (observation),
dan refleksi (reflection). Model ini sering
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digambarkan seperti spiral yang merupakan
model siklus berulang berkelanjutan. Setiap
siklus tindakan diharapkan menunjukkan
peningkatan sesuai perubahan dan perbaikan
yang ingin dicapai
C. Waktu Dan Tempat Penelitian
Waktu identifikasi masalah dan
perencanaan penelitian dilaksanakan pada
semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016.
Waktu penelitian tindakan dilaksanakan pada
semester genap tahun pelajaran 2015/2016
Penelitian dilaksanakan di SMK N
2 Pengasih di jalan Krt. Kerto Diningrat,
Pengasih, Kulonprogo
D. Target/Subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah siswa
kelas X TM1 siswa SMK N 2 Pengasih
tahun pelajaran 2015/2016. Jumlah siswa
terdiri dari 32 siswa yang terdiri dari 31
siswa laki-laki dan 1 siswa perempuan.
Pada akhir penelitian hanya 27 siswa yang
konsisten dan dapat diambil datanya. Bidang
keahlian Teknologi dan Rekayasa adalah
rumpun di dalam SMK yang menaungi
program keahlian yang berkaitan dengan
Teknologi dan Rekayasa yang salah satunya
adalah Program Keahlian Teknik Mesin.
Program Keahlian Teknik Mesin memiliki
lima kompetensi keahlian yang salah
satunya adalah Kompetensi Keahlian Teknik
Pengelasan
E. Prosedur
Penelitian ini merupakan penelitian
tindakan kelas (PTK). PTK merupakan salah
satu penelitian tindakan dengan rangkaian
siklus-siklus di dalamnya. Siklusakan
dihentikan ketika indikator keberhasilan
telah tercapai, yaitu meningkatnya hasil
belajar siswaterhadap mata pelajaran
KMKE dalam persentase tertentu. Di dalam
setiap siklus pada penelitian tindakan kelas
ini, terdapat empat tahapan yang harus
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dilakukan. Keempat tahapan tersebut adalah
perencanaan (Plan), pelaksanaan tindakan
(Action), pengamatan (observation), dan
refleksi (reflection).
Saat pelaksanaan penelitian tindakan,
apabila pada siklus pertama indikator
keberhasilannya belum tercapai, maka
dilanjutkan
pada
siklus
berikutnya.
Perencanaan siklus berikutnya tersebut
didasarkan pada hasil refleksi dari
pelaksanaan siklus sebelumnya. Siklus pada
pelaksanaan penelitian tindakan ini akan
berakhir atau selesai ketika telah tercapai
indikator keberhasilan. Berikut ini penjelasan
tahapan-tahapan dari setiap siklus pada PTK.
F. Teknik Analisis Data
Data penelitian diperoleh melalui
observasi dan tes hasil belajar dan dianalisis
menggunakan uji T pada taraf signifikansi
0,05% yang dilanjutkan dengan penarikan
kesimpulan hasil penelitian.
G. Hasil Penilaian Dan Pembahasan
Pengambilan
data
observasi
pembelajaran teman sebaya (peer learning)
ini dilakukan dengan membutuhkan bantuan
dari seorang observer. Observer melakukan
pengamatan
terhadap
pelakssanaan
pembelajaran teman sebaya (peer learning)
yang sedang berlangsung. Pengamatan
ini menggunakan pedoman yang telah
disediakan oleh peneliti yang dinamakan
lembar observasi pembelajaran teman sebaya
(peer learning).Lembar observasi menjadi
pegangan observer dalam melakukan
pengamatan
terhadap
pelaksanaan
pembelajaran teman sebaya (peer learning).
Pelaksanaan siklus pembelajaran teman
sebaya (peer learning) dalam penelitian ini
dilakukan selama tiga kali siklus.
Hasil observasi siklus I terlaksana
sebesar 61,36% kemudian meningkat
sebesar 20,45 % pada pelaksanaan siklus II
menjadi 81,82 % dan meningkat kembali

sebesar 4,55% pada pelaksanaan siklus
III menjadi 86,36 %. Berikut ini grafik
yang menggambarkan peningkatan proses
pembelajaran teman sebaya (peer learning)
dari siklus I sampai siklus III.

Gambar 1. Prosentase hasil observasi
Hasil belajar siswa ditentukan dalam
ketuntasan belajar pengetahuan yang
menggunakan instrumen tes. Penelitian
dianggap cukup jika sebesar 70,5 % siswa
memiliki hasil diatas nilai minimal sebesar
kriteria ketuntasan minimal sebesar 66,8
untuk skala penilaian 0-100). Berikut ini
Tabel data perubahan semua hasil pengukuran
dari siklus I sampai dengan siklus III.

data dapat dilihat bahwa terjadi perubahan
yang semakin mengecil dari standar deviasi.
Standar deviasi pada siklus I sebesar 15,62
menurun menjadi 10,93 pada siklus II dan
menurun lagi menjadi 9,53 pada siklus III.
Bila membandingkan data siklus III
terhadap data hasil observasi pra-tindakan
(survey) maka dapat disimpulkan bahwa
ada peningkatan prosentase ketuntasan
KKM sebanyak 32,8 %. Yang memperoleh
nilai terendah dari 33 menjadi 60,69. Untuk
nilai rata-rata mengalami penurunan dari 81
menjadi 79,06. Ini berarti ada penurunan nilai
hasil berlajar paska tindakan dibandingkan
dengan nilai hasil belajar pra-tindakan.
Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2
dibawah ini:
Tabel 2. Perbandingan hasil penelitian

Tabel 1. Data hasil penelitian semua siklus.

Perubahan persentase peserta tuntas
dari siklus I sebesar 48,1% ke siklus II
naik sebesar 37,09% menjadi 85,19%. Dari
siklus II kesiklus III naik sebesar 3,7%
menjadi 88,89%,. Bila dilihat dari persentase
ketuntasan sesuai kriteria sebesar 70,5
% maka pada siklus II hal tersebut sudah
terpenuhi.
Kenaikan nilai rata-rata yang didapat
siswa pada siklus I dari 68,35 bertambah
menjadi 78,75 pada siklus II. Kemudian
terjadi kenaikan lagi pada siklus III menjadi
79,06. Bila ditinjau dari sebaran data kita
dapat melihat dari standar deviasi. Dari

Penggunaan metode pembelajaran teman
sebaya (peer learning) dapat meningkatkan
hasil belajar yang sesuai dengan kriteria
penelitian tetapi gagal meningkatkan nilai
hasil belajar dari Pra-tindakan. Pra-tindakan
menggunakan proses pembelajaran yang
berpusat pada guru (Teacher Centered).
Sumber belajar dahulu hanya satu (Single
Textbook), danpembelajaran yang hanya
menggunakan satu metode (Single Intruction
Approach). Pembelajaran didominasi dengan
metode ceramah dan siswa memperhatikan.
Guna menjawab kegagalan hipotesis
tindakan jika dibandingkan dengan data
observasi, maka penulis mengklasifikasikan
analisis dan alasan sebagai berikut:
Pengukuran hasil belajar menggunakan
metode tes. Kelemahan tes adalah hanya
menyentuh aspek kognitif saja, tidak
menyentuh aspek-aspek prestasi belajar
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lainya. Kalau pengukuran dilakukan pada
aspek lain dimungkinkan ada peningkatan.
Para peserta didik yang belajar dalam situasi
belajar yang sama belum tentu mendapatkan
hasil yang sama pula.
Siswa mengalami kesulitan menghadapi
kebiasaan lama (teacher centered & pasive
learning) menuju kebiasaan baru (student
centered &active learning). Student centered
adalah suatu model pembelajaran yang
menempatkan siswa sebagai pusat dari proses
belajar. Konsep pembelajaran aktif lebih
memfokuskan kegiatan belajar pada siswa
dan guru lebih berperan sebagai fasilitator
dan motivator. Melalui pembelajaran aktif
guru seharusnya memotivasi siswa agar
selalu berusaha belajar dari berbagai sumber
secara mandiri. Dengan pembelajaran aktif
seharusnya siswa dapat lebih kritis dalam
berfikir, mampu memecahkan persoalan
sehari-hari, dan dapat lebih bermakna bagi
karirnya di dunia kerja.
Salah satu kekurangan dari pembelajaran
teman sebaya (peer learning) adalah tindakan
hanya mendapatkan durasi waktu yang
terbatas. Perubahan metode pembelajaran
dari pasif ke aktif membutuhkan banyak
informasi dan tindakan yang harus
dilakukan. Dalam penelitian,waktu yang
disediakan terbatas sehingga mempengaruhi
hasil capaian. Waktu yang singkat kurang
memadai untuk menarik kesimpulan
tentang penggunaan metode pembelajaran.
Pembelajaran teman sebaya (peer learning)
sebagai salah satu dari metode student
centered membutuhkan waktu yang lebih
banyak dibandingkan metode teacher
centered. Siswa pada umumnya belum
memiliki kemampuan penyampaian materi
secara efektif. Kelemahan dari kebanyakan
studi teknik pembelajaran kooperatif adalah
bahwa mereka telah terdaftar untuk waktu
yang singkat dalam beberapa kasus sesingkat
waktu dua minggu.Akibatnya, sulit untuk
mengetahui apa efek dari intervensi lebih
lama dan lebih bervariasi mungkin.
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Kurangnya partisipasi siswa dalam
pembelajaran teman sebaya (peer learning).
Hubungan timbal balik antar siswa tidak
muncul secara tiba-tiba. Anggota kelompok
harus aktif untuk saling memberikan potensi
masing-masing. Dalam
proses belajar
mementingkan partisipasi aktif dari tiap
siswa, dan mengenal dengan baik adanya
perbedaan kemampuan. Partisipasi setiap
siswa dalam pembelajaran teman sebaya
(peer learning) penting. Partisipasi dalam
pelajaran tidak hanya untuk guru tetapi
juga untuk teman-teman sekelas. Batasbatas yang mengganggu hubungan tersebut
harus diminimalisir. Proses pengaruh sosial
menyebabkan kontak antar kelompok yang
positif, untuk penggabungan orientasi nilai,
dan pengertian umum pedoman antara temanteman sekelas tidak / kurang terbangun.
Karakter kompetitif untuk selalu menang
sendiri terhadap teman lainya menghambat
proses pembelajaran teman sebaya (peer
learning). Perubahan lingkungan belajar
dari lingkungan yang kompetitif menjadi
kooperatif membutuhkan kesadaran dari
semua pihak yang berkepentingan. Guru
dan siswa harus bersama-sama melakukan
perubahan lingkungan belajar tersebut.
Bila hanya sebagian guru yang melakukan
perubahan sedangkan guru lainnya tetap
menggunakan pola lama, maka hal tersebut
akan mengganggu proses perubahan tersebut.
Walaupun berguna diakhir untuk menilai
hasil belajar, teknik yang mengisolasi
peserta didik atau menyebabkan persaingan
untuk nilai, seperti makalah, ujian dan kuis
hanya kecil kemungkinan untuk membangun
komunitas yang meningkatkan motivasi
belajar awal.
Sebagian
anggota
kelompok
pembelajaran teman sebaya (peer learning)
tidak berinisiatif aktif untuk berpartisipasi
dalam menutupi kekurangan kelompok atau
grup. Akibatnya mereka akan kehilangan
kesempatan untuk mengevaluasi masalah
dari dalam kelompok. Peserta didik belajar

seharusnya melakukan interaksi dan
komunikasi dengan teman-teman sebayanya
(peer) dan orang lain. Proses transformasi
belajar menghasilkan beberapa sifat interaksi.
Dari hubungan interaksi tersebut mungkin
yang memiliki pengaruh pada proses
pembelajaran.Proses belajar mementingkan
partisipasi aktif dari tiap siswa, dan mengenal
dengan baik adanya perbedaan kemampuan.
Peer learning menjadi tidak produktif
selama tidak terdapat beda kepahaman dan
tugas-tugas yang tersetruktur untuk menarik
keluar antara permasalahan yang telah ada
dengan yang baru. Tidak terjadi peristiwa
dimana siswa yang tidak bisa, dapat belajar
kepada siswa yang tidak bisa.
Kurangnya intervensi pengajar untuk
mengurai interaksi yang rendah dalam group.
Metode pembelajaran apapun menuntut
kompetensi pengajar yang terstandar.
Walaupun pengajar berperan sebagai
motivator tapi ia tetap harus memperhatikan
dinamika dalam kelompok. Kelompok
tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa arah
atau tidak terkontrol. Belajar membutuhkan
bimbingan, baik secara langsung oleh guru
maupun secara tak langsung melalui bantuan
pengalaman pengganti. Dalam pembelajaran
terdapat interaksi antara siswa dan guru.
Guru hendaknya mendengarkan diskusi
dan perlu “mengganggu” dan mengajukan
pertanyaan tambahan. Tujuannya adalah
untukmenggunakan teman sebaya sebagai
sumber daya untuk menjawab pertanyaan
dan menjelaskan masalah atau konsep yang
berbeda.
Dalam pembelajaran teman sebaya
(peer learning) siswadapat belajar secara
bebas tanpa arah yang konstan dari orang
dewasa, tetapi mereka membutuhkan
orang yang lebih berpengetahuan untuk
merangsang, pertanyaan, struktur dan pada
waktu menginformasikan pembelajaran
mereka.
Dominasi salah satu atau sebagian
anggota kelompok menyebabkan hambatan

dalam interaksi sosial dalam pembelajaran
teman sebaya (peer learning). Pengajar
hendaknya memberikan alokasi yang adil
bagi seluruh anggota group. Siswa yang tidak
terlatih menggunakan diskusi kolaborasi
tidak terbiasa menggunakan negosiasi yang
saling menguntungkan, akomodasi jarang
digunakan, dan paling sering memilih
gaya bersaing atau menghindari masalah.
Akibatnya, mereka meninggalkan banyak
“luka dalam pergaulan”, dan mereka
mengalami hasil yang kebanyakan negatif.
Kurangnya umpan balik dari pengajar
kepada siswa dan sebaliknya. Umpan balik
adalah sesi yang penting dalam pembelajaran
student centered. Umpan balik berfungsi
sebagai validasi isi danpenguat pemahaman
siswa. Dalam pelaksanaanya, waktu yang
tersedia untuk umpan balik dari pengajar
terbatas. Hal tersebut berakibat pada
pemahaman siswa yang kurang sempurna.
Umpan balik dengan membuat pertemuan
individu bisa sulit atau tidak mungkin
untuk dilaksanakandi kelas yang lebih besar
karena waktu yang dibutuhkan dan kesulitan
dalam mengkoordinasikan jadwal pengajar
dan siswa. Syarat kelas yang efektif adalah
adanya keterlibatan, tanggung jawab dan
umpan balik dari peserta didik.
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
setelah mengikuti pembelajaran teman
sebaya, terdapat 88,9 %. siswa yang
mencapai ketuntasan belajar dengan nilai
Hasil belajar sebesar 79,06. Penggunaan
metode pembelajaran teman sebaya dapat
meningkatkan hasil belajar yang sesuai
dengan kriteria penelitian tetapi tidak
berhasil meningkatkan nilai hasil belajar
dari pra-tindakan. Nilai rata-rata kelas saat
pra_tindakan lebih tinggi daibandingkan
setelah tindakan. Siswa yang lulus KKM
tebih banyak dibandingkan dengan pratindakan. Pembelajaran saat pra-tindakan
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menggunakan proses pembelajaran yang
berpusat pada guru, Sumber belajar hanya
satu, dan Pembelajaran yang menggunakan
satu metode. Pembelajaran pra-tindakan
menggunakan metode ceramah dan siswa
memperhatikan. Dalam penelitian ini metode
pembelajaran teman sebaya tidak berhasil
meningkatkan hasil belajar bila dibandingkan
dengan metodeteacher centered.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah disajikan, dapat
diajukan beberapa rekomendasi dan saran
sebagai berikut:
Model pembelajaran teman sebaya
(peer learning) yang telah diterapkan di
kelas X TM1 jurusan teknik pengelasan
SMK N 2 Pengasih dapat dijadikan sebagai
alternatif pembelajaran Kelistrikan Mesin
dan Konversi Energi untuk meningkatkan
hasil belajar siswa.
Seorang guru dalam menerapkan
model pembelajaran teman sebaya (peer
learning) hendaknya terus memonitoring
proses pelaksanaan pembelajaran sehingga
kesempurnaan
pelaksanaan
model
pembelajaran teman sebaya (peer learning)
dapat tercapai.
Perlunya penelitian lanjutan tentang
kesiapan guru dan siswa dalam perubahanpola
mengajar dari teacher centered menjadi
student centered.
Perlunya penelitian lanjutan dengan
metode penelitian eksperimen yang
membandingkan antara pembelajaran teman
sebaya (peer learning) dengan pembelajaran
metode ceramah.
Perlunya penelitian lain untuk menggali
peningkatan prestasi belajar siswa yang
menggunakan lingkungan belajar yang
berpusat pada siswa (Student centered) selain
hasil belajar kognitif.
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UPAYA PENINGKATAN MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR IPS
MELALUI PENGGUNAAN MEDIA CD
Oleh : Ustadiyatun, S.Pd
SD Negeri Tunjungsari 1 Kalasan

