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UPAYA MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR
BIOLOGI DENGAN STRATEGI PEMBELAJARAN
EKSPOSTRI
Sentot Sugiharta
SMA Negeri 1 Gondang Kabupaten Mojokerto
Naskah diterima: 20/03/2019, Direvisi akhir: 5/04/2019, Disetujui: 15/05/2019
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses
upaya meningkatkan Prestasi Belajar Bidang Studi Biologi dengan
Strategi Pembelajaran Ekspostri pada pokok bahasan Jaringan
Tumbuhan Siswa Kelas XI-MIPA 2 Tahun Pelajaran 2017/2018.
Penelitian ini menggunakan tindakan (Action research) sebanyak tiga
putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan,
kegiatan dan pengamatan, refleksi dan refisi. Sasaran penelitian ini
adalah siswa Kelas XI-MIPA 2 tahun Pelajaran 2017/2018. Hasil
analis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami
peningkatan dari siklus I sampai II yaitu, siklus I (72,22%), siklus II
(88,88%). Metode pembelajaran ekspositori dapat berpengaruh positif
terhadap motivasi belajar siswa Kelas XI-MIPA 2 , serta model
pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternative
pembelajaran mata Biologi.
Kata Kunci: Prestasi Belajar, Biologi, Ekspostri
Abstract: The purpose of this study is to describe the process of
efforts to improve Learning Achievement in the Field of Biology with
Expostri Learning Strategies on the subject of Plant Networks for Class
XI-MIPA Students 2 2017/2018 Academic Year. This study uses
actions (Action research) as many as three rounds. Each round
consists of four stages, namely: design, activity and observation,
reflection and refining. The target of this study is students of Class XIMIPA 2 academic year 2017/2018. The results of the analysts found
that student learning achievement experienced an increase from
cycles I to II, namely, the first cycle (72.22%), cycle II (88.88%).
Expository learning methods can have a positive effect on the learning
motivation of Class XI-MIPA 2 students, and this learning model can
be used as an alternative to Biology eye learning.
Keywords: Learning Achievement, Biology, Expotry
PENDAHULUAN
Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan
kualitas pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan
dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan
bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya.
Hal ini menuntut perubahan-perubahan dalam mengorganisasikan kelas,
penggunaan metode mengajar, strategi mengajar, maupun sikap dan karakteristik
guru dalam mengelola
proses
belajar mengajar. Guru berperan sebagia
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pengelola proses belajar mengajar, bertindak selaku fasilitator yang berusaha
menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif sehingga memungkinkan
proses belajar mengajar, mengembangkan bahan pelajaran dengan baik, dan
meningkatkan kemampuan siswa untuk menyimak pelajaran dan menguasai
tujuan-tujuan pendidikan yang harus mereka capai.
Untuk memenuhi hal tersebut di atas guru dituntut mampu mengelola
proses belajar mengajar yang memberikan rangsangan kepada siswa sehingga ia
mau belajar memang siswalah subjek utama dalam belajar.
Tujuan pembelajaran Ingin mengetahui upaya meningkatkan Prestasi
Belajar Bidang Studi Biologi dengan Strategi Pembelajaran Ekspostri pada pokok
bahasan Jaringan Tumbuhan Siswa Kelas XI-MIPA 2 Tahun Pelajaran 2017/2018.
belum dicapai secara maksimal oleh siswa. Hal itu tampak dari hasil belajar siswa
yang masih sangat rendah. Nilai rata-rata yang diperoleh siswa pada materi Sistem
pembagian kekuasaan hanya 60, padahal KKM yang ditetapkan oleh tim MGMP
Biologi tingkat sekolah sebesar 65.
Rendahnya prestasi belajar tersebut tampak dari hasil ulangan harian yang
dilaksanakan pada 21 Januari 2018. Dari 36 siswa Kelas XI-MIPA 2 SMA Negeri 1
Gondang pada saat pembelajaran Biologi dengan metode yang biasanya tetapi
tidak dilaksanakan dengan menggunakan Strategi Pembelajaran Ekspostri,
sehingga hasilnya siswa yang mendapatkan nilai  KKM (Kriteria Ketuntasan
Minimal) sebanyak 19 siswa dan 17 siswa lainnya belum mencapai KKM. Hal
tersebut mengindikasikan bahwa prestasi belajar siswa pada pada materi Sistem
pembagian kekuasaan masih perlu ditingkatkan mengingat indikator keberhasilan
belajar siswa tercapai apabila secara klasikal, siswa yang mencapai KKM dari
seluruh siswa sekurang-kurangnya 85%, sedangkan menurut data tersebut, secara
klasikal, yang sudah memenuhi ketuntasan belajar baru mencapai 52,6%.
Setelah dilakukan penelusuran tentang hal tersebut, akar masalahnya
terdapat pada monotonnya guru dalam pembelajaran. Setiap pembelajaran Sistem
pembagian kekuasaan, guru hanya menerangkannya dan memberikan pertanyaan
atau tugas yang berkaitan dengan materi tersebut untuk dikerjakan siswa. Setelah
itu, siswa menjawab atau mengerjakan tugas tersebut dan mengumpulkannya. Hal
tersebut tentu saja membuat siswa merasa jenuh sehingga berdampak pada hasil
belajar siswa.