Abstract
This study aims to improve motivation and learning achievement IPS through the use of
media in learning CD Elementary School fourth grade students Tunjungsari I Kalasan
Sleman the school year 2015/2016. This study was conducted in primary schools
Tunjungsari I. This research is a class act. Subjects in this study were students in fourth
grade I Tunjungsari State totaling 34 students. Data collection techniques in this study
using a questionnaire, observation and tests. Data were analyzed using quantitative
descriptive percentages. The results showed that 1) the use of CD media can increase
students’ motivation, this is evidenced by the increase in student motivation on pre sikus
by 25 students (73.53%), increased in the first cycle of 27 students (79.41%) and in
the second cycle as many as 31 students 91.18%. 2) use of CD media may improve
student achievement, this is evidenced by students who have completed the pre-cycle
value sebanyak16 students (47.06%)% with an average value of 70.88 increased in the
first cycle to 21 students (61, 76%) with an average value of 74, and the second cycle to
28 students (82.35%) with the average value 78.35).
Kata Kunci: motivation, learning achievement, media cd
PENDAHULUAN
Penyajian materi pelajaran IPS secara
konvensional melalui ceramah tanpa
media visual akan menyulitkan peserta
didik menguasai pelajaran IPS. Ceramah
menempatkan peserta didik sebagai obyek
yang mendengarkan secara pasif sehingga
keterlibatan peserta didik dalam kegiatan
belajar tidak optimal. Padahal, peserta
didik pada usia sekolah dasar masih bersifat
eksploratif atau mencari-cari suatu obyek
yang menarik untuk dipelajari sehingga
cenderung cepat bosan. Penulis sebagai guru
yang setiap hari berhadapan dengan siswa
merasakan betapa sulitnya membangkitkan
motivasi siswa untuk belajar ilmu
pengetahuan sosial (IPS) dengan buku yang
selama ini yaitu tanpa didukung oleh media
yang tepat.
Media CD yang selama ini identik
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dengan fungsi hiburannya, baik berupa
film maupun pemutaran musik, dapat
diaplikasikan ke dalam kegiatan yang lebih
positif, yaitu sebagai salah satu media
pembelajaran IPS di kelas bagi siswa
SD. Diharapkan, melalui pemanfaatan
media CD siswa tidak terkungkung dalam
suasana pembelajaran kelas yang kaku dan
cenderung dalam kondisi yang tegang, tetapi
dapat mencairkan suasana yang lebih santai
dan rileks, sehingga siswa dapat mengikuti
proses pembelajaran nyaman dan santai
seperti layaknya menonton film dalam
rekaman VCD. Situasi kelas yang rileks
dan menyenangkan bagi siswa tentunya
dapat menumbuhkan motivasi belajar
siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS
di kelas. Sebagaimana diketahui bersama,
pembelajaran IPS pada umumnya diwarnai
oleh model pembelajaran konvensional
yang lebih banyak menekankan pada

metode ceramah, sehingga kurang mampu
merangsang siswa untuk terlibat secara aktif
dalam proses pembelajaran IPS di kelas.

siswa di kelas dan pada akhirnya siswa dapat
meningkatkan motivasi dan prestasi belajar
IPS.

Kondisi pembelajaran tersebut jelas
tidak mendorong pengembangan potensi diri
siswa dalam pembelajaran, sehingga prestasi
belajar yang dicapai oleh siswa juga tidak
optimal. Penerapan model pembelajaran
IPS yang didominasi oleh guru melalui
metode ceramah di depan kelas, cenderung
akan membuat siswa merasa jenuh, bosan,
mengantuk dan kurang memperhatikan
penjelasan materi yang disampaikan
oleh guru. Hal ini terlihat dari perilaku
dan aktivitas belajar siswa di kelas yang
cenderung diam dan hanya memperhatikan
penjelasan guru, sebagian siswa akan terlihat
asyik bermain sendiri seperti memainkan
alat tulis, dan bahkan asyik berbicara dengan
teman sebangku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk
meningkatkan Motivasi Dan Prestasi Belajar
IPS Melalui Penggunaan Media CD dalam
pembelajaran siswa kelas IV SD Tunjungsari
I Kalasan Sleman tahun pelajaran 2015/2016.

Ketika aktivitas belajar siswa cenderung
pasif, maka guru dapat mengembangkan
variasi gaya mengajar. Gaya mengajar
yang
semula
cenderung
verbalisme
agar diminimalisir, misalnya dengan
menggunakan media CD pembelajaran.
Dengan variasi ini peserta didik dapat merasa
senang dan memperoleh kepuasan belajar
sehingga akan muncul motivasi yang besar
dalam diri mereka. Penggunaan media CD
pembelajaran dapat menciptakan suasana
belajar yang menarik dan menyenangkan
bagi siswa, sebab siswa seolah-olah berada
dalam suasana menonton hiburan film
melalui media CD.Ini merupakan salah
satu bentuk inovasi pengembangan model
pembelajaran yang dapat menumbuhkan
rasa senang dan motivasi dalam diri siswa.
Diharapkan strategi pembelajaran IPS yang
diterapkan oleh guru di kelas tersebut dapat
menumbuhkan motivasi belajar siswa. Sebab,
yang dibutuhkan dalam model pembelajaran
IPS di kelas adalah model pembelajaran
yang mampu menumbuhkan motivasi belajar
siswa yang tinggi, ditunjukkan dengan
semakin tampak nyata aktivitas belajar

KAJIAN LITERATUR DAN
HIPOTESIS
A. Motivasi Belajar
Motivasi ialah daya penggerak yang
telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada
saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan
untuk mencapai tujuan sangat dirasakan/
mendesak (Sardiman, 2012:73). Menurut
Oemar Hamalik (2006:161), motivasi
mendorong timbulnya kelakuan dan
mempengaruhi serta mengubah kelakuan.
Jadi, fungsi motivasi itu meliputi hal-hal
berikut ini: a) Mendorong timbulnya kelakuan
atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka
tidak akan timbul suatu perbuatan seperti
belajar. b) Motivasi berfungsi sebagai
pengarah. Artinya mengarahkan perbuatan
kepencapaian tujuan yang diinginkan. c)
Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia
berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar
kecilnya motivasi akan menentukan cepat
atau lambatnya suatu pekerjaan.
B. Prestasi Belajar
Menurut Zain dan Djamarah (2010:43),
prestasi belajar merupakan hal yang dapat
dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan
dari sisi guru.Dari sisi siswa, prestasi belajar
merupakan tingkat perkembangan mental
yang lebih baik bila dibandingkan pada
saat sebelum belajar.Tingkat perkembangan
mental tersebut terwujud pada jenis-jenis
ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
Sedangkan dari sisi guru, prestasi belajar
merupakan saat terselesikannya bahan
pelajaran. Menurut Oemar Hamalik
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(2010:210), prestasi belajar adalah bila
seseorang telah belajar akan terjadi
perubahan tingkah laku pada orang tersebut,
misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan
dari tidak mengerti menjadi mengerti.
Nana Sudjana (2005:22) mengemukakan
bahwa prestasi belajar adalah kemampuankemampuan yang dimiliki oleh siswa
setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
Prestasi belajar juga diartikan sebagai tingkat
keberhasilan peserta dalam mempelajari
materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan
dalam skor yang diperoleh dari hasil tes
mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu
C. Media CD
Media adalah segala sesuatu yang
dapat digunakan untuk menyalurkan
pesan dari pengirim ke penerima sehingga
dapat merangsang pikiran, perasaan,
perhatian, dan motivasi serta perhatian
siswa sedemikian rupa sehingga proses
belajar terjadi (Sadiman, 2002:6). Media
pembelajaran adalah sebuah alat yang
berfungsi untuk menyampaikan pesan
pembelajaran (Hujair Al Sanaky, 2009:3).
CD (Compact Disk) adalah bahan ajar yang
merupakan kombinasi dari dua atau lebih
media (audio, teks, grafik, gambar animasi,
dan video) dimana pengoperasiannya
perlu alat untuk menayangkan seperti TV,
CD, komputer, dan proyektor Media ini
dapat menyajikan informasi, memaparkan
proses, memperjelas konsep yang rumit,
mengajarkan keterampilan, menyingkat atau
memperpanjang waktu dan mempengaruhi
sikap (Arsyad, 2008:23).
CD pembelajaran merupakan media
atau bahan ajar audio-visual, media ini
biasanya disebut sebagai alat bantu pandang
dengar (audio visual aids/audio visual
media). Umumnya program video telah
dibuat dalam rancangan lengkap, sehingga
setiap akhir dari penayangan video siswa
dapat menguasai satu atau lebih kompetensi
dasar.
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D. Hipotesis
1. Dengan menggunakan media CD dalam
pembelajaran dapat meningkatkan
motivasi belajar IPS siswa kelas IV SD
Negeri Tunjungsari I Kalasan Sleman
tahun pelajaran 2015/2016.
2. Dengan menggunakan media CD dalam
pembelajaran dapat meningkatkan
prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD
Negeri Tunjungsari I Kalasan Sleman
tahun pelajaran 2015/2016
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas (classroom action research).
Penelitian ini akan dilakukan di SD Negeri
Tunjungsari I Kalasan Sleman.Penelitian ini
berlangsung pada semester I tahun pelajaran
2015/2016. Waktu penelitian ini adalah pada
bulan Juli sampai dengan September 2015.
Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas IV SD Negeri Tunjungsari I
Kalasan Sleman.tahun pelajaran 2015/2016
dengan jumlah sebanyak 34 siswa. Objek
dalam penelitian tindakan kelas ini adalah
motivasi dan prestasi belajar siswa saat
mengikuti pembelajaran IPS di kelas IV
SD Negeri Tunjungsari I Kalasan. Peneliti
melaksanakan PTK yang terdiri rangkaian
kegiatan berupa perencanaan, tindakan dan
pengamatan, serta refleksi. Tindakan ini
dilakukan dengan menggunakan metode
penelitian tindakan kelas yang terdiri dari
dua siklus. Menurut Arikunto (2008:16).
Setiap siklus terdiri dari Perencanaan
(Planning)–Tindakan (Acting) - Pengamatan
(Observing)–Refleksi
(Reflecting).Teknik
pengumpulan data menggunakan observasi,
angket dan tes. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
deskripsif kuantitatif dengan persentase

HASIL PENELITIAN
A. Pra Siklus
Untuk mengetahui adanya peningkatan
motivasi dan prestasi siswa terhadap
pelajaran IPS apabila dalam pembelajaran
digunakan cd pembelajaran, sudah tentu harus
diketahui lebih dulu motivasi siswa terhadap
pelajaran IPS pada waktu pembelajaran
belum menggunakan CD pembelajaran.
Data tentang motivasi dan prestasi siswa
tersebut telah terkumpul melalui pengisian
angket, dan hasilnya telah penulis olah
dalam rangka mempermudah pemahaman
dalam pembahasan. Sehubungan dengan hal
tersebut dalam penyajian datanya, data dari
motivasi siswa yang tercakup dalam aspek
yang sama dikelompokkan dan selanjutnya
disederhanakan dalam bentuk tabel, seperti
ditampilkan berikut
Tabel 1.Keadaan Motivasi Awal Siswa
Kelas IV
No.

Kategori

Jumlah
Siswa

Persentase

0

0

2

Baik
sekali
Baik

25

73,53%

3

Cukup

9

26,47%

4

Kurang

0

0%

1

Jumlah

34

Berikut rekap prestasi belajar siswa
pada pra siklus
Tabel 2.Rekap Prestasi Belajar Siswa
Pra SIklus
Nilai

Jumlah
Siswa

Persentase

Tuntas

16

47,06%

Belum tuntas

18

52,94%

Jumlah

34

100,0

Sebelum diberikan tindakan kelas,
biasanya
siswa-siswa
mendengarkan
penjelasan guru dengan kurang semangat.
Hal ini menghambat kemampuan siswa
dalam menyerap materi pelajaran. Suasana
belajar yang kurang kondusif yang ada di
kelas, diupayakan untuk diubah dengan
cara menarik motivasi siswa terhadap suatu
obyek yang bisa dilihat.
B. Siklus I
Hasil perolehan angket motivasi belajar
siswa dan prestasi belajar siswa pada siklus
I.
Tabel 3.Rekapitulasi Motivasi Belajar
siklus I
Jumlah
Siswa

Persentase

0

0

Baik

27

79,41%

3

Cukup

7

20,69%

4

Kurang

0

0%

Jumlah

34

No.

Kategori

1

Baik sekali

2

Sedangkan untuk hasil tes prestasi
belajar pada siklus I diperoleh hasil bahwa
siswa yang tuntas belajar atau memenuhi
nilai KKM berjumlah 21 siswa (61,76%),
siswa yang belum tuntas 13 siswa (38,24%).
Berdasarkan hasil tindakan dan
pengamatan pada siklus I dapat disimpulkan
bahwa:
1. Siswa terlihat antusias saat mengikuti
pembelajaran dengan menggunakan CD
pembelajaran.
2. Motivasi belajar meningkat, terlihat dari
hasil pengamatan dan perolehan angket
motivasi belajar.
3. Prestasi belajar siswa meningkat,
walaupun belum sesuai indikator
keberhasilan yang telah ditentukan
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C. Siklus II
Siklus II dalam penelitian ini
dilaksanakan pada tanggal 2 September
2015 dan 9 September 2015. Tindakan
yang dilakukan pada siklus ini terdiri atas
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan
refleksi.Berikut hasil perolehan angket
motivasi belajar siswa dan prestasi belajar
siswa pada siklus II.
Tabel 4. Rekapitulasi Motivasi Belajar
Siklus II
No.
1
2
3
4

Kategori
Baik sekali
Baik
Cukup
Kurang
Jumlah

Jumlah
Persentase
Siswa
8
23,53%
23
67,65%
3
8,82%
0
0%
34

Sedangkan untuk hasil tes prestasi
belajar pada siklus II diperoleh siswa yang
tuntas belajar atau memenuhi nilai KKM
berjumlah 28 siswa (82,35%), siswa yang
belum tuntas 6 siswa (17,65%).
Berdasarkan hasil tindakan dan
pengamatan pada siklus II dapat disimpulkan
bahwa:
1. Siswa terlihat antusias saat mengikuti
pembelajaran dengan menggunakan CD
pembelajaran.
2. Motivasi belajar meningkat, terlihat dari
hasil pengamatan dan perolehan angket
motivasi belajar.
3. Prestasi belajar siswa meningkat sesuai
indikator keberhasilan yang telah
ditentukan.
PEMBAHASAN
Peningkatan Motivasi Belajar Siswa
Melalui Penggunaan Media CD Dalam
Pembelajaran Siswa Kelas IV SD Negeri
Tunjungsari I Tahun Pelajaran 2015/ 2016

Penggunaan CD pembelajaran dalam
pelajaran IPS di kelas IV SD Negeri
Tunjungsari I merupakan upaya mewujudkan
daya tarik dalam pelajaran IPS.Sehingga
para siswa tertarik dengan pelajaran tersebut
dan berhasil meningkat motivasi belajarnya
terhadap pelajaran IPS. Dengan adanya daya
tarik tersebut para siswa akan tertarik dan
senang mempelajari pelajaran tersebut. Oleh
karena itu apabila pembelajaran IPS untuk
siswa SD hanya disampaikan siswa monoton
melalui pembacaan suatu saat para siswa
tertentu akan merasakan kejenuhan dan
akhirnya menjadi tidak/kurang bermotivasi
terhadap pelajaran tersebut.
Dengan
demikian,
pemanfaatan
CD pembelajaran dalam pelajaran IPS
terutama ditujukan untuk menciptakan daya
tarik dalam pelajaran IPS, bukan untuk
meningkatkan pemahaman terhadap materi
IPS.Pada gilirannya, daya tarik tersebut
mampu meningkatkan motivasi para
siswa dalam mempelajari IPS.Hal ini telah
dibuktikan melalui tmdakan pembelajaran
IPS di kelas IV SD Negeri Tunjungsari I
Kalasan, terkait dengan tujuan diadakannya
penelitian ini.Adapun pengetahuan tentang
adanya peningkatan motivasi belajar IPS
dari para siswa tersebut didasarkan pada
hasil angket siswa yang berisi informasi
tentang keadaan motivasi belajar siswa
semula sebelum peneliti melakukan tindakan
kelas berupa pembelajaran IPS dengan cd
pembelajaran.
Adapun hasilnya dapat dilihat dalam
tabel berikut.
Tabel 5. Rekapitulasi Peningkatan Motivasi
Belajar Siswa
No.