Untuk mengatasi masalah tersebut, ada alternatif tindakan yang
diasumsikan dapat mengatasi rendahnya prestasi siswa kelas XI-MIPA 2 yakni
melalui Strategi Pembelajaran Ekspostri. Strategi Pembelajaran Ekspostri tersebut
dirasa cocok diterapkan karena dalam pelaksanaannya pembelajaran pada materi
Sistem pembagian kekuasaan dengan menggunakanan Strategi Pembelajaran
Ekspostri.
METODE
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena
penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian
ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu
teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat
dicapai.
Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih yaitu penelitian tindakan, maka
penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart
(dalam Arikunto, Suharsimi, 2014:83), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu
ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action
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(tindakan), observasi (pengamatan) dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus
berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan dan
refleksi. Sebelum masuk pada siklus I dilakukan tindakan pendahuluan yang
berupa identifikasi permasalahan.
Tempat penelitian adalah tempat
yang digunakan dalam melakukan
penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di
SMA Negeri 1 Gondang jalan Raya Pugeran No.61 Kec. Gondang. Waktu penelitian
adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini dilangsungkan.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus semester ganjil Tahun Pelajaran
2017/2018. Subyek penelitian adalah siswa-siswa Kelas XI-MIPA 2 Tahun Pelajaran
2017/2018 pada pokok bahasan Jaringan Tumbuhan.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: silabus, rencana
pelajaran, lembar kegiatan siswa, dan tes sumatif. Dalam rangka menyusun dan
mengelola data yang terkumpul sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan
yang dapat dipertanggung jawabkan maka digunakan analisis data kuantitatif dan
pada metode observasi digunakan data kuantitatif.
Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran
perlu diadakan analisa data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis
deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan
kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk
mengetahui prestasi belajar yang dicapai siswa juga untuk memperoleh respon
siswa terhadap kegiatan pembelajaran serta aktivitas siswa selama proses
pembelajaran. Untuk mengalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan
siswa setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara
memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran.
PEMBAHASAN
Siklus I
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan pada
tanggal 4 Agustus 2017 di kelas XI-MIPA 2 dengan jumlah siswa 36 siswa. Dalam
hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar, sedangkan yang bertindak sebagai
pengamat adalah seorang guru Biologi dan Wali kelas XI-MIPA 2. Adapun proses
belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan.
Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar
mengajar. Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan
tujuan untuk mengetahui keberhasln siswa dalam proses belajar mengajar yang
telah dilakukan. Adapun data hasil penelitian pada siklus I, aspek-aspek yang
mendapatkan kriteria kurang baik adalah memotivasi siswa, menyampaikan tujuan
pembelajaran, pengelolaan waktu. Ketiga aspek yang mendapat penilaian kurang
baik di atas, merupakan suatu kelemahan yang terjadi pada siklus I. dan akan
dijadikan bahan kajian untuk refleksi dan revisi yang akan dilakukan pada siklus II.
Hasil observasi berikutnya adalah aktivitas guru dan siswa menunjukkan
bahwa aktivitas guru yang paling dominan pada siklus I adalah memberi umpan
balik dan, membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan konsep yaitu
18,33 dan15,00 %. Aktivitas lain yang persentasenya cukup besar menjelaskan
materi yang sulit dan menjelaskan materi yang sulit yaitu 13,33%. Sedangkan
aktivitas siswa yang paling dominan adalah mengerjakan / memperhatikan
penjelasan guru yaitu 18,75%. Aktivitas lain yang persentasenya cukup besar
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adalah bekerja dengan sesama anggota kelompok, diskusi antar siswa dengan
guru, dan membaca buku yaitu masing-masing 18,13%,14,38% dan 11,86%.
Pada siklus I, secara garis besar kegiatan belajar mengajar dengan strategi
pembelajaran ekspositori sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun peran guru
masih cukup dominan untuk memberikan penjelasan dan arahan karena model
tersebut masih dirasakan baru oleh siswa.
Berikutnya adalah rekapitulasi hasil tes formatif siswa seperti terlihat pada
tabel berikut ini:
Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus I
No
Uraian
1
Nilai rata-rata tes formatif
2
Jumlah siswa yang tuntas belajar
3Per Persentase ketuntasan belajar

Hasil Siklus I
72.22
26
72,22

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan strategi
pembelajaran ekspositori diperoleh nilai rata-rata presentasi belajar siswa adalah
72,22 dan ketuntasan belajar mencapai 72,22 % atau ada 26 siswa dari 36 siswa
sudah tuntas belajar. Hasl tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama
secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai 
65 hanya sebesar 72,22 % lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki
yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum
mengerti apa yang dimaksud dan digunakan guru dengan menerapkan strategi
pembelajran ekspositori.
Siklus II
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada
tanggal 11 Agustus 2017 di kelas XI-MIPA 2 dengan jumlah siswa 36 siswa. Dalam
hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar, sedangkan yang bertindak sebagai
pengamat adalah seorang guru Biologi dan Wali kelas XI-MIPA 2 Adapun proses
belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi
pada siklus I, sehingga kesalahan atau kekuarangan pada siklus I tidak terulang
lagi pada siklus II. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan
pelaksanaan belajar mengajar.
Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan
tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar
mengajar yang dilakukan. Instrument yang digunakan adalah tes formatif II.
Adapun data hasil penelitian pada siklus II menunjukkan bahwa aspek-aspek yang
diamati pada kegiatan belajar mengajar (siklus II) yang dilaksanakan oleh guru
dengan menerapkan strategi pembelajaran ekspositori mendapatkan penilaian
yang cukup baik dari pengamat adalah memotivasi siswa, membimbing siswa,
merumuskan kesimpulan/menemukan konsep dan pengolahan waktu.
Penyempurnaan aspek-aspek diatas dalam menerapkan strategi pembelajran
ekspositori diharapkan dapat berhasil semaksimal mungkin.
Berikut disajikan hasil observasi aktivitas guru dan siswa. Menunjukkan
bahwa aktivitas guru yang paling dominant pada siklus II adalah memberikan
umpan balik yaitu 16,67 %,
membimbing dan mengamati siswa
dalam
menemukan konsep yaitu 15,00%. Jika dibandingkan dengan siklus I, aktivitas ini

Jurnal Inovasi Pembelajaran, Juni 2019, Vol. 5, No. 2, 1-6 | 5

mengalami penurunan. Aktivitas guru yang mengalami peningkatan adalah
menyampaikan
materi/langkah-langkah/strategi
dan
memberi
umpan
balik/evaluasi/Tanya jawab yaitu 13.33% dan 16,67%. Sedangkan untuk aktivitas
siwsa yang paling dominant pada siklus II adalah menulis yang relevan dengan
KBM yaitu 14,57%, merangkum pembelajaran 12,29% dan menyajikan hasi
pembelajaran yaitu (12,08%).
Berikutnya adalah rekapitulasi hasil tes formatif siswa terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus II
No
Uraian
1
Nilai rata-rata tes formatif
2
Jumlah siswa yang tuntas belajar
3Per Persentase ketuntasan belajar