Kategori

Pra
Siklus

1

Baik sekali

0

0

23,53%

2 Baik

73,53% 79,41% 67,65%

3 Cukup

26,47% 20,69%

4 Kurang
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Siklus I Siklus II

0%

0%

8,82%
0%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat
digambarkan dalam histogram sebagai
berikut:

Gambar 1 : Histogram Rekapitulasi
Peningkatan Motivasi Belajar Siswa
Pemanfaatan CD pembelajaran pada
pelajaran IPS dalam rangka meningkatkan
motivasi belajar siswa kelas IV SD Negeri
Tunjungsari I, dapat berlangsung lancar
hal ini juga dibuktikan dengan peningkatan
motivasi belajar siswa pada pra sikus sebesar
73,53%, meningkat pada siklus I 79,41%
dan pada siklus II 91,18%.
Selama dalam pembelajaran, terdapat
anak-anak yang kelihatan dari sikap dan
perilakunya menunjukkan motivasinya pada
pelajaran IPS yang tinggi.Semangat mereka
dalam berusaha menemukan jawaban
pertanyaan dari guru merupakan indikasi
tingginya motivasi belajar mereka.Demikian
pula dalam mengikuti pembelajaran mereka
yang tinggi semangatnya terlihat penuh
perhatian.Terdapatnya semangat yang tinggi
dalam mengikuti pembelajaran menunjukkan
adanya suasana menyenangkan.Bahkan
setelah pembelajaran berakhir suasana
menyenangkan itu masih membekas pada
ekspresi wajah mereka.
Suasana menyenangkan yang dirasakan
para siswa selama dalam pembelajaran IPS
dengan menggunakan media gambar mati
tersebut, telah menimbulkan ketertarikan
para siswa dengan pembelajaran tersebut.
Hal ini tampak dari ucapan beberapa anak
yang menyatakan keinginannya terhadap

pembelajaran dengan cara semacam itu
untuk pelajaran IPS yang akan datang.
Pada pemanfaatan CD pembelajaran
tahap kedua, sebelum dimulai pembelajaran
para siswa sudah menunjukkan semangatnya.
Karena, sebelumnya telah diberitahu bahwa
CD pembelajaran yang digunakan pada tahap
kedua berupa gambar yang lebih menarik.
Karena gambar lebih menarik, maka pada
pembelajaran tahap kedua ini para siswa
jauh lebih baik dalam persiapannya.
Selama pembelajaran sebagian besar
konsentrasi siswa tertuju pada gambargambar yang ditampilkan di layar.Mereka
lebih konsentrasi karena harus menyimak
juga penjelasan yang berupa rekaman,
bukan penjelasan langsung dari guru, maka
tidak dapat diinterupsi dengan pertanyaan.
Gambar-gambar yang diambil dari foto-foto
dokumen dari peristiwa-peristiwa bersejarah
membuat para siswa terhibur dan banyak yang
menjadi lebih tertarik dan konsentrasi dengan
pembelajaran IPS tersebut.Walaupun harus
konsentrasi tetapi kebanyakan para siswa
merasakan kegembiraan dalam pembelajaran
tersebut.Setiap orang termasuk anak-anak
pasti menginginkan suasana kegembiraan.
Apalagi bila dalam suasana gembira tersebut
dapat pula diperoleh manfaat lain, pasti
orang suka atau bermotivasi melakukan halhal yang bermanfaat tapi juga membawa
kegembiraan. Jadi dalam melakukan sesuatu
yang bermanfaat tersebut tidak secara tegang.
Demikianlah,
pada
akhirnya
pemanfaatan CD pembelajaran pada
pelajaran IPS di kelas IV SD Negeri
Tunjungsari I karena menimbulkan atau
menciptakan suasana kegembiraan diantara
para siswa mengakibatkan kebanyakan para
siswa menjadi lebih tertarik atau sangat
tertarik dengan pelajaran IPS.
Terdapat peningkatan prestasi belajar
siswa setelah guru menerapkan media
CD dalam pembelajaran siswa kelas IV
SD Negeri Tunjungsari I Tahun Pelajaran
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2015/2016. Berikut peningkatan prestasi
belajar siswa:
Tabel 6. Peningkatan Prestasi Belajar Siswa
No. Kategori Pra Siklus Siklus I Siklus II
1

Tuntas

47,06%

61,76%

82,35%

2

Tidak
Tuntas

52,94%

38,24%

17,65%

Berdasarkan tabel tersebut di atas,
dapat digambarkan pada histogram sebagai
berikut:

(73,53%), meningkat pada siklus I
sebanyak 27 siswa (79,41%) dan pada
siklus II sebanyak 31 siswa 91,18%.
2. Penggunaan
media
CD
dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa
dalam pembelajaran IPS kelas IV SD
Negeri Tunjungsari I Kalasan Tahun
Pelajaran 2015/2016, hal ini dibuktikan
dengan siswa yang mempunyai nilai
tuntas pada pra siklus sebanyak16 siswa
(47,06%)% dengan nilai rata-rata 70,88
meningkat pada siklus I menjadi 21
siswa (61,76%) dengan nilai rata-rata
74, dan pada siklus II menjadi 28 siswa
(82,35%) dengan nilai rata-rata 78,35.
B. SARAN
Dari hasil penelitian yang diperoleh
agar proses belajar mengajar IPS lebih
efektif dan mudah memberikan hasil yang
optimal bagi siswa maka disampaikan saran
sebagai berikut:

Gambar 2 : Histogram Peningkatan Prestasi
Belajar Siswa
Berdasarkan tabel dan gambar tersebut
dijelaskan bahwa pada pra siklus siswa yang
mencapai nilai tuntas 47,06%, meningkat
pada siklus I menjadi 61,76% dan pada
siklus II 82,35%. Penggunaan media CD
dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa, hal tersebut karena
dengan media CD siswa lebih tertarik
dan antusias saat proses pembelajaran
berlangsung.
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Penggunaan
media
CD
dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa
dalam pembelajaran IPS kelas IV SD
Negeri Tunjungsari I Kalasan Tahun
Pelajaran 2015/2016, hal ini dibuktikan
dengan peningkatan motivasi belajar
siswa pada pra siklus sebesar 25 siswa
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1. Untuk
melaksanakan
metode
pembelajaran menggunakan media
CD memerlukan persiapan yang cukup
matang, sehingga guru harus mampu
menentukan/memilih topik yang benarbenar bisa diterapkan dengan media
pembelajaran yang berupa CD dalam
proses belajar mengajar sehingga
diperoleh hasil yang optimal.
2. Dalam rangka meningkatkan prestasi
belajar siswa guru hendaknya lebih sering
melatih siswa dengan berbagai metode
pembelajaran, walaupun dalam taraf
yang sederhana, supaya siswa nantinya
dapat menemukan pengetahuan baru,
memperoleh konsep dan keterampilan
, sehingga siswa berhasil dan mampu
memecahkan masalah yang dihadapi.
3. Untuk penelitian yang serupa hendaknya
dilakukan perbaikan - perbaiakan agar
dapat diperoleh hasil yang lebih baik
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PENERAPAN PEMBELAJARAN MELALUI METODE “TWO STAY
TWO STRAY” PADA KOMPETENSI PRODUKSI BIBIT DAN KULTUR
JARINGAN SISWA KELAS XI APKJ SMK NEGERI 1 NANGGULAN
Oleh: EKO PUJI DIANAWATI, S.P
Guru Produktif APKJ SMK Negeri 1 Nanggulan
e-mail: diewabid@gmail.com
ABSTRAK: Learning aims is to help students learn according to their needs and
interests so that behavioral changes can be realized. Learning achievement can be seen
from the student’s achievement, good result/score, improvement of thinking ability and
problem solving, change of behavior or maturity. Two Stay Two Stray (TSTS) method
is one of the cooperative learning model to face the heterogeneous ability of students
by grouping heterogeneous groups and then exchanging information with other groups.
The results showed that the classical activity of class XI APKJ1 = 73.4% increased
at the second meeting to 85.9% as well as the class XI APKJ3 = 67,7% increased to
82.3%. It means that the classical liveliness reached ≥ 75%. while the results of the
evaluation through the test achieve student completeness of 81.3% for class XI APKJ
1 and 83, 9% for class XI APKJ3, so the classical success is achieved that 80% of all
students get the value ≥ 75.0.
Keywords: Learning, Two stay two stray method
PENDAHULUAN
Produksi bibit dan kultur jaringan
merupakan salah satu mata pelajaran
produktif Agribisnis Perbenihan dan
Kultur Jaringan Tanaman (APKJT) yang
harus dikuasai siswa. Mata pelajaran
tersebut merupakan unggulan dan icon /
ruhnya dari kompetensi keahlian APKJT,
selain itu juga merupakan mata pelajaran
UNAS bagi siswa SMK. Akan tetapi dalam
kenyataannya kompetensi Produksi Bibit
dan Kultur Jaringan, bagi sebagian besar
siswa dianggap sebagai pelajaran yang
asing dan sulit dipahami. Masih asingnya
kompetensi Produksi Bibit dan Kultur
Jaringan seharusnya siswa lebih tertarik
untuk memahami sebagai sesuatu yang baru
namun sebaliknya siswa menyerah untuk
paham dan kompeten.
Pada kegiatan pembelajaran Produksi
Bibit dan Kultur Jaringan sebenarnya
guru
sudah
berusaha
menggunakan
berbagai
metode
secara
bervariasi
mengingat penerapan Kurikulum 2013 lebih
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mengutamakan siswa aktif, antara lain:
sistem pembelajaran dengan modul, metode
diskusi, presentasi, tanya jawab, penugasan,
observasi / pengamatan langsung, maupun
praktek agar siswa lebih tertarik dan aktif
dalam mengikuti pelajaran dikelas, maupun
di laboratorium. Siswa APKJT cenderung
belum menyenangi kegiatan praktik
dilaboratorium yang bersih, steril serta
identik dengan ketelitian dan lebih tertarik
untuk praktik di lahan yang rileks. Tantangan
guru saat ini salah satunya adalah harus
pandai mengemas metode pembelajaran
yang semenarik dan serileks mungkin.
Bahkan tugas guru sekarang ini bukanlah
“mengajar”, tetapi “membelajarkan siswa
tentang Produksi bibit dan kultur jaringan”.
Itu berarti bahwa kegiatan pembelajaran
harus berpusat pada siswa, dan bukan pada
guru. Guru tidak lagi mendominasi kegiatan
pembelajaran dengan metode ceramah,
sementara siswa hanya mendengarkan.
Belajar mata pelajaran Produksi bibit
dan kultur jaringan tidak cukup hanya

menghafalkan fakta dan konsep yang
sudah jadi, tetapi dituntut pula menemukan
fakta-fakta dan konsep-konsep melalui
observasi dan eksperimen. Apalagi SMK
dituntut mencetak lulusan yang handal dan
kompeten, karena diharapkan lulusan SMK
langsung terserap di dunia usaha / dunia
industry (DU/DI). Dengan demikian proses
belajar mengajar mata pelajaran produktif
khususnya Kompetensi Produksi bibit dan
kultur jaringan bukan sekedar transfer
ilmu dari guru kepada siswa. Pola interaksi
seharusnya terjadi antara siswa dengan
materi (obyek), dan guru hanya bertindak
sebagai motivator, fasilitator dan supervisor.
Itulah perubahan mendasar dalam pola
pembelajaran yang harus diakomodir dan
disikapi secara positif oleh guru seiring
dengan Penerapan Kurikulum K-13.
Penerapan pembelajaran Kurikulum
2013 yang menghendaki sikap positif
terhadap perubahan telah diakomodir oleh
guru, bukan berarti bahwa guru akan serta
merta terbebas sama sekali dari masalahmasalah yang berhubungan dengan kegiatan
pembelajaran. Kegiatan dikelas sepertinya
akan selalu memunculkan permasalahan
seiring dengan perkembangan pribadi
subyek didik dan seiring pula dengan
perkembangan sekolah dan tuntutan
masyarakat yang semakin dinamis. Terkait
dengan itu tugas guru adalah merespon dan
mencari pemecahan terhadap setiap masalah
yang timbul sepanjang masih dalam batas
jangkauan kompetensi dan profesinya demi
terciptanya suasana belajar yang lebih baik
dan kondusif dan demi tercapainya tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan uraian diatas maka guru
harus melakukan inovasi salah satunya
menggunakan metode Two Stay Two Stray
(TSTS) atau Dua Tinggal Dua Tamu atau
lebih dikenal dengan Window Shoping
dalam pembelajaran agar siswa lebih tertarik
untuk mengenal dunia produksi bibit di
green house dan lahan serta materi kultur

jaringan di laboratorium yang masih asing
baginya, sehingga akhirnya siswa paham dan
kompeten dalam mempelajari Kompetensi
Produksi bibit dan kultur jaringan.
A. Pembelajaran Produktif Kompetensi
Produksi bibit dan kultur jaringan.
(BSNP, 2006:17) menyatakan bahwa
SMK merupakan pendidikan kejuruan
bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan,
pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia,
serta keterampilan siswa untuk hidup mandiri
dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai
dengan program kejuruannya. Agar dapat
bekerja secara efektif dan efisien serta
mengembangkan keahlian dan keterampilan,
mereka harus memiliki stamina yang tinggi,
menguasai bidang keahliannya dan dasardasar ilmu pengetahuan dan teknologi,
memiliki etos kerja yang tinggi, dan mampu
berkomunikasi sesuai dengan tuntutan
pekerjaannya, serta memiliki kemampuan
mengembangkan diri.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
adalah sekolah yang pada saat ini menjadi
dambaan masyarakat dengan semboyannya
”SMK Bisa, SMK Hebat”. Siswa SMK
dikatakan “Bisa dan Hebat” idealnya adalah
secara cakupan keilmuan memahami benar,
dan kompeten dalam praktik sehingga
menghasilkan produk yang penuh inovasi.
Mengingat masa depan akan dikuasai oleh
orang-orang kreatif yang dapat diistilahkan
sebagai “manusia otak kanan”, dengan
seperangkat kepekaan terkait dengan aspek
Design, Story, Symphony, Empathy, Play,
and Meaning (Dewi, 2008: 1).
Namun kenyataannya siswa SMK secara
cakupan keilmuan (kognitif) kurang mampu
menguasai bahkan tidak mengembangkan,
secara cakupan sikap (afektif) belum matang
sebagai contoh minusnya sikap disiplin,
tanggung jawab, kreatifitas, dan kerja
sama, sebagaimana tuntutan dunia kerja.
Siswa SMK lebih bekerja mengandalkan
fisik dan kurang menyukai pengembangan
81