Hasil Siklus II
81,94
32
88.88

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 81,94
dan dari 36 siswa yang telah tuntas sebanyak 32 siswa dan 4 siswa belum
mencapai ketuntasan belajar (harus remidi). Maka secara klasikal ketuntasan
belajar yang telah tercapai sebesar 88,88% (termasuk kategori tuntas). Hasil pada
siklus II ini mengalami peningkatan lebih baik dari siklus I. adanya peningkatan
hasil belajar pada siklus II ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan
guru dalam menerapkan strategi pembelajaran ekspositori sehingga siswa menjadi
lebih terbiasa denga pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam
memahami materi yang telah diberikan.
Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran
ekspositori memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa
kelas XI-MIPA 2. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa
terhadap materi yang disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I
dan II) yaitu masing-masing 72,22% pada siklus I dan 88,88% pada siklus II
ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai.
Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses belajar
mengajar dengan menerapkan strategi pembelajaran ekspositori dalam setiap
siklus mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar
siswa yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada
setiap siklus yang terus mengalami peningkatan.
Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran Biologi pada pokok bahasan Jaringan Tumbuhan dengan
pembelajarsan kontekstual model pengajaran kolaborasi yang paling dominan
adalah belajar dengan sesama anggota kelompok, mendengarkan/memperhatikan
penjelasan guru dan diskusi antara siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat
dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan aktif.
Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan
langkah-langkah kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan pengajaran
konsektual model pengajaran berbasis masalah degnan baik. Hal iniu terlihat dari
aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati
siswa dalam menemukan konsep, menjelaskan materi yang sulit, memberi umpan
balik/evaluasi/Tanya jawab dimana prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar.
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SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Strategi pembelajaran ekspositori memiliki dampak positif dalam
meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan
belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (72,22%), dan siklus II (88,88%).
Strategi pembelajaran ekspositori dapat menjadi siswa merasa dirinya mendapat
perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide dan
pertanyaan.
Saran
Untuk melaksanakan strategi pembelajaran ekspositori memerlukan
persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau
memilih topik yang benar-benar bias diterapkan dengan pembelajaran kontektual
model pengajaran ekspositori dalam proses belajar mengajar sehingga diperoleh
hasil yang optimal. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru
hendaknya lebih sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran, walau
dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan
pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil
atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.
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THE EFFECTIVENESS OF READING STRATEGIES
TRAINING TO TEACH READING COMPREHENSION
Nofita Yanti
SMK Negeri 1 Sooko Mojokerto
Naskah diterima: 18/04/2019, Direvisi akhir: 8/05/2019, Disetujui: 18/05/2019
Abstract: This study investigated the effect of reading strategies training
technique on the students’ reading skill in literal and inferential
comprehension. The training techniques were modified from the procedure
developed by Brown and Palincsar (1984), which involved three concrete
reading strategies: predicting, text mapping, and summarizing. To achieve
the purpose of this study, the quasi experimental design was conducted
with the experimental group was given reading strategies training
technique and the control group was conventional technique. The subjects
were two classes of office administration tenth grade students of SMKN 1
Sooko. The instrument of this study was test that used to compare the
students achievement which used reading strategies training technique.
The test for the post-test was constructed in multiple choices. In this study
mid-test score is a covariate, it is used to know the students’ average score
both experimental and control group before giving the treatment. The
experimental data were subjected to descriptive statistics of mid-test score
and post-test score, and both the analysis of covariance (ANCOVA) of posttest score in literal and inferential comprehension. Furthermore, the
increase of the mean score of teaching reading comprehension by using
strategies training technique is higher than the conventional technique
group. It means that two groups both of experimental and control group
differ significantly in literal and inferential comprehension.
Keywords: Reading Comprehension, Reading Strategies Training
INTRODUCTION
Comprehension is making a sense out of a text (McNeil, 1992) as the result
of interaction between the perception of graphic symbols that represent language
and the reader’s prior knowledge. Reading comprehension is defined as the level of
understanding of a text. Furthermore, Rathvon (2008) defined Reading
comprehension as the product of two component skills: (1) decoding – recognizing
the words on the page – and (2) comprehension – understanding the words once
they have been recognized.
Reading comprehension is the ability to understand the meaning of written
or printed text which includes: 1) identifying general information, 2) identifying
explicit information, 3) identifying implicit ideas, and 4) identifying word meaning,
phrases or sentences from the context.
Research into reading strategies has concentrated on describing those
strategies which are involved in understanding. Reading strategies indicate how
readers conceive a task. What textual cues they attend to, how they make sense
of what they read, and what they do when they do not understand (Block, 1986).
They range from simple fix-up strategies such as simply rereading difficult
segments and guessing the meaning of an unknown word from context, to more
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comprehensive strategies such as summarizing and relating what is being read to
the reader’s background knowledge (Janzen, 1996). Different strategies to help
students understand the text were recommended to address the students’
problem.
The training techniques were modified from the procedure developed by
Brown and Palincsar (1984), which involved three concrete reading strategies
training: predicting, text mapping, and summarizing.
This article reports a study of strategies training for reading comprehension
in tenth grade of Vocational High School students in reading classroom. More
specifically, this study is aimed at investigating the effectiveness of reading
strategies training technique on students’ reading comprehension skill. The
following specific research question was addressed: “Do the students taught by
reading strategies training have better reading achievement in literal and
inferential comprehension than those who taught by conventional technique?”
METHOD
The subjects of this research were the students of the tenth grade students
of office administration department of SMKN 1 Sooko Mojokerto. Before
determining the sample, however, the pre-test in the form written was
administered before in order to know whether the two groups of students have
approximately the same level of proficiency. However, the pre-test was in the form
of mid-test and the results of the test were counted by finding the class average to
determine the control class group and experimental class group. The result was
experimental group (A) consisted 36 students and control group (B) consisted 35
students.
Instrument was tool that used by the researcher to collect the data. In this
study, the researcher used test. The purpose of this test was to compare the
student achievement which used reading strategies training technique.
One day prior to the scheduled of the training, all subjects were given a
mid-test. Twelve meetings later, when both experimental group giving treatment
and control group giving conventional technique were completed the session, the
subjects were given the same reading comprehension test as a post-test. Before
giving post-test to the experimental and control group, the test was tried out first
to another class which has the same level capability in reading comprehension skill.
Then, the result of the try-out was analysed to know how standardized tests the
process of standardized test design are used with the students, it also to know the
differences between item difficulty, item discrimination, and test reliability. In
addition, it is used to know the resources and strategies, and the issues in
selecting and evaluating standardized tests. Moreover, any effects due to
experience with the test would be comparable for both of the experimental and
control group.
The subjects had given reading texts in type of report, descriptive, and
procedure text which had been provided by the teacher; however, the teachers
were allowed to take additional materials from another source such as internet
besides from text book. Therefore, the teacher (the researcher) selected five
reading passages which would be covered during the treatment session from a
variety of sources. The reading passages were chosen on the basis of subjects’
presumed interest and for their readability; however, they were appropriated with
the main competence and basic competence of the tenth grade students of office
administration department.
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The strategy training procedure used in this study was modified from the
teaching approach of Brown and Palincsar (1984), as stated in the introduction
section. All of the reading lessons given in this study were conducted in English.
In this research, the researcher used test as data collection. The data were
got after having mid-test, try-out, and post-test. The try-out consisted 50 items
which had tested its item facility, item discrimination, and reliability. Then, the
post-test also consisted 50 items which had compared in literal and inferential
comprehension with the mid-test score.
As stated before those two classes were chosen, experimental group was
taught by using reading strategies training technique and control group was taught
by using non reading strategies training technique. At the end of the teaching
learning process, they were given the same test using three kinds of genre (report,
descriptive, and procedure text) in order to get better result.
The primary data are obtained in the form of quantitative data that is the
score of try-out. The data analysed using statistical method. In this case, ANCOVA
(Analysis of Covariance) is used to analyse the data. ANCOVA places the condition
after treatment (achievement/post-test score) while mid-test score acts as
covariate. The reading strategies training technique became independent variable.
The statistical analysis was computerized using SPSS 17 for Window’s program,
and to make sure the statistical the researcher use manual computation. The score
of mid-test and post-test just compared each other.
DISCUSSION
The experimental data were subjected to descriptive statistics of mid-test
score and post-test score both literal and inferential comprehension, and the
analysis of covariance (ANCOVA) of post-test score both in literal and inferential
comprehension in order to test the research question of the present study: Do the
students taught by reading strategies training technique have better reading
achievement in literal and inferential comprehension than those who taught by
conventional technique?
The descriptive statistics of the scores and the explanation will be shown the
following tables.
Table 1 Descriptive Statistics of Mid-test Score
Group
Experimental
Control