keilmuannya. Hal tersebut terjadi pada
siswa SMK Negeri 1 Nanggulan, saat mata
pelajaran praktik siswa cenderung senang
melakukannya. Tetapi terkadang esensi
materi praktik tidak diimbangi dengan teori
yang telah dipelajari. Terbukti nilai ulangan
banyak yang tidak mencapai kkm, apa yang
dilakukan dalam praktik misal pembuatan
media kultur jaringan terkadang siswa tidak
paham karena siswa lain yang membuat.
Sehingga guru mengulang materi dalam
praktik yang seharusnya sudah dipahami
siswa. Selain itu prosedur praktik atau
observasi dilaboratorium tidak dipahami
secara utuh dengan kata lain asal kerja.
Tentunya hal tersebut menghambat proses
pembelajaran produktif APKJT dan tuntutan
lulusan SMK yang terampil serta kompeten.
Bahkan lulusan SMK dituntut penuh inovasi
dibidangnya pun sulit tercapai mengingat
motivasi siswa dalam kemandirian belajar
dan pengembangan ilmu sangat kurang.
Siswa SMK yang rata-rata remaja
belum stabil kepribadian dan intelektualnya.
Contoh : belajar jika hanya ada ulangan
harian, dalam hal ini belajar masih disuruh,
adanya kuis dalam setiap pembelajaran
hasilnya belum maksimal, lebih suka
pelajaran kosong, tugas untuk mencari
pengembangan materi di internet pun
terkadang tidak sesuai dengan topik yang
diberikan, selain itu pengumpulan tugas
terkadang harus diingatkan melalui tagihan,
mengerjakan tugas dari guru lebih senang
hanya mencontek teman, pembelajaran
dengan sistem diktat yang dimiliki masingmasing siswa agar lebih siap dalam
menerima mata pelajaran produktif ternyata
hanya dibawa pulang tanpa dipelajari,
pembelajaran dengan metode demonstrasi,
tanya jawab ternyata siswa SMK pun belum
mau aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Melihat hal tersebut peran guru
sebagai motivator, fasilitator, mediator,
demonstrator, pengelola kelas dan model
dalam pembelajaran sangat dibutuhkan.
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Sesuai dengan pendapat Redja (2008: 50)
bahwa peranan guru dalam penyelenggaraan
bentuk-bentuk kegiatan pendidikan adalah
sentral, selain itu bentuk kegiatan pendidikan
berorientasi pendidikan yang terprogram
dalam bentuk sebuah kurikulum. Sehingga
dapat dikatakan bahwa guru mengendalikan
penyelenggaraan bentuk-bentuk kegiatan
pendidikan sejak dari perencanaan sampai
dengan penilaian pendidikan.
B. Motivasi Belajar
Istilah motivasi berasal dari kata motif
yang dapat diartikan sebagai kekuatan
yang terdapat dalam diri individu, yang
menyebabkan individu tersebut bertindak
atau berbuat. Motif tidak dapat diamati
secara langsung tetapi dapat diinterpretasikan
dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan,
dorongan,
atau
pembangkit
tenaga
munculnya suatu tingkah laku tertentu
(Isbandi, 1994: 154). Menurut Moh (2002:
28) motivasi adalah suatu proses untuk
menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan
atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan
dan mencapai tujuan. Dari kedua pendapat
tersebut penulis menyimpulkan motivasi
adalah kondisi psikologis yang mendorong
seseorang untuk melakukan sesuatu.
Dari
sudut
sumber
yang
menimbulkannya,
motivasi
dibedakan
menjadi dua macam yaitu motivasi intrinsik
dan motivasi ekstrinsik (Hamzah, 2008: 4).
Motivasi intrinsik timbul tidak memerlukan
rangsangan dari luar kerena memang telah
ada dalam diri individu sendiri. Motivasi
intrinsik dikenal juga dengan motivasi
bawaan. Sedangkan motivasi ekstrinsik
timbul karena adanya rangsangan dari
luar individu (adanya ajakan, suruhan
atau paksaan dari orang lain). Motivasi
intrinsik umumnya lebih kuat dari motivasi
ekstrinsik. Oleh karena itu, pendidikan
sebaiknya berusaha menumbuhkan dan
mengembangkan motivasi intrinsik yaitu
minat siswa terhadap mata pelajaran.

C. Keaktifan siswa
Guru memegang peranan penting
terhadap proses belajar siswa melalui
pembelajaran yang dikelolanya. Untuk
itu guru perlu menciptakan kondisi yang
memungkinkan terjadinya proses interaksi
yang baik dengan siswa, agar mereka dapat
melakukan berbagai aktivitas belajar dengan
efektif. Sehingga diperlukan profesionalisme
dan tanggung jawab yang tinggi dari guru
dalam usaha untuk membangkitkan serta
mengembangkan keaktifan belajar siswa.
Sebab segala keaktifan siswa dalam belajar
sangat menentukan bagi keberhasilan
pencapaian tujuan pembelajaran.
E. Mulyasa dalam (http://abangilham.
wordpress.com,
2009:1)
mengatakan
bahwa: Pembelajaran dikatakan berhasil dan
berkualitas apabila seluruhnya atau setidaktidaknya sebagian besar (75%) peserta
didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental
maupun sosial dalam proses pembelajaran,
di samping menunjukkan kegairahan belajar
yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan
rasa percaya pada diri sendiri. Agar siswa
terlibat aktif dalam proses pembelajaran,
maka diperlukan berbagai upaya dari guru
untuk dapat membangkitkan keaktifan
mereka.
Beberapa bentuk upaya yang dapat
dilakukan guru dalam mengembangkan
keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran
adalah di antaranya dengan meningkatkan
minat siswa, membangkitkan motivasi
siswa, menerapkan prinsip individualitas
siswa, serta menggunakan media dalam
pembelajaran.
1. Meningkatkan minat siswa. Minat
sangat besar pengaruhnya sebab dengan
minat seseorang akan melakukan
sesuatu yang diminatinya. Minat
siswa merupakan faktor utama yang
menentukan derajat keaktifan belajar
siswa.
2. Membangkitkan

motivasi

siswa.

Menurut Hamzah (2008: 8) bahwa
konsep motivasi yang berhubungan
dengan tingkah laku seseorang dapat
diklasifikasikan sebagai berikut: (1)
seseorang senang terhadap sesuatu,
apabila ia dapat mempertahankan rasa
senangnya maka akan termotivasi
untuk melakukan kegiatan, dan (2)
apabila seseorang merasa yakin mampu
menghadapi tantangan maka biasanya
orang terdorong untuk melakukan
kegiatan pula. Jika guru menyenangkan
tentu siswa pun akan mudah menerima
pelajaran yang disampaikan. Bahkan
menurut Eko (2012: 15) ada suatu rumus
CG + CP = SBp P yang berarti jika
siswa Cinta Guru Plus Cinta Pelajaran
maka akan Semangat Belajar, semangat
belajar akan mengantarkan sukses
meraih Prestasi.
3. Menerapkan prinsip individualitas.
Hendaknya guru mampu menyesuaikan
proses belajar mengajar dengan
kebutuhan-kebutuhan siswa secara
individual tanpa harus mengajar secara
individual.
4. Menggunakan
media
dalam
pembelajaran. Penggunaan media
dalam pembelajaran, di samping untuk
memperjelas materi yang disampaikan
juga akan dapat menarik minat siswa
sehingga
pembelajaran
menjadi
bermakna dan menyenangkan.
Keaktifan siswa dalam http://sidiquintana.blogspot.co.id/2016/07
dapat
dikalsifikasikan sebagai berikut: (1)
Keaktifan visual, (2) Keaktifan lisan (oral),
(3) Keaktifan mendengarkan, (4) Keaktifan
menulis, (5) Keaktifan menggambar, (6)
Keaktifan motoric, (7) Keaktifan mental, dan
(8) Keaktifan emosional.
D. Prestasi Belajar
Belajar bukan merupakan kegiatan
menghafal dan bukan pula mengingat. Belajar
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adalah suatu proses yang ditandai dengan
adanya perubahan pada diri seseorang.
Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat
ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti
berubah pengetahuannya, pemahamannya,
sikap dan tingkah lakunya, keterampilannya,
kecakapan dan kemampuannya, daya
reaksinya, daya penerimaannya, dan lainlain aspek yang ada pada individu (Sudjana,
1990: 22).

stimulus akan mampu memberi kesan
yang mendalam pada siswa, sehingga
siswa cenderung akan mengulang aktivitas
tersebut. Akibat dari hal ini adalah siswa
mampu mempertahankan stimulus dengan
memori mereka dalam waktu yang lama,
dengan harapan siswa juga mampu merecall
apa yang diperoleh dalam pembelajaran
tanpa suatu hambatan apapun, dan berujung
pada kemudahan dalam proses belajar.

Belajar adalah perubahan tingkah
laku secara relatif permanen dan secara
potensial terjadi sebagai hasil dari praktik
atau penguatan (reinforced practice) yang
dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan
tertentu (Hamzah, 2008: 23).

. Sesuai dengan pendapat (Sumadi,
2001: 224) bahwa guru jangan berdiri di
depan siswa, tetapi berdirilah disamping
siswa; jangan menunjukkan otoritas
(kekuasaan), tetapi tunjukkanlah simpati,
usahakan mendapatkan kepercayaan dari
siswa, dan selanjutnya berilah bimbingan.
Dalam metode mengajar, guru paham
betul karakter siswa/peserta didik dimana
dengan pembelajaran yang menyenangkan
dapat memberikan efek luar biasa terhadap
kuatnya otak mempertahankan pengetahuan
(Knowledge)
yang
disimpan
dalam
memorinya (Eko, 2012: 7).

Teori belajar Thorndike dalam Eko
(2012: 6), ada tiga hukum belajar yang
berdampak pada keberhasilan belajar
siswa; (1) Law of readiness, yaitu kesiapan
seseorang untuk berbuat dapat memperlancar
hubungan antara stimulus dan respons,
(2) Law of exercise, yaitu dengan adanya
ulangan-ulangan yang selalu dikerjakan
maka hubungan antara stimulus dan respons
akan menjadi lancar, (3) Law of effect, yaitu
hubungan antara stimulus dan respon akan
menjadi lebih baik jika dapat menimbulkan
hal-hal yang menyenangkan dan hal ini
cenderung akan selalu diulang.
Dari teori tersebut diatas, proses
pembelajaran pada dasarnya merupakan
pemberian
stimulus-stimulus
kepada
siswa agar terjadi respon yang positif pada
dirinya. Kesediaan dan kesiapan siswa
dalam mengikuti proses demi proses dalam
pembelajaran akan mampu menimbulkan
respons yang baik terhadap stimulus yang
diterima dalam proses pembelajaran.
Respons akan menjadi kuat jika stimulusnya
kuat.
Hubungan antara stimulus dan respons
akan menjadi lebih baik kalau dapat
menghasilkan hal-hal yang menyenangkan.
Efek menyenangkan yang di timbulkan
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Dengan pahamnya guru terhadap
karakter peserta didik akan secara otomatis
memberikan respons siswa untuk meneladani
apa yang disarankan oleh guru, karena guru
juga berperan sebagai model dalam kegiatan
pembelajaran. Untuk menghadapi siswa
SMK diera komunikasi dan globalisasi saat
ini, guru juga dituntut untuk mengikuti
perkembangan sehingga siswa merasa punya
teman seorang guru sebagai pengganti orang
tua di sekolah. Dengan kedekatan hubungan
antara guru dan siswa dalam pembelajaran
membuat para siswa nyaman dan merasa
dihargai sehingga jika ada kesulitan dalam
pembelajaran siswa segera bertanya baik
dalam forum kelas maupun secara individu
face-to face menemui untuk mencari
informasi penyelesaian kesulitannya maupun
seperti diera IT dengan sarana WhatsApp
mereka berdiskusi melalui media tersebut.
Klasifikasi hasil belajar dari Benyamin
Bloom yang secara garis besar membaginya

menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif,
ranah afektif, dan ranah psikomotorik.
Ranah kognitif berkenaan dengan prestasi
belajar intelektual yang terdiri dari enam
aspek, yakni pengetahuan atau ingatan,
pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis,
dan evaluasi. Kedua aspek pertama disebut
kognitif tingkat rendah dan keempat aspek
berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.
Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang
terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan
jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi,
dan internalisasi. Ranah psikomotorik
berkenaan dengan hasil belajar keterampilan
dan kemampuan bertindak. Ada enam aspek
ranah psikomotorik, yakni gerakan refleks,
keterampilan gerakan dasar, kemampuan
perseptual, keharmonisan atau ketetapan,
gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan
ekspresif dan interpretative.
Sesuai pendapat (Eko, 2012: 5) bahwa
keberhasilan belajar siswa pada dasarnya
dipengaruhi oleh tiga peta belajar siswa
yaitu daya serap, daya simpan (save)
dan kemampuan menyampaikan atau
mengeluarkan kembali (reproduksi).
E. Two Stay Two Stray
Metode Two Stay Two Stray (TSTS)
merupakan salah satu model pembelajaran
kooperatif untuk menghadapi kemampuan
heterogen siswa yang dilakukan dengan
membentuk kelompok yang bersifat
heterogen kemudian saling bertukar
informasi dengan kelompok lain.
Tujuan pembelajaran dengan metode
Two Stay Two Stray ini, siswa dihadapkan
pada kegiatan mendengarkan apa yang
diutarakan
temannya
ketika
sedang
bertamu (sedang berbelanja), yang secara
tidak langsung siswa akan dibawa untuk
menyimak apa yang diutarakan oleh anggota
kelompok yang menjadi tuan rumah tersebut
(penjaga galeri toko). Dalam proses ini,
akan terjadi kegiatan menyimak materi pada
siswa. Siswa di ajak untuk bergotong royong

dalam menemukan suatu konsep.
Penggunaan
model
pembelajaran
kooperatif Two Stay Two Stray akan
mengarahkan siswa untuk aktif, baik dalam
berdiskusi, tanya jawab, mencari jawaban,
menjelaskan dan juga menyimak materi
yang dijelaskan oleh teman. Selain itu dalam
metode pembelajaran Two Stay Two Stray ini
terdapat pembagian kerja yang jelas untuk
setiap anggota kelompok, terjadi proses
kerja sama dengan teman, dapat mengatasi
kondisi siswa yang ramai dan sulit diatur saat
proses belajar mengajar. Dengan demikian,
pada dasarnya kembali pada hakekat
keterampilan berbahasa yang menjadi satu
kesatuan yaitu membaca, berbicara, menulis
dan menyimak. Ketika siswa menjelaskan
materi, maka siswa yang berkunjung tersebut
menyimak atas apa yang di jelaskan oleh
temannya. Hal tersebut dilakukan secara
bergantian sehingga semua siswa merasakan
perannya. Demikian juga ketika siswa
kembali ke kelompoknya untuk menjelaskan
materi apa yang di dapat dari kelompok
yang dikunjungi. Siswa yang bertugas
menjaga rumah (galeri toko) menyimak hal
yang dijelaskan oleh temannya, dan saling
bertukar informasi sesuai pemahaman untuk
disamakan pemahamannya.
Dalam pembelajaran dengan metode
Two Stay Two Stray, secara sadar ataupun
tidak sadar, siswa akan terlibat secara aktif,
sehingga akan memunculkan semangat
siswa dalam belajar (aktif). Dengan begitu,
siswa dapat mengevaluasi sendiri, seberapa
tepatkah pola pikirnya terhadap suatu konsep.
Adapun
langkah-langkah
metode
pembelajaran Two Stay Two Stray atau Dua
Tinggal Dua Tamu (dalam Lie, 2002: 60 –
61) adalah sebagai berikut:
5. Siswa bekerja sama dalam kelompok
berempat seperti biasa
6. Setelah selesai, diskusi dua siswa dari
masing-masing bertamu (konsumen
yang berbelanja/ sebagai pengunjung
85

1.

Siswa bekerja sama dalam kelompok berempat seperti biasa

2.