Mean
63.89
61.46

Std. Deviation
7.775
10.057

Min Score
50
38

Max Score
78
88

N
36
35

The mean and the standard deviation of mid-test score are presented in
Table 1. The mean of experimental group (in this case group which is taught
reading by using reading strategies training technique in the treatment) is 63.89
(s.d = 7.775) and the control group (in this case group which is taught using
conventional technique in the treatment) is 61.46 (s.d. = 10.057). It means that,
experimental group which is taught using reading strategies training technique is
actually better than the group that is taught using conventional method in their
mid-test.
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Table 2 Descriptive Statistics of Post-test Score for Literal Comprehension
Group
Experimental
Control

Mean
53.22
49.09

Std. Deviation
5.723
4.585

Min Score
42
40

Max Score
62
58

N
36
35

Based on the table above the descriptive statistics of post-test score for
literal comprehension shows that mean score of experimental group (in this case
group which is taught reading by using reading strategies training technique) is
53.22 (s.d. = 5.723) while the mean score of control group which is taught by
using conventional technique for literal comprehension is 49.09 (s.d. = 4.585).
Table 3 Descriptive Statistics of Post-test Score for Inferential Comprehension
Group
Experimental
Control

Mean
25.17
22.69

Std. Deviation
1.682
3.787

Min Score
22
10

Max Score
28
28

N
36
35

Then, based on the table above the descriptive statistics of post-test score
for inferential comprehension shows that mean score of experimental group (the
group which is taught reading by using reading strategies training technique) is
25.17 (s.d. = 1.628) while the mean score of control group which is taught by
using conventional technique for inferential comprehension is 22.69 (s.d. = 3.787).
From those two tables above, then, it is compared with the result of midtest score. The total mean score of experimental group both in literal and
inferential comprehension is 78.39 (sd = 7.405). It means that the increase of
mean score from mid-test mean score of experimental group is 14.5. While the
total mean score of control group both in literal and inferential comprehension is
71.78 (sd = 8.372). Then, it means that the increase of mean score from mean
score of control group is 10.32. It can be concluded that the mean score of
teaching reading comprehension by using reading strategies training technique
both in literal and inferential comprehension is higher than the conventional
technique group.
In addition, the mean score of mid-test and post-test were different. The
post-tests mean score of control group is lower than experimental group: 71.78 <
78.39. But the researcher cannot say that the technique used in experimental
group is more effective than control group, because they had different mean score
in mid-test. Therefore, the researcher used analysis of covariance (ANCOVA) in
testing the Hypothesis.
Table 4 The Result of Post-test in Literal Comprehension Test of Between-subjects Effects
Dependent Variable: Literal Comprehension
Source
Type III Sum of
df
Squares
Corrected Model
80.861a
2
Intercept
779.176
1
Mid-term
4.947
1
Group
69.369
1
Error
460.294
68
Total
47041.000
71
Corrected Total
541.155
70

Mean
Square
40.430
779.176
4.947
69.369
6.769

F

Sig

5.973
115.109
.731
10.248

.004
.000
.396
.002
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a.
b.

R Squared = .149 (Adjusted R Squared = .124)
Computed using Alpha = 0.05

Table 5 The Result of Post-test in Inferential Comprehension Test of Between-subjects
Effects
Dependent Variable: Inferential Comprehension
Source
Type III Sum of
df
Mean
Squares
Square
Corrected Model
32.812a
2
16.406
Intercept
138.370
1
138.370
Mid-term
5.504
1
5.504
Group
23.596
1
23.596
Error
141.132
68
2.075
Total
10350.000
71
Corrected Total
173.944
70
a. R Squared = .189 (Adjusted R Squared = .165)
b. Computed using Alpha = 0.05