Setelah selesai, diskusi dua siswa dari masing-masing bertamu (konsumen yang
berbelanja/ sebagai pengunjung galeri/toko) ke kelompok yang lain. Yang belanja
dapat memberikan tanggapan; setuju/ mengurangi bagian tertentu yang dianggap

galeri/toko)
ke kelompok
yang lain.
Yang dirasa
9. Lama
waktu berbelanja pada setiap
tidak sesuai/
menambahkan
ide yang
belum termuat
belanja dapat memberikan tanggapan;
kelompok diatur oleh guru.
3. Dua siswa yang tinggal (sebagai penjaga galeri) dalam kelompok bertugas
setuju/ mengurangi bagian tertentu yang
10. Hasil masukan dari kelompok lain
membagikan
hasil kerja
dan informasi
dianggap
tidak sesuai/
menambahkan
ide atau hasil mengkaji isi materi mereka ke tamu
diputuskan oleh kelompok yang
(pengunjung
galeri/
konsumen yang sedang berbelanja).
yang
dirasa belum
termuat
bersangkutan.
4.
Untuk
keteraturan
gerakan
yang
belanja
mengikuti
arah anak panah sampai kembali
7. Dua siswa yang tinggal (sebagai penjaga
11. Tamu mohon diri dengan memberikan
galeri)
dalam kelompok bertugas
ke kelompok.
reward berupa tanda
(berjumlah 3
membagikan hasil kerja dan informasi
5. Lama waktu berbelanja pada setiap kelompok
diatur berjumlah
oleh guru. 2 = kurang puas dan
= puas,
atau hasil mengkaji isi materi mereka
1 = tidak
puas)
dan kembali ke
6.ke Hasil
dari kelompok
lain diputuskanberjumlah
oleh kelompok
yang
bersangkutan.
tamumasukan
(pengunjung
galeri/ konsumen
kelompok mereka sendiri dan melaporkan
sedang
berbelanja).
7.yang
Tamu
mohon
diri dengan memberikan reward berupa tanda
(berjumlah 3 =
temuan mereka dari kelompok lain.
puas,
berjumlah gerakan
2 = kurang
dan berjumlah 1 = tidak puas) dan kembali ke
8. Untuk
keteraturan
yang puas
belanja
12. Kelompok mencocokkan dan membahas
mengikuti
anak
panah
sampai
kelompokarah
mereka
sendiri
dan melaporkan
temuan
mereka
kelompok lain.
hasil-hasil
kerjadari
mereka
kembali ke kelompok.
8.

Kelompok mencocokkan dan membahas hasil-hasil kerja mereka
1

2

4

3

Keterangan:
Perwakilan kelompok yang belanja ke kelompok yang lain

Perwakilan kelompok yang menunggu galeri

METODE PENELITIAN

mengumpulkan informasi mengenai status
Penelitian
Pembelajaran
TSTS suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala
METODE
PENELITIAN
dilaksanakan pada Semester Genap Tahun menurut apa adanya pada saat penelitian
Penelitian Pembelajaran TSTS dilaksanakan pada Semester Genap Tahun
Pelajaran 2017 – 2018 mulai bulan Januari itu dilakukan (Suharsimi, 2013: 234).
Penelitian
deskriptif
tidak2018.
dimaksudkan
Pelajaran
2017Maret
– 2018
mulai2018.
bulanAdapun
Januari sampai
dengan
Maret Tahun
Adapun
sampai
dengan
Tahun
untuk
menguji
hipotesis
tertentu,
tapi
hanya
tempat
di SMK
SMK
Negeri
1
tempatpelaksanaan
pelaksanaan di
Negeri
1 Nanggulan
yang beralamat di jalan Gadjah Mada
apa adanya tentang suatu
Nanggulan
yang beralamat di jalan Gadjah menggambarkan
Wijimulyo Nanggulan, Kulon Progo DIY, dengan
kelas
sasaran
adalah kelas XI APKJT.
Mada Wijimulyo Nanggulan, Kulon Progo variabel, gejala, atau keadaan. Teknik dan
DIY, dengan kelas sasaran adalah kelas XI Instrumen Pengumpulan Data meliputi: data
9 kualitatif (observasi aktivitas belajar siswa,
APKJT.
angket kuisioner tanggapan siswa terhadap
Penelitian ini menggunakan penelitian penggunaan metode TSTS) dan data
deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan kuantitatif berupa nilai hasil belajar siswa
penelitian yang dimaksudkan untuk (evaluasi/tes)
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Teknik Analisis Data pada pembelajaran
ini adalah menggunakan analisis deskriptif
kuantitatif. Data kuantitatif berupa angka
hasil belajar siswa (meliputi penentuan ratarata kelas, ketuntasan belajar individual dan
ketuntasan belajar secara klasikal dari hasil
test) yang dideskripsikan dengan kata-kata,
dapat pula data disajikan berupa prosentase
hasil observasi dan angket yang juga
dideskripsikan dengan kata-kata.
Adapun data tentang nilai hasil
belajar (kognitif) siswa dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
Nilai Akhir

= Jumlah seluruh soal Χ 100
Jumlah jawaban benar

Hasil pembelajaran dianalisis 3 kali
yaitu analisis untuk menghitung rata-rata
kelas, menentukan ketuntasan belajar secara
individual dan menentukan ketuntasan
belajar secara klasikal.
Analisis ini digunakan untuk mengetahui
tingkat penguasaan tiap indikator dan
kompetensi dasar dari tes yang diujikan.
Rumus yang digunakan deskriptif prosentase
yang menggambarkan besarnya tingkat
penguasaan materi.
Indikator
keberhasilan
dalam
pembelajaran ini adalah siswa termotivasi

untuk selalu disiplin dalam belajar, artinya
setiap hari siswa belajar materi pelajaran,
tidak hanya jika ada ulangan saja, yang
ditunjukkan dengan kesiapan siswa saat
diskusi dan menjawab pertanyaan berupa kuis
maupun proses tanya jawab teman sebaya dan
hasil belajar siswapun meningkat. Indikator
keberhasilan lainnya adalah meningkatnya
pemahaman belajar siswa yang ditunjukkan
dengan meningkatnya prestasi belajar siswa
dibandingkan dengan semester sebelumnya
yaitu minimal siswa memperoleh nilai 75,0.
Hal tersebut didasarkan pada teori belajar
tuntas, maka seorang peserta didik dipandang
tuntas belajar jika ia mampu menyelesaikan,
menguasai kompetensi atau mencapai tujuan
pembelajaran minimal 75,0 % dari seluruh
tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk
keberhasilan klasikal jika 80 % dari seluruh
siswa memperoleh nilai ≥ 75,0. Hal tersebut
berdasarkan Standar Ketuntasan Belajar
Mengajar (SKBM) yang ditetapkan di SMK
Negeri 1 Nanggulan untuk mata pelajaran
Produktif APKJT. Indikator keberhasilan
keaktifan siswa jika keaktifan klasikal siswa
mencapai ≥ 75%
HASIL PENELITIAN
Hasil pengamatan keaktifan
diperoleh data sebagai berikut:

siswa

Tabel 1. Keaktifan siswa dalam pembelajaran produksi bibit dan kultur jaringan dengan
metode Two Stay Two Stray (TSTS)
No.

Jumlah pengamatan Keaktifan Siswa

XI APKJ 1 (32)

XI APKJ 3 (31)

Pertemuan Pertemuan Pertemuan Pertemuan
1
2
1
2
Jml Siswa Jml Siswa

Jml Siswa

Jml Siswa

1.

5 Jenis Keaktifan

19

23

15

20

2.

4 Jenis Keaktifan

1

8

6

8

3.

3 Jenis Keaktifan

8

1

6

3

4.

2 Jenis Keaktifan

4

0

4

0
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Kategori tingkat keaktifan siswa:
Tinggi (T)
: Jika memenuhi 5 jenis/variabel keaktifan
Sedang (S)
: Jika memenuhi 3 – 4 jenis/ variabel keaktifan
Rendah (R)
: Jika memenuhi 0 – 2 jenis/variabel keaktifan			
Keaktifan klasikal
= (T x 2) + (S x 1) + (R x 0) x 100%
			
Σ Siswa x 2

Tabel 2. Keaktifan siswa secara klasikal
No.

Kategori Tingkat Keaktifan Siswa

XI APKJ 1 (32)
Pertemuan 1
Jml Siswa

XI APKJ 3 (31)

Pertemuan 2

Pertemuan 1

Pertemuan 2

Jml Siswa

Jml Siswa

Jml Siswa

1.

Tinggi

19

23

15

20

2.

Sedang

9

9

12

11

3.

Rendah

4

0

4

0

73,4 %

85,9 %

67,7 %

82,3 %

Keaktifan Klasikal
Jenis keaktifan siswa selama kegiatan
pembelajaran Produksi Bibit dan Kultur
Jaringan dengan metode Two Stay Two
Stray (TSTS) meliputi: pemecahan masalah/
diskusi, penyusunan materi presentasi,
presentasi (tukar informasi/peer tutoring/
penjelasan materi dengan teman sebaya),
bertanya dan menjawab pertanyaan. Dari
data tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa pada
pertemuan (materi) kedua (2) untuk jumlah
keaktifan pada 5 dan 4 jenis keaktifan telah
meningkat dari pertemuan pertama (1) baik
pada kelas XI APKJ 1 maupun XI APKJ 3
sehingga dapat disimpulkan bahwa metode
Two Stay Two Stray (TSTS) merupakan salah
satu metode yang mampu memotivasi siswa
untuk aktif dalam pembelajaran. Karena
dengan metode Two Stay Two Stray (TSTS)
siswa yang pendiam akhirnya mau tidak
mau termotivasi untuk menjelaskan materi
kepada teman saat berkunjung ke galerinya
maupun aktif bertanya tentang materi yang
disajikan teman saat dia sebagai pengunjung
galeri. Begitu pula siswa yang biasa tidak
memperhatikan materi pembelajaran, karena
ada formasi keaktifan berupa tanya jawab
maka mau tidak mau akan memperhatikan

88

ulasan materi yang dijelaskan teman saat
berkunjung digaleri teman.
Terbukti pula pada tabel 2 diatas, bahwa
dari pertemuan pertama atau materi pertama
siswa baru mulai aktif dalam pembelajaran
dengan metode Two Stay Two Stray (TSTS)
dengan keaktifan klasikal untuk kelas XI
APKJ 1= 73,4 % dan meningkat pada
pertemuan kedua menjadi 85,9 % begitu pula
untuk kelas XI APKJ 3 = 67,7 % meningkat
menjadi 82,3 %
Data angket responden siswa diperoleh
data sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi data angket responden siswa terhadap metode Two Stay Two Stray (
TSTS) pada mata pelajaran Produksi Bibit dan Kultur Jaringan.
NO.

DAFTAR PERTANYAAN
Jml

XI APKJ 1 (32)

XI APKJ 3 (31)

YA

YA

TIDAK

%

Jml

%

Jml

TIDAK

%

Jml

%

1.

Apakah anda suka mata pelajaran
produktif Produksi bibit dan kultur
jaringan?

32

100

0

0

31

100

0

0

2.

Apakah Anda suka apabila dalam belajar Produksi bibit dan kultur jaringan
didukung dengan media pembelajaran
seperti gambar, modul, film, realia
alat-alat, maupun metode Two Stay
Two Stray (TSTS),?

32

100

0

0

31

100

0

0

3.

Apakah dengan metode TSTS Anda
lebih memahami materi Produksi bibit
dan kultur jaringan ?

20

63

12

37

25

81

6

19

4.

Apakah dengan metode TSTS Anda
lebih Termotivasi belajar Produksi
bibit dan kultur jaringan ?

30

94

2

6

22

71

9

29

5.

Apakah Anda tertarik dengan strategi
pembelajaran yang disampaikan guru
?

31

97

1

3

26

84

5

16

6.

Apakah Anda berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar ?

24

75

8

25

30

97

1

3

7.

Apakah Anda Menyukai suasana kegiatan belajar mengajar sekarang ?

26

81

6

19

23

74

8

26

8.

Apakah Anda mengalami kesulitan
dalam kegiatan belajar mengajar yang
telah berlangsung ?

20

63

12

37

23

74

8

26

Data angket responden siswa kelas XI
APKJ 1 dan XI APKJ 3 dari berbagai bentuk
pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan
belajar mengajar dengan menggunakan
metode TSTS untuk jawaban “Ya” ratarata terlihat diatas 50 %. Untuk pertanyaan
Nomor 3: “Apakah dengan metode TSTS
anda lebih memahami materi produksi bibit
dan kultur jaringan?” sekitar 20 anak untuk
kelas XI APKJ 1 maupun 25 anak untuk
kelas XI APKJ 3 menyatakan “Ya” dan 12
anak XI APKJ 1 sedangkan 6 anak XI APKJ
3 menyatakan “Tidak” berkaitan dengan

penjelasan teman yang kurang memuaskan
sehingga kurang memahami, disini ternyata
sebagian besar beralasan seperti pernyataan
diatas. Penulis berusaha mengevaluasi
ternyata penyebabnya adalah rata-rata anak
masih kurang termotivasi untuk melakukan
diskusi dengan sungguh-sungguh (mengupas
materi) sehingga dalam melaksanakan peer
tutoring atau presentasi transfer materi teman
sebaya belum tuntas dalam pembahasan
karena masih lemahnya motivasi membaca.
Membaca hanya pada materi pembahasan dan
kurang mau mengembangkan materi diskusi,
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sehingga saat terjadi kegiatan tanya jawab
kurang memuaskan siswa yang bertanya
untuk memahamkan materi pembelajaran.
Kemudian untuk nomor 8: “Apakah
Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan
belajar mengajar yang telah berlangsung
?” sekitar 20 anak untuk XI APKJ 1 dan 23
anak untuk XI APKJ 3 menyatakan “Ya”
dan 12 anak untuk XI APKJ 1 dan 8 anak
untuk XI APKJ 3 menyatakan “Tidak” hal
ini berkaitan dengan waktu belajar yang
singkat dengan topik pembahasan materi
yang berbeda-beda sehingga masih merasa
kesulitan. Penulis berusaha mengevaluasi
yaitu: masih rendahnya minat belajar
mandiri dengan sarana buku paket maupun
buku elektronik, bahkan pemanfaatan HP

sebagai media browsing materipun hanya
dimanfaatkan jika guru memerintahkan.
Jadi bisa dikatakan belum adanya kesadaran
maupun
rasa
membutuhkan
untuk
mengembangkan ilmu bahkan motivasi
intrinsikpun belum terbangun maksimal
meski ada kegiatan pembiasaan literasi setiap
hari. Sekali lagi bahwa kegiatan membaca
peserta didik masih dengan himbauan,
diskusi terbimbing dan pendampingan penuh
guru, sehingga dibutuhkan banyak metode
pembelajaran yang terpusat pada siswa aktif
tanpa siswa merasakan kebosanan. Disinilah
guru dituntut untuk selalu inovasi dalam
pembelajaran.
Prestasi belajar melalui hasil ulangan
harian diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4. Data hasil ulangan harian setelah menggunakan metode Two Stay Two Stray
(TSTS)
Data yang Diketahui

Kelas XI APKJ 1

Kelas XI APKJ 2

Jumlah Siswa

32 Siswa

31 Siswa

Jumlah Siswa yang Tuntas (75)

26 Siswa

26 Siswa

6 Siswa

5 Siswa

Jumlah Siswa yang Tidak Tuntas (<75)
Nilai Terendah

57

67

Nilai Tertinggi

93

93

Rata-rata

78

79

Persentase Siswa yang Tuntas

81,3 %

83,9 %

Persentase Siswa yang Tidak Tuntas

18,8 %

16,1 %

Data prestasi belajar dilihat dari hasil
ulangan harian bahwa persentase siswa
yang tuntas adalah 81,3 % untuk kelas XI
APKJ 1 dan 83,9 % untuk kelas XI APKJ
3 artinya dari motivasi instrinsik maupun
ekstrinsik yang timbul saat pembelajaran
dengan menggunakan metode Two Stay Two
Stray (TSTS) mempengaruhi keaktifan siswa
dalam pembelajaran dan berakibat langsung
pada meningkatnya prestasi belajar.
Tentunya metode TSTS memiliki
kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan
dari metode TSTS adalah sebagai berikut:
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1. Dapat diterapkan pada semua kelas atau
tingkatan
2. Kecenderungan belajar siswa menjadi
lebih bermakna (karena melihat hasil
diskusi yang dikemas semenarik mungkin
maka harapannya akan mudah dipahami)
3. Lebih berorientasi pada keaktifan (karena
akan berjalan mengunjungi kelompok
lain sehingga meminimalkan siswa yang
tidur maupun tidak antusias)
4. Diharapkan
siswa
akan
berani
mengungkapkan pendapatnya (belajar

dengan teman sebaya jauh lebih rileks
dibanding dengan guru)
5. Menambah kekompakan dan rasa
percaya diri siswa (ada kerja sama, ada
pembagian tugas, ada kemauan untuk
belajar menyampaikan materi sehingga
teman lain paham akan sajian materinya)
6. Kemampuan berbicara siswa dapat
ditingkatkan
(bagi
siswa
yang
pendiam mau tidak mau akan aktif
mempresentasikan
hasil
diskusi
kelompoknya ataupun menjawab serta
bertanya kepada kelompok lain karena
ada form penilaian)
7. Dengan metode TSTS ini siswa memiliki
rasa tanggung jawab akan dirinya
maupun kelompok untuk menjelaskan
materi kepada temannya sehingga
mudah dipahami, ada rasa toleransi dan
berpendapat akan sajian materi dengan
memberikan reward kepuasan dan siswa
benar-benar aktif.
8. Membantu meningkatkan minat belajar
dan prestasi belajar
Sedangkan kekurangan dari metode
TSTS adalah:
1. Membutuhkan waktu yang lama dan
Siswa cenderung kurang disiplin dalam
waktu yang ditentukan guru
2. Guru membutuhkan banyak persiapan
(materi, pemetaan siswa secara heterogen,
dana dan tenaga)
3. Ada sebagian siswa yang kurang mampu
menguasai materi yang seharusnya
disampaikan
menjadikan
ketidak
pahaman teman yang lain terbukti dengan
ketidak puasan dalam penyampaian
materi.

PENUTUP
Berdasarkan
pembahasan
hasil
penelitian tersebut diatas maka dapat
disimpulkan bahwa Metode Two Stay Two
Stray Pada Kompetensi Produksi Bibit dan
Kultur Jaringan Siswa Kelas XI APKJT
SMK Negeri 1 Nanggulan dapat memotivasi
siswa dengan bukti meningkatnya keaktifan
siswa dalam proses pembelajaran serta
memberikan pemahaman konsep tentang
materi dalam kompetensi pengetahuan,
keterampilan, serta sikap disiplin, kerjasama,
toleransi dan tanggung jawab. Hal ini akan
mengakibatkan suasana kelas menjadi segar
dan kondusif, dimana masing - masing
siswa dapat melibatkan kemampuannya
semaksimal mungkin. Aktivitas yang
timbul dari siswa akan mengakibatkan pula
terbentuknya pengetahuan dan keterampilan
yang akan mengarah pada peningkatan
prestasi.
Penggunaan metode Two Stay Two Stray
(TSTS) terbukti adanya peningkatan motivasi
belajar, keaktifan dalam pembelajaran dan
pemahaman siswa. Terbukti dengan keaktifan
klasikal kelas XI APKJ 1 awal penggunaan
metode Two Stay Two Stray (TSTS) dari 73,4
% naik menjadi 85,9 % dan kelas XI APKJ
3 dari 67,7 % naik menjadi 82,3 % artinya
keaktifan klasikal mencapai ≥ 75 %. Adapun
dari hasil evaluasi melalui ulangan harian
mencapai tingkat persentase ketuntasan
siswa : 81,3 % pada kelas XI APKJ 1 dan
persentase ketuntasan: 83,9 % pada kelas XI
APKJ 3 sehingga dapat disimpulkan bahwa
prestasi belajar siswapun meningkat karena
keberhasilan klasikal tercapai yaitu 80 %
dari seluruh siswa memperoleh nilai ≥ 75,0.
Siswa dikatakan memiliki keaktifan
apabila ditemukan ciri-ciri perilaku seperti:
sering bertanya kepada guru atau siswa lain,
mau mengerjakan tugas yang diberikan guru,
mampu menjawab pertanyaan, dan senang
diberi tugas belajar.
Media pembelajaran memiliki arti yang
cukup penting dalam kegiatan pembelajaran.
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Karena
dalam
kegiatan
tersebut
ketidakjelasan materi yang disampaikan
dapat dibantu dengan menghadirkan
media sebagai perantara. Kerumitan bahan
pelajaran yang disampaikan kepada siswa
dapat disederhanakan dengan bantuan
media. Dengan demikian siswa akan lebih
mudah menerima bahan pelajaran dari pada
tanpa penggunaan media.
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UPAYA MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI PESERTA DIDIK
DALAM BERBICARA MELALUI STORYTELLING PADA PESERTA
DIDIK KELAS VIIIE SMP N 1 WATES KULON PROGO
Oleh: Yulianto
Guru BK SMP N 1 Wates Kulon Progo, email: yuliyanto91@yahoo.co.id
ABSTRACT:. This research is aimed to know whether the storytelling method can
increase the confidence of students of class VIIIE SMP N 1 Wates Kulon Progo. The
tool of data collection used observation, scale of the confidence of students and
documentation. This research population took sample of students VIIIE SMP N 1 Wates
Kulon Progo with purposive sampling technique. The techniques of this research used
techniques structured with observation guides, scale of the confidence of students and
documentation. The results of research showed that after getting the storytelling method
(1) the students are experience behavioral change in self confidence of speaking in front
of the class to be increased; (2) the students can be seen from the attitude and behavioral
change to be neat when appearing in front of the class; (3) the students have ability to
talk fluently, calm when speaking, able to express gestures, able to speak clearly, able to
speak the language properly, and dare watching at classmates.
Keywords: the confidence of students, speaking in front of class, storytelling.
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu sistem,
dimana unsur-unsur terkait harus saling
mendukung dalam usaha mencapai tujuan
pendidikan. Keberhasilan peserta didik dalam
pembelajaran, dipengaruhi oleh berbagai
faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya
guru, peserta didik, orangtua, fasilitas
belajar, faktor lingkungan tempat tinggal
dsb. Di sekolah Bimbingan dan Konseling
(BK) merupakan salah satu komponen dari
pendidikan, mengingat bahwa BK adalah
suatu kegiatan bantuan yang diberikan
kepada individu pada umumnya, dan
peserta didik pada khususnya dalam rangka
mengentaskan permasalahan peserta didik
untuk menunjang peningkatan kualitas/mutu
peserta didik.
Pendidikan merupakan usaha sadar
yang bertujuan untuk mengembangkan
kepribadian peserta didik, maupun masalah
yang terkait dengan mata pelajaran tertentu.
Salah satu masalah yang menyangkut

kepribadian peserta didik adalah percaya diri.
Percaya diri salah satu aspek kepribadian yang
sangat penting dalam kehidupan manusia.
Orang yang percaya diri memiliki keyakinan
atas kemampuan sendiri serta memiliki
pengharapan realitis, bahkan ketika harapan
tidak terwujud, tetap berfikiran positif dan
dapat menerimanya. Adapun orang yang
kurang percaya diri cenderung merasa
tidak memiliki sesuatu (keinginan, tujuan,
target) yang diperjuangkan dengan sungguhsungguh, mudah frustasi ketika menghadapi
masalah atau kesulitan, tidak dapat
mendemonstrasikan kemampuan berbicara,
mendengarkan aktif, kurang motivasi untuk
maju, malas-malasan, canggung dalam
menghadapi orang, dan terlalu sensitif.
Dalam proses belajar mengajar (PBM) dan
untuk BK (layanan klasikal), terdapat empat
komponen keterampilan yaitu keterampilan
mendengarkan, berbicara, membaca, dan
menulis. Keempat keterampilan tsb saling
berhubungan antara satu dengan yang lain.
Salah satu komponen dalam menggali
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informasi dari peserta didik adalah melalui
keterampilan berbicara, karena berbicara
merupakan salah satu keterampilan yang
bertujuan sebagai alat untuk berkomunikasi
secara lisan. Seperti kita ketahui bahwa
hampir semua aktivitas manusia tidak
terlepas dari keterampilan berbicara.
Kenyataan di lapangan tidaklah
demikian, menurut pengamatan penulis pada
peserta didik kelas VIII ada beberapa masalah
yang dialami peserta didik, antara lain dalam
PBM masih terdapat peserta didik yang malu
dan takut berbicara di depan kelas. Hal ini
disebabkan peserta didik takut ditertawakan
apabila salah dalam berbicara. Kondisi ini
mengakibatkan peserta didik cenderung pasif
dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena
itu, pengajar memiliki peran yang sangat
penting dalam menumbuhkan kepercayaan
diri di depan kelas. Pada PBM tidak semua
peserta didik mampu menyampaikan pesan
secara lisan kepada orang lain dengan baik.
Berdasarkan data yang diperoleh
dari Pra Tindakan tentang skala kepercayaan
diri dari kelas VIIIE diperoleh hasil bahwa
sebanyak 10 peserta didik dari 28 peserta didik
(36%) dari jumlah peserta didik memiliki
tingkat percaya diri berbicara di depan kelas
kategori sedang. Hal tsb menggambarkan
kepercayaan diri peserta didik berbicara di
depan kelas rendah. Dengan berbagai masalah
tsb maka untuk melakukan pembimbingan
dalam rangka proses penyelesaian masalah
peserta didik disediakan berbagai macam
layanan dan strategi. Adapun strategi yang
digunakan penulis adalah menggunakan
strategi melalui metode storytelling.
Storytelling adalah sebuah tehnik atau
kemampuan untuk menceritakan sebuah
kisah, pengaturan adegan, event dan dialog.
Storytelling menggunakan kemampuan
penyaji untuk menyampaikan sebuah
cerita dengan gaya, intonasi, dan alat
bantu menarik minat pendengar. Tujuan
storytelling adalah menciptakan suasana
senang, memberi kesenangan, kegembiraan,
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memberi pengalaman baru, mengembangkan
wawasan, dapat memberikan pemahaman
yang baik tentang diri mereka sendiri dan
orang lain di sekitar mereka, memberi
pengalaman baru termasuk didalamnya diri
sendiri dan orang lain di sekitar mereka,
memberi pengalaman baru termasuk
didalamnya masalah kehidupan yang ada
dilingkungan, belajar berbicara dengan
gaya yang menyenangkan serta menambah
perbendaraan kata dan bahasa, menanamkan
nilai-nilai budi pekerti. Asfandiyar (2007),
mengatakan bahwa storytelling dapat
digolongkan dua jenis yaitu sorytelling
pendidikan dan storytelling fabel. Penulis
memilih storytelling fabel karena penulis
merasa karakter anak usia remaja (SMP)
menyukai cerita dongeng atau fabel yang
didalamnya mengandung sisi edukatif dan
humoris.
Berdasarkan uraian diatas dapat
diidentifikasi beberapa masalah sebagai
berikut: Masih banyak peserta didik yang
malu dan takut berbicara di depan kelas. Tidak
semua peserta didik mampu menyampaikan
pesan secara lisan kepada orang lain dengan
baik. Peserta didik belum terbiasa dan kurang
percaya diri untuk tampil di depan kelas, hal
ini dapat dilihat ketika proses pembelajaran
peserta didik masih suka menunjuk teman
lain untuk terlebih dahulu maju ke depan
kelas, dari pada mengajukan diri terlebih
dahulu. Peserta didik masih bersikap grogi
dan salah tingkah ketika diminta guru untuk
berbicara di depan kelas. Dari permasalahan
tersebut peneliti membatasi masalah tentang
kepercayaan diri berbicara di depan kelas.
Agar permasalahan ini dapat diteliti maka
penelitian ini menggunakan penelitian
tindakan kelas (PTK).
Dari permasalahan yang diuraikan
tersebut,
maka
dapat
dirumuskan
permasalahan
dalam
penelitian
ini
yaitu Apakah metode storytelling dapat
meningkatkan kepercayaan diri peserta didik
dalam berbicara di depan kelas pada peserta

didik kelas VIIIE di SMP N 1 Wates kulon
Progo?
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui apakah metode storytelling dapat
meningkatkan kepercayaan diri peserta didik
dalam berbicara di depan kelas pada peserta
didik kelas VIIIE SMP N 1 Wates Kulon
Progo.
Hasil pengetrapan metode storytelling
ini diharapkan dapat memberikan manfaat :
A. Secara teoritis:
Hasil pengetrapan metode storytelling
ini
diharapkan
dapat
meningkatkan
kepercayaan diri peserta didik dalam
berbicara di depan kelas.
B. Secara praktis:
Jika hipotesis penelitian terbukti,
memberikan sumbangan dan harapan kepada
fihak terkait antara lain:
Bagi peserta didik, sebagai salah satu
upaya untuk mengatasi masalah rendahnya
kepercayaan diri peserta didik dalam bicara
di depan kelas melalui storytelling.
Bagi Guru Pembimbing atau Konselor:
Guru pembimbing atau konselor dalam
membantu klien atau peserta didik yang
kepercayaan diri peserta didik dalam bicara
didepan kelas rendah, melalui metode
storytelling.
Bagi penentu kebijakan bahwa hasil
PTK ini dapa memberikan sumbangan dalam
upaya peningkatan mutu pendidikan.
METODE PENELITIAN
Tempat kegiatan pengetrapan metode
storytelling ialah di SMP N 1 Wates Kulon
Progo. Waktu untuk kegiatan penelitian
ini bulan Oktober 2016 – Nopember 2016.
Subjek penelitian ini adalah peserta didik
kelas VIIIE yang berjumlah 28 peserta didik
dengan 12 peserta didik laki-laki dan 16
peserta didik perempuan. Penentuan subjek

dalam penelitian ini menggunakan tehnik
purposive sampling dengan cara mengambil
subjek peserta didik di dalam kelas.
Alat dan tehnik pengumpulan data dalam
penelitian ini adalah membuat pedoman
observasi untuk mengobservasi saat proses
pembelajaran berlangsung, membuat skala
atau alat ukur kepercayaan diri untuk
mengumpulkan data tentang kepercayaan
diri peserta didik dan dokumentasi.
Penjelasan secara rinci sebagai berikut:
A. Obervasi
Menurut Mugiharso (2005), observasi
atau pengamatan merupakan tehnik
pengumpulan data yang dilakukan secara
sistematik gejala-gejala tingkah laku yang
tampak. Adapun alasan menggunakan metode
observasi sebagai metode pengumpulan data
adalah untuk memperoleh gambaran dan
pengetahuan serta pemahaman mengenai
diri subjek. Peran peneliti dalam kegiatan
ini adalah melaksanakan pembelajaran
dalam pelaksanaan PTK. Peneliti bertindak
sebagai guru dan mengamati jalannya proses
pembelajaran sambil mencatat segala sesuatu
yang terjadi selama proses pembelajaran
berlangsung.
B. Skala Psikologi
Untuk mengukur kepercayaan diri
peserta didik menggunakan metode skala
psikologi. Skala psikologi adalah bentuk
alat ukur atribut non-kognitif yang disajikan
dalam format tulis yang berupa pertanyaan
atau pernyataan yang tidak langsung
mengungkap atribut yang hendak diukur
melainkan mengungkap indikator perilaku
dari atribut yang bersangkutan (Azwar,
2012).
Terdapat beberapa karakteristik skala
psikologi sebagai alat ukur yaitu:
a. Stimulusnya berupa pertanyaan atau
pernyataan yang tidak langsung
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mengungkap atribut yang hendak diukur
melainkan
mengungkap
indikator
perilaku dari atribut yang bersangkutan.
b. Atribut psikologi diungkap secara tidak
langsung
lewat
indikator-indikator
perilaku sedangkan indikator perilaku
diterjemahkan dalam bentuk item-item.
c. Respons subjek tidak diklasifikasi
sebagai jawaban ‘benar’ atau ‘salah’
tetapi semua jawaban dapat diterima
sepanjag diberikan secara jujur dan
sungguh-sungguh (Azwar, 2012).
Alat pengumpul data yang digunakan
adalah skala kepercayaan diri yang
dikembangkan oleh peneliti berdasarkan
teori yang ada. Dalam penelitian ini data
yang akan diungkap berupa konstruk untuk
menggambarkan tingkat kepercayaan diri
dalam proses pembelajaran peserta didik
dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan
sebagai stimulus yang tertuju pada indikator
untuk memancing jawaban yang merupakan
refleksi dari keadaan pada subjek yang
biasanya tidak disadari oleh responden yang
bersangkutan. Berikut gambaran alternatif
jawaban skala kepercayaan diri dalam proses
pembelajaran, selengkapnya dapat dilihat
pada tabel 1.
Tabel 1 Penskoran Item Jawaban Skala
Psikologi
Penyataan (+)

Nilai Pernyataan (-)

Data maksimal = Skor tertinggi x Jumlah
Item=4x30 = 120=4/4x100%=100%
Data minimal = Skor terendah x Jumlah
Item=1x30=30 =1/4x100%=25%
Range = Data maksimal – Data minimal=
120 – 30 =90 = 100% - 25% = 75%
Panjang kelas interval = Range : Panjang
kelas = 90 : 5= 18 = 75% : 5 = 15%
(Azwar,2009)
Tabel 2 Kriteria Penilaian Tingkatan Skala
Kepercayaan Diri Berbicara Di Depan Kelas
Skor

Interval

Kriteria

120<Skor≤120

85% - 100%

Sangat
Tinggi

84 < Skor ≤102 70% - 84%

Tinggi

66 < Skor ≤ 84 55% - 69%

Sedang

48<Skor ≤ 66

40% - 54%

Rendah

30<Skor ≤ 48

25% - 39%

Sangat
Rendah

Nilai

Sangat
Sesuai
Sesuai

4

Sangat Sesuai

1

C. Dokumentasi

3

Sesuai

3

Tidak Sesuai

2

Tidak Sesuai

2

Berupa
dokumen-dokumen
yang
berhubungan dengan kegiatan penelitian dan
dokumen berbentuk foto kegiatan.