F

Sig

7.905
66.669
2.652
11.369

.001
.000
.108
.001

Based on both table of Tests of Between-Subjects Effects in literal and
inferential comprehension, the researcher can analyze two results. First, it can be
seen that the independent variable (in this case reading strategies training) finds
an F-value of the effect of teaching reading strategies training in literal
comprehension is 10.248 and column labeled Sig the value is 0.002 where it is less
than 0.005 (an alternative alpha level). Second, it also can be seen that F-value of
the effect of teaching reading strategies training in inferential comprehension is
11.369 and column labeled Sig the value is 001 where it is less than 0.05 (an
alternative alpha level). Based on those explanations, it means that two groups
both of experimental and control differ significantly in literal and inferential
comprehension.
Many reading researches have shown that reading strategies can be taught
to various levels of students, and when taught, they enhance student performance
tests of comprehension. The result of this study clearly shows that the teaching
approach of Brown and Palincsar (1984), which was effective for L1 students, can
be successfully applied to an ongoing EFL students reading class with students
whose reading abilities are divergent. The results of this study provide support for
the educational value of strategy training in EFL students reading class.
Another finding, the strategy intervention had an effect on the improvement
of students’ ability to understand main ideas and to make inferences from given
passages; however, had no effect on the improvement of their ability to extract
detailed information from the texts. Another interpretation that the related prior
knowledge of the students plays a powerful role in the comprehension was
activated and learning strategies that enable students to link new information to
prior knowledge. It may establish a link between their related background
knowledge and information presented in the reading texts. In other words, the use
of strategies training in experimental group in teaching reading comprehension
helped create an interaction between their technical content schemata and the
linguistic element of the written material which seems to be lacking in the control
group.
However, the strategies training presented explicitly in the actual course of
class activities apparently provided the students in experimental group with a more
in-depth insight about the content of the texts. The students in experimental group
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clearly monitored and later experienced themselves some of the covert and mental
tricks proficient readers play in the process of reading. Majority of students in
experimental group demonstrated effective reading behaviour during the study.
In reading strategies training technique the students can cooperate in a
heterogeneous member of class in which the students who have higher capability
in reading comprehension on literal and inferential can work together with those
who have lower capability. It integrates the three strategies in learning reading
comprehension; those are predicting, text mapping, and summarizing. This
situation fulfills the definition described by Cohen (1996, 1998, 2003) that
Strategies-Based Instruction is a learner-centered approach to teaching that
extends strategies training to include both explicit and implicit integration of
learning and language classroom.
CONCLUSION AND SUGGESSTIONS
Conclution
The teaching of reading by using reading strategies training technique helps
the students develop literal and inferential comprehension. Therefore, the
development of literal and inferential comprehension skills can only result from
using a strategy which forces students to apply these skills while reading.
Therefore, the strategies training which used in this study were predicting, text
mapping, and summarizing. Moreover, the reading strategies training technique is
an effective technique for developing both literal and inferential comprehension
skills.
Suggesstions
Having known the result of research, the researcher suggests for the
teacher (specially for English teachers) to use reading strategies trainingas a
technique in teaching reading comprehension. Some techniques will be the ones
the teacher would utilize anyway. Building strategic technique offers some
suggestions for creating an atmosphere in the language classroom in which the
students feel comfortable and are encouraged to develop their own strategies.
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UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
MATEMATIKA MELALUI PENERAPAN MODEL
COOPERATIVE LEARNING TIPE CIRC
Achmad Sjam
SMP Negeri 1 Pusakanagara Kabupaten Subang
Naskah diterima: 10/04/2019, Direvisi akhir: 3/05/2019, Disetujui: 16/05/2019
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar
matematika siswa pada pokok Persamaan Linier dua variable melalui
penerapan model pembelajaran CIRC di kelas VIII-J SMP Negeri 1
Pusakanagara Kabupaten Subang. Subyek penelitian terdiri dari 40
orang siswa yang heterogen. Penelitian ini merupakan penelitian
tindakan kelas. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, pada tiap
siklus terdiri dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan,
observasi tindakan, dan refleksi. Waktu penelitian dilakukan mulai
bulan Pebruari hingga Maret 2015. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terjadi peningkatan hasil ulangan, pada pra siklus rata-rata
kelas hasil ulangan 60,5 dengan ketuntasan belajar 45%, siklus I ratarata kelas 64 dengan ketuntasan 62,5% dan meningkat pada siklus II
rata-rata kelas yaitu 69,9 dengan ketuntasan minimal 82,5%.
Kata Kunci: Hasil Belajar, Matematika, CIRC
Abstract: This study aims to improve student mathematics learning
outcomes on the subject of two-variable Linear Equations through the
application of the CIRC learning model in class VIII-J of Pusakanagara
District 1 Junior High School, Subang Regency. The research subjects
consisted of 40 heterogeneous students. This research is a classroom
action research. The research was conducted in two cycles, in each
cycle consisting of action planning, action implementation, action
observation, and reflection. The time of the study was conducted from
February to March 2015. The results showed that there was an
increase in test results, in the pre-cycle class repetition results 60.5
with learning completeness 45%, the first cycle the class 64 average
with 62.5% completeness and increased in the second cycle of the
class average of 69.9 with a minimum completeness of 82.5%.
Keywords: Learning Outcomes, Mathematic, CIRC
PENDAHULUAN
Pembelajaran Matematika sebagian besar menggunakan masih berpusat pada
guru yang menggambarkan seorang guru begitu dominan di dalam kelas, hal
tersebut dapat membuat kebiasaan yang kurang baik, yaitu siswa bersikap pasif.
Padahal dalam pembelajaran matematika diperlukan peran