Sangat Tidak
Sesuai

1

Sangat Tidak
Sesuai

1

D. Indikator Keberhasilan

(Azwar, 2012)
Selanjutnya untuk menginterpretasikan
tingkat kepercayaan diri peserta didik, maka
jumlah skor tiap responden ditransformasi
dalam bentuk persentase skor dengan cara

96

membagi dengan skor idealnya dan dikalikan
dengan 100%. Dalam mendiskripsikan
tingkat kepercayaan diri memiliki rentangan
skor 1 - 5 yang dikategorikan kedalam kriteria
sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan
sangat rendah. Adapun kriteria kepercayaan
diri dalam proses pembelajaran ditentukan
dengan cara sebagai berikut:

Setelah mendapatkan layanan dengan
metode storytelling diharapkan peserta didik
mengalami perubahan perilaku dalam hal
dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam
berbicara di depan kelas.

HASIL PENELITIAN
Kegiatan belajar mengajar di SMP N 1
Wates berjalan dengan baik karena didukung
oleh 48 guru dari berbagai disiplin ilmu
yang sudah lulus S1 dan 8 guru yang sudah
lulus S2, yang tentu mempunyai dedikasi
mengajar yang tinggi, pengalaman mengajar
yang memadahi, penggunaan metode dan alat
peraga yang variatif. Dengan fasilitas dan
kegiatan belajar mengajar yang memadahi
mestinya peserta didik SMP N 1 Wates KP
dapat menunjukkan perilaku kepercayaan
diri berbicara di depan kelas dengan baik.
Namun hasil pre test yang diberikan
kepada peserta didik kelas VIIIE melalui
skala kepercayaan diri dari 28 peserta didik
diperoleh hasil sbb: kondisi awal kepercayaan
diri peserta didik dalam berbicara di depan
kelas sebanyak 18 peserta didik berada pada
kategori tinggi (prosentase antara 70%-84%),
10 peserta didik berada pada kategori sedang
(prosentase antara 55%-69%). Selengkapnya
hasil pre test skala kepercayaan diri dalam
berbicara di depan kelas dapat dilihat pada
tabel 3 berikut:
Tabel 3 Hasil Pre Test Kepercayaan diri
Kepercayaan diri
Peserta
Jumlah
%
KriteNo
Didik
ria
1
ADS
92
77
Tinggi
2
AWF
92
77
Tinggi
3
ANS
77
64
Sedang
4
AFF
85
71
Tinggi
5
AH
77
64
Sedang
6
ANC
78
65
Sedang
7
DPA
98
82
Tinggi
8
ETS
98
82
Tinggi
9
FPP
92
77
Tinggi
10
FBB
79
66
Sedang
11
FC
80
67
Sedang
12
ICK
93
78
Tinggi
13
KJP
81
68
Sedang
14 LAM
97
81
Tinggi

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

MFA
MZZ
MHA
NFN
SSI
SDF
SPD
SKT
SHH
SK
SDP
WD
WSH
YFK

91
87
100
71
74
97
77
90
84
92
90
98
84
68

76
73
83
59
62
81
64
75
70
77
75
82
70
57

Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang
Sedang
Tinggi
Sedang
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sedang

Berdasarkan tabel 3 tersebut terdapat 10
peserta didik yang masuk kategori sedang
yaitu ANS, AH, ANC, FBB, FC, KJP,
NFN, SSI, SPD, dan YFK. Oleh karena itu
perlu adanya upaya untuk meningkatkan
kepercayaan diri dalam berbicara di depan
kelas melalui metode storytelling. Dalam
pelaksanaannya peneliti mengikutsertakan
semua peserta didik kelas VIIIE, namun
peneliti lebih memfokuskan pada upaya
peningkatan kepercayaan diri peserta didik
dalam berbicara di depan kelas kepada 10
peserta didik yang masuk kategori sedang.
A. Gambaran kepercayaan diri dalam
berbicara di depan kelas setelah
diberikan storytelling.
Peneliti menggunakan 2 siklus yaitu
siklus 1 dan siklus 2. Pada siklus 1 peneliti
memberikan tindakan kelas melalui metode
storytelling sebanyak 3 kali dan pada siklus
2 peneliti memberikan tindakan 2 kali.
Siklus 1
Siklus 1 ini diberikan tindakan berupa
storytelling. Peneliti memberikan cerita
dalam hal ini adalah fabel, topik mengandung
unsur edukatif untuk dipahami peserta didik
dan kemudian menceriterakannya di depan
kelas. Pelaksanaan dilaksanakan tiga kali
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pertemuan. Adapun tahapan-tahapan yang
dilakukan pada siklus 1 adalah sebagai
berikut:
1. Perencanaan (planning)
Hal ini bertujuan agar tindakan yang
akan diberikan nantinya dapat berjalan
dengan baik, lancar, dan sesuai dengan
tujuan. Adapun perencanaan yang disusun
adalah sbb:
a) Mempersiapkan
instrumen
berupa
lembar observasi untuk mengetahui
kepercayaan diri peserta didik dalam
berbicara di depan kelas menggunakan
metode storytelling.
b) Berdiskusi dengan kolaborator tentang
kegiatan siklus 1.
c) Mempersiapkan RPL dan cerita fabel.
d) mempersiapkan cerita dalam bentuk
fabel yang akan dibagikan peserta didik
untuk dipahami dan diceritakan di depan
kelas.
e) Mensosialisasikan cara menilai keaktifan
peserta didik sesuai rubrik penilaian
keaktifan peserta didik kepada observer.
2. Tindakan (action)
Tindakan layanan yang dilakukan
pada siklus 1 didasarkan pada rencana
pelaksananaan layanan (RPL) yang telah
disusun pada tahap perencanaan. Deskripsi
pelaksanaan kegiatan pada siklus 1 sebagai
berikut:
Pertemuan Pertama:
a) Kegiatan awal, menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai peserta
didik. Adapun tujuan umum yang akan
dicapai yaitu peserta didik memiliki
kepercayaan diri di depan kelas.
b) Kegiatan inti, pada kegiatan ini peneliti
menyampaikan materi tentang percaya
diri, selanjutnya memberi kesempatan
kepada peserta didik untuk bertanya
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apabila ada yang belum paham atau
jelas tentang materi yang telah disajikan.
Setelah dipandang cukup, dilanjutkan
menerangkan metode storytelling yang
akan digunakan dalam pembelajaran
pada pertemuan selanjutnya. Bahan atau
materi storytelling adalah berupa fabel
yang mengandung nilai-nilai moral agar
selain peserta didik dapat menceriterakan
pada teman lainnya, juga peserta
didik dapat memperoleh pembelajaran
mengenai cerita yang sudah disampaikan.
Dalam hal ini, masing-masing peserta
didik memperoleh cerita yang berbeda
dengan peserta didik lainnya.
c) Kegiatan
penutup,
kegiatan
ini
bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan materi yang telah
dipelajari. Kemudian
mengingatkan
kepada peserta didik untuk tidak lupa
membawa kembali bahan tersebut
pada pertemuan berikutnya. Pertemuan
pertama diakhiri dengan menutup
pelajaran dengan salam.
C. Pertemuan Kedua
a) Kegiatan awal, menyampaikan tujuan
pembelajaran yang harus dicapai oleh
peserta didik dan sekilas menyampaikan
kembali skenario pembelajaran tentang
storytelling, dan memberikan motivasi
agar peserta didik mampu menyampaikan
cerita dengan percaya diri.
b) Kegiatan
inti,
pembimbing/guru/
peneliti menyuruh salah satu peserta
didik secara acak untuk tampil di
depan kelas. Peneliti memfokuskan
pada penilaian kepercayaan diri peserta
didik yang menjadi subjek penelitian.
Dengan memakai lembar observasi,
peneliti memberikan penilaian tentang
kepercayaan diri peserta didik yang
sedang tampil. Setelah peserta didik
selesai menyajikan ceritanya, peneliti
mengajak peserta didik lain untuk
memberikan tepuk tangan sebagai

penghargaan bagi peserta didik yang
sudah tampil. Selanjutnya peneliti
memanggil peserta didik lain secara acak
untuk tampil di depan kelas. Peneliti
melakukan itu sampai 10 peserta didik
lebih dapat tampil di depan kelas.
c) Kegiatan
Penutup,
memberikan
komentar terhadap keseluruhan peserta
didik yang sudah tampil, mengingatkan
peserta didik yang belum tampil untuk
mempelajari bahan yang sudah diberikan
dan untuk tidak lupa membawa kembali
bahan tsb dipertemuan berikutnya.
Peneliti menutup kegiatan dengan salam.
D. Pertemuan Ketiga
a) Kegiatan awal, menyampaikan tujuan
pembelajaran yang harus dicapai
peserta didik dan sekilas menyampaikan
kembali skenario pembelajaran tentang
storytelling, serta memberikan motivasi
agar peserta didik mampu menyampaikan
cerita dengan percaya diri.
b) Kegiatan inti, memanggil salah satu
peserta didik secara acak untuk tampil
di depan kelas. Peneliti memfokuskan
penilaian kepercayaan diri peserta
didik yang menjadi subjek penilaian.
Dengan menggunakan lembar observasi,
peneliti memberikan penilaian tentang
kepercayaan diri peserta didik yang
sedang tampil. Setelah peserta didik
yang sedang tampil selesai menyajikan
ceritanya, peneliti mengajak peserta
didik lain memberikan aplus sebagai
penghargaan bagi peserta didik yang
sudah tampil. Selanjutnya memanggil
peserta didik lain secara acak untuk
tampil di depan kelas. Ini dilakukan
sampai 10 siswa lebih dapat tampil di
depan kelas.
c) Kegiatan
penutup,
memberikan
komentar terhadap keseluruhan peserta
didik yang sudah tampil. Mengingatkan
peserta didik yang belum tampil untuk

mempelajari bahan yang sudah diberikan
dan untuk tidak lupa membawa bahan
dipertemuan selanjutnya. Menutup
pelajaran dengan salam.
3. Pengamatan (observation)
Observasi dilakukan untuk mengetahui
kepercayaan diri peserta didik dalam
proses bimbingan menggunakan metode
storytelling. Pada tahap ini, dibantu oleh
kolaborator yang berperan sebagai observer.
Pada tahap observasi, observer menilai
kepercayaan diri peserta didik pada lembar
observasi kepercayaan diri peserta didik
dalam berbicara didepan kelas menggunakan
metode storytelling sesuai dengan reaksi
yang diamati pada masing-masing peserta
didik.
4. Refleksi (reflection)
Refleksi
dilakukan
setelah
melaksanakan 3 pertemuan pada siklus 1,
yaitu dengan melaporkan hasil evaluasi.
Evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan
proses penerapan metode storytelling yang
telah dilaksanakan. Tahap ini sangat penting
karena digunakan sebagai acuan untuk
membuat perencanaan siklus yang kedua.
Adapun evaluasi yang dilakukan adalah
sebagai berikut:
a) Evaluasi Proses, secara keseluruhan
penerapan metode storytelling pada
peserta didik kelas VIIIE berjalan
dengan baik. Terutama yang dilakukan
pada peserta didik yang mempunyai
kepercayaan diri sedang. Meskipun
pada awal storytelling masih cenderung
malu-malu, mereka belum percaya diri
dalam menyampaikan cerita, namun
akhirnya setelah peserta didik yang lain
mempunyai kepercayaan diri tinggi
menyampaikan ceritanya dengan penuh
percaya diri, maka peserta didik lain yang
memiliki kepercayaan diri sedang mulai
termotivasi untuk menampilkan dengan
baik proses storytellingnya. Dalam
hal ini pembimbing terus berupaya
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memberikan motivasi dan apresiasi
kepada peserta didik yang sudah tampil
dengan maksimal. Peserta didik yang
sudah menyampaikan ceritanya di
depan kelas, diberikan apresiasi dan
tanggapan positif terhadap apa yang
telah dilakukan. Hal ini membuat peserta
didik semakin bersemangat, dan bahkan
bukan hanya sekedar hafal cerita yang
harus disampaikan, tetapi menggerakkan
gerakan tubuh/gesture dan tidak kaku
dalam prosesnya.
Kendala yang terjadi pada saat proses
storytelling adalah waktu yang terbatas. Jam
tatap muka BK dalam satu minggu 40 menit,
sehingga guru BK/peneliti memberikan
cerita sesuai dengan alokasi waktu yang
ada. Kendala lain adalah ketika peserta
didik disuruh maju tampil di depan kelas
untuk mempraktekkan metode storytelling,
masih ada yang malu-malu dan cenderung
menunjuk teman yang lain untuk maju lebih
dulu. Hal ini juga mengurangi keefektifan
waktu yang digunakan. Namun peneliti
berupaya memberikan motivasi dan meminta
peserta didik untuk tetap tenang agar proses
storytelling dapat berjalan dengan lancar.
Peneliti berusaha mencairkan suasana
agar peserta didik nyaman menyampaikan
ceritanya. Berdasarkan hasil siklus 1, akan
dilanjutkan pada siklus 2, dan terus akan
dilanjutkan dan diciptakan suasana yang
kondusif dan nyaman pada pelaksanaan
bimbingan kelompok.
b) Evaluasi hasil, melalui penerapan
metode storytelling, kepercayaan diri
dalam berbicara di depan kelas terjadi
peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari
hasil Post Test kepercayaan diri dan
hasil analisis observasi yang telah
dilaksanakan. Berdasarkan hasil post
test kepercayaan diri dan hasil analisis
observasi pada siklus 1, kepercayaan
diri dalam berbicara di depan kelas ke
10 peserta didik beragam, ada yang
mengalami penurunan dan ada yang
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mengalami kenaikan, hasil selengkapnya
dpat dilihat pada tabel 4 berikut ini:
Tabel 4 Hasil Post Test kepercayaan diri
dalam berbicara di depan kelas setelah
penerapan metode storytelling
No

Nama

Jumlah

%

1

ANS

79

60

Kriteria
Sedang

2

AH

84

70

Tinggi

3

ANC

90

75

Tinggi

4

FBB

64

53

Rendah

5

FC

81

68

Sedang

6

KJP

100

83

Tinggi

7

NFN

87

73

Tinggi

8

SSI

83

69

Sedang

9

SPD

99

83

Tinggi

10

YFK

73

61

Sedang

Dari hasil post test tersebut, lihat
tabel 4, menunjukkan bahwa ada 9 dari 10
peserta didik yang mengalami peningkatan
kepercayaan diri, yaitu ANS dari 64%
menjadi 66%, AH dari 64% menjadi 70%,
ANC dari 65% menjadi 75%, FC dari 67%
menjadi 68%, KJP dari 68% menjadi 83%,
NFN dari 59% menjadi 73%, SSI dari 62%
menjadi 69%, SPD dari 64% menjadi 83%
dan YFK dari 57% menjadi 61%. Sedangkan
peserta didik yang mengalami penurunan
FBB hasil pre test 66% hasil post test 53%.
Adapun hasil analisis observasi
kepercayaan diri dalam berbicara didepan
kelas setelah penerapan metode storytelling
dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5 Hasil analisis observasi kepercayaan
diri dalam berbicara di depan kelas setelah
penerapan metode storytelling
No

Nama

Jumlah

%

Kriteria

1

ANS

30

75

Tinggi

2

AH

27

68

Sedang

3

ANC

29

73

Tinggi

4

FBB

25

63

Sedang

5

FC

30

75

Tinggi

6

KJP

27

68

Sedang

7

NFN

25

63

Sedang

8

SSI

27

68

Sedang

9

SPD

33

83

Tinggi

10

YFK

30

75

Tinggi

Tindakan melalui hasil analisis
observasi kepercayaan diri dalam berbicara
di depan kelas setelah penerapan metode
storytelling pada siklus 1 menunjukkan
bahwa kepercayaan diri peserta didik
sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari
10 peserta didik yang subjek penelitian
menunjukkan 5 peserta didik diantaranya
dalam kategori tinggi (dibawah 70%), dan 5
peserta didik lainnya dalam kategori sedang
(dibawah 70%).
Pada siklus 1, hasil yang diperoleh
sudah menunjukkan adanya perubahan
dan segera akan diadakan siklus 2 sebagai
tahap lanjutan untuk lebih menguatkan hasil
pelaksanaan metode storytelling terhadap
peningkatan kepercayaan diri peserta didik
dalam berbicara di depan kelas. Siklus
2 dilakukan dengan mengacu pada hasil
evaluasi siklus 1 sehingga hambatan dan
kesulitan yang dihadapi dapat diminimalisir
dan diperbaiki.

E. Siklus 2
Berdasarkan hasil penerapan metode
storytelling pada siklus 1, penerapan
metode storytelling pada siklus 2 pada 10
peserta didik akan lebih ditekankan lagi
agar lebih rileks dan percaya diri dalam
menerapkan metode storytelling. PTK siklus
2 dilaksanakan 2 kali pertemuan.
Tahapan-tahapan yang dilakukan pada
siklus 2 adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan (planning)
Sebelum melaksanakan siklus 2 peneliti
melakukan persiapan terlebih dahulu yaitu
menyusun perencanaan storytelling, dengan
tujuan agar penerapan storytelling dapat
berlangsung dengan baik dan lancar.
Adapun perencanaan yang disusun
adalah sebagai berikut:
a) Mempersiapkan
instrumen
berupa
lembar observasi untuk mengetahui
kepercayaan diri peserta didik dalam
berbicara di depan kelas menggunakan
metode storytelling.
b) Berdiskusi dengan kolaborator mengenai
kegiatan pada siklus 2
c) Mempersiapkan RPL dan cerita yang
akan dibagikan kepada peserta didik
d) Mempersiapkan cerita berupa fabel yang
akan dibagikan kepada peserta didik
dipahami dan diceritakan di depan kelas
e) Mensosialisasikan kembali cara menilai
keaktifan peserta didik sesuai rubrik
penilaian keaktifan peserta didik kepada
observer.
2. Tindakan (action)
Pada tahap ini peneliti melaksanakan
semua rencana tindakan yang telah disusun.
Penerapan metode storytelling dilaksanakan
2 kali pertemuan.
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Pertemuan pertama
a) Kegiatan awal, peneliti menyampaikan
tujuan pembelajaran yang harus dicapai
yaitu peserta didik memiliki kepercayaan
diri berbicara di depan kelas.
b) Kegiatan inti, fakus dalam pelaksanaan
storytelling disiklus 2 adalah 10
peserta didik yang menjadi subjek
penelitian. Diharapkan pada siklus ini
kepercayaan diri peserta didik dalam
berbicara di depan kelas akan lebih
meningkat. Target peserta didik yang
melakukan storytelling adalah 5 peserta
didik, peneliti memutuskannya secara
acak untuk tampil pada pertemuan
yang pertama yaitu peserta didik KJP,
NFN, SSI, SPD dan YFK. Ketika
peserta didik tampil didepan kelas,
peneliti memberikan penilaian tentang
kepercayaan diri peserta didik dalam
lembar observasi. Setelah peserta didik
usai tampil, peneliti mengajak peserta
didik lain untuk memberikan tepuk
tangan sebagai penghargaan bagi peserta
didik yang sudah tampil. Selanjutnya
peneliti memanggil peserta didik yang
lain untuk tampil secara bergantian
hingga semuanya dapat tampil pada
pertemuan pertama ini.
c) Kegiatan Penutup, peneliti memberikan
komentar terhadap keseluruhan peserta
didik yang sudah tampil. Mengingatkan
peserta didik yang belum tampil untuk
mempelajari bahan yang sudah diberikan
dan untuk tidak lupa membawa bahan
dipertemuan selanjutnya. Menutup
pelajaran dengan salam.
Pertemuan kedua
a) Kegiatan awal, menyampaikan tujuan
pembelajaran yang harus dicapai
peserta didik. Adapun tujuan umum
dalam tindakan ini adalah peserta didik
memiliki kepercayaan diri berbicara di
depan kelas.
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b) Kegiatan inti, peneliti langsung
menawarkan kepada 5 peserta didik yang
belum tampil untuk tampil di depan kelas
yaitu ANC, AH, ANS, FC dan FBB.
Pada pertemuan ini para peserta didik
nampaknya sudah faham betul apa yang
hendak dilakukan karena sudah berkalikali praktek storytelling di depan kelas.
Ketika peserta didik tampil di depan
kelas peneliti memberikan penilaian
tentang kepercayaan diri peserta didik
dalam lembar observasi. Setelah selesai
menyajikan ceritanya, peneliti mengajak
peserta didik lain untuk memberikan
tepuk tangan sebagai penghargaan
bagi peserta didik yang sudah tampil.
Selanjutnya peserta didik yang lain
diminta untuk tampil secara bergantian
hingga semuanya dapat tampil pada
pertemuan ini.
c) Kegiatan penutup, peneliti memberikan
komentar terhadap keseluruhan peserta
didik yang sudah tampil kemudian
dilanjutkan menutup pelajaran dengan
salam.
3. Pengamatan (observation)
Observasi dilakukan untuk mengetahui
kepercayaan diri peserta didik dalam
proses bimbingan menggunakan metode
storytelling. Pada tahap ini dibantu oleh
kolaborator sebagai observer. Observer
menilai kepercayaan diri peserta didik dalam
berbicara di depan kelas menggunakan
metode storytelling sesuai dengan reaksi
yang diamati pada masing-masing peserta
didik.
4. Refleksi (refleksion)
Peneliti melakukan refleksi setelah
melaksanakan 2 pertemuan pada siklus 2,
yaitu dengan melaporkan hasil evaluasi.
Evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan
proses penerapan metode storytelling yang
telah dilaksanakan. Evaluasi ini meliputi
keberhasilan
penerapan
storytelling,
kendala yang dihadapi serta upaya untuk

menanggulangi kendala tersebut.
Evaluasi yang dilakukan adalah:
a) Evaluasi Proses, secara keseluruhan
penerapan metode storytelling pada
10 peserta didik yang mempunyai
kepercayaan diri sedang ANS, AH,
ANC, FBB, FC, KJP, NFN, SSI, SPD,
dan YFK berjalan baik. Ke 10 anggota
mampu mengikuti kegiatan storytelling
dengan baik dari awal sampai akhir.
Dalam pelaksanaan storytelling pada
siklus 2 ini, tidak ditemukan kendala
yang berarti.
b) Evaluasi hasil, melalui penerapan metode
storytelling kepercayaan diri di depan
kelas terjadi peningkatan. Kepercayaan
diri dalam berbicara di depan kelas ke
10 peserta didik tersebut terlihat saat di
kelas. Hasil post test kepercayaan diri
dan hasil analisis observasi pada siklus
2, dapat dilihat pada tabel 6, berikut:
Tabel 6 Hasil Post Test Kepercayaan diri
peserta didik dalam berbicara di depan kelas
setelah penerapan metode storytelling
No

Nama

Jumlah

%

Kriteria

1

ANS

84

70

Tinggi

2

AH

85

71

Tinggi

3

ANC

90

75

Tinggi

4

FBB

70

58

Sedang

5

FC

87

73

Tinggi

6

KJP

100

83

Tinggi

7

NFN

87

73

Tinggi

8

SSI

85

71

Tinggi

9

SPD

99

83

Tinggi

10

YFK

80

67

Sedang

Dari tabel 6 tersebut dapat diketahui
bahwa kepercayaan diri peserta didik setelah
penerapan metode storytelling terdapat 8
peserta didik masuk dalam kategori tinggi

dengan prosentase ANS 70%, AH 71%,
ANC 75%, FC 73%, KJP 83%, NFN 73%,
SSI 71%, dan SPD 83%. Terdapat 2 peserta
didik yang masuk kategori sedang yaitu FBB
58% dan YFK 67%. Adapun hasil analisis
observasi kepercayaan diri dalam berbicara
di depan kelas setelah penerapan metode
storytelling dapat dilihat pada tabel 7 berikut:
Tabel 7 Hasil analisis observasi kepercayaan
diri dalam berbicara di depan kelas setelah
penerapan metode storytelling
No

Nama

Jumlah

%

Kriteria

1

ANS

31

78

Tinggi

2

AH

29

73

Tinggi

3

ANC

31

78

Tinggi

4

FBB

27

68

Sedang

5

FC

31

78

Tinggi

6

KJP

29

73

Tinggi

7

NFN

27

68

Sedang

8

SSI

29

73

Tinggi

9

SPD

34

85

Tinggi

10

YFK

31

78

Tinggi

Hasil analisis observasi kepercayaan
diri dalam berbicara di depan kelas setelah
penerapan metode storytelling menunjukkan
ada peningkatan kepercayaan diri peserta
didik, selengkapnya dapat dilihat pada tabel
7. Adapun prosentase kenaikan kepercayaan
diri berkisar antara 2% sampai 5%. SPD
naik 2% (dari 83% menjadi 85%), ANS, FC,
dan YFK naik 3% (dari 75% menjadi 78%),
sedangkan ANC, AH, FBB, KJP, NFN, dan
SSI naik 5% (ANC dari 73% menjadi 78%,
AH, KJP, dan SSI dari 68 % menjadi 73%,
FBB dan NFN dari 63% menjadi 68%).
Hasil Pre Test dan Post Test kepercayaan
diri dalam berbicara di depan kelas secara
keseluruhan (siklus 1 dan siklus 2) dapat
dilihat pada tabel 8 berikut ini:
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Tabel 8 Hasil Pre Test dan Post Test kepercayaan diri dalam berbicara di depan kelas
Kondisi Awal
N

Nm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANS
AH
ANC
FBB
FC
KJP
NFN
SSI
SPD
YFK
Rata-Rata

J
77
77
78
79
80
81
71
74
77
68

%
64
64
65
66
67
68
59
62
64
57
63,6

Siklus 1
K
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

J
79
84
90
64
81
100
87
83
99
73

%
66
70
75
53
68
83
83
69
83
61
70,1

Siklus 2
K
S
T
T
R
S
T
T
S
T
S

J
84
85
90
70
87
100
87
85
99
80

%
70
71
75
58
73
83
83
71
83
67
72,4

K
T
T
T
S
T
T
7
T
7
S

Keterangan: N=Nomor, Nm=Nama, J=Jumlah, K=Kriteria,
S=Sedang, T=Tinggi, R=Rendah
Hasil Post Test pada siklus 1
menunjukkan bahwa 9 dari 10 peserta didik
yang menjadi subjek penelitian terjadi
peningkatan kepercayaan diri. ANS dari 64%
menjadi 66%, AH dari 64% menjadi 70%,
ANC dari 65% menjadi 75%, FC dari 67%
menjadi 68%, KJP dari 68% menjadi 83%,
NFN dari 59% menjadi 73%, SSI dari 62%
menjadi 69%, SPD dari 64% menjadi 83%,
dan YFK dari 57% menjadi 61%. Sedangkan
1 peserta didik yang mengalami penurunan
yaitu FBB dari 66% menjadi 53%. Adapun
hasil Post Test siklus 2 setelah penerapan
storytelling terdapat 8 peserta didik yang
masuk kategori tinggi dengan prosentase
ANS 70%, AH 71%, ANC 75%, FC 73%,
KJP 83%, NFN 73%, SSI 71% dan SPD
83%. Sedangkan 2 peserta didik yang masuk
kategori sedang yaitu FBB 58% dan YFK
67%.
Sementara itu hasil analisis observasi
pada siklus 1 dan siklus 2 setelah penerapan
metode storytelling menunjukkan terjadi
peningkatan
prosentase.
Peningkatan
prosentase tingkat kepercayaan diri dalam
berbicara di depan kelas dialami oleh semua
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peserta didik. ANS 75% menjadi 78%, AH
68% menjadi 73%, ANC 73% menjadi 78%,
FBB 63% menjadi 68%, FC 75% menjadi
78%, KJP 68% menjadi 73%, NFN 63%
menjadi 68%, SSI 68% menjadi 73%, SPD
83% menjadi 85% dan YFK 75% menjadi
78%. Selengkapnya lihat tabel 9, berikut:
Tabel 9 Hasil analisis observasi kepercayaan
diri dalam berbicara di depan kelas setelah
penerapan storytelling
Siklus 1

Siklus 2

N Nama Jl % Kriteria Jl % Kriteria
1

ANS 30 75 Tinggi 31 78

Tinggi

2

AH

27 68 Sedang 29 73

Tinggi

3

ANC 29 73 Tinggi 31 78

Tinggi

4

FBB 25 63 Sedang 27 68

Sedang

5

FC

30 75 Tinggi 31 78

Tinggi

6

KJP

27 68 Sedang 29 73

Tinggi

7

NFN 25 63 Sedang 27 68

Sedang

8

SSI

27 68 Sedang 29 73

Tinggi

9

SPD

33 83 Tinggi 34 85

Tinggi

10 YFK 30 75 Tinggi 31 78

Tinggi

PENUTUP

depan kelas.

Hasil penelitian tentang peningkatan
kepercayaan diri melalui metode storytelling
pada peserta didik kelas VIIIE SMP N 1
Wates dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian tersebut
peneliti
merekomendasikan
beberapa
saran: Bagi peserta didik metode bercerita/
storytelling dapa menjadi salah satu
alternatif untuk meningkatkan kepercayaan
diri peserta didik dalam berbicara di depan
kelas dengan cara pengetrapannya dilakukan
disela-sela kegiatan belajar mengajar
tujuannya untuk mengurangi kejenuhan
peserta didik dalam belajar. Bagi kepala
sekolah diharapkan dapat memberikan
fasilitas kepada konselor sekolah sehingga
dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan
dalam layanan bimbingan konseling secara
optimal terutama dalam layanan klasikal
untuk mengatasi masalah kepercayaan diri
peserta didik dalam berbicara di depan kelas.
Bagi konselor diharapkan dapat memberikan
layanan, dan perhatian khusus kepada peserta
didik yang memiliki kepercayaan diri rendah
agar peserta didik mampu menemukan jati
diri dan bersosialisasi dengan baik dengan
teman-temannya.

Metode storytelling dapat meningkatkan
kepercayaan diri peserta didik dalam
berbicara di depan kelas. Kepercayaan diri
dapat diwujudkan dalam beberapa aktivitas
yang diamati saat peserta didik melakukan
storytelling, yaitu berpenampilan rapi saat
tampil di depan kelas, kemampuan bicara
lancar, bersikap tenang saat berbicara,
mampu mengekspresikan gerak-gerak dan
mimik secara tepat, mampu bersuara jelas,
memiliki penguasaan topik dengan baik,
mampu mengucapkan bahasa secara tepat,
berani memandang teman sekelas, dan
berani menyampaikan cerita. Peningkatan
kepercayaan diri dalam berbicara di depan
kelas terlihat adanya peningkatan prosentase
kepercayaan diri pada subjek penelitian yang
berjumlah 10 peserta didik dari 63,6% saat
pre test meningkat menjadi 70,1% di siklus 1
dan meningkat lagi menjadi 72,4% di siklus
2.
Cara meningkatkan kepercayaan
diri peserta didik dalam berbicara didepan
kelas menggunakan metode storytelling
yaitu dengan melibatkan peserta didik dalam
mempersiapkan cerita yang akan ditampilkan.
Peserta didik diberikan cerita berupa fabel
yang didalamnya mengandung nilai-nilai
edukatif dan moral. Peserta didik diberi
kesempatan untuk mempersiapkan secara
matang cerita yang akan disajikan. Berbagai
upaya yang diperlukan untuk menyiapkan
diri dalam storytelling berkaitan dengan
mempelajari cerita yang akan ditampilkan,
menggambarkan adegan cerita dalam ingatan,
berlatih di depan kaca, memahami alur cerita,
variasi penyajian cerita, dan gerakan tubuh
untuk menggambarkan suasana dalam cerita
yang ditampilkan. Selanjutnya peserta didik
diberikan kesempatan untuk menampilkan
cerita yang sudah disiapkan secara matang di
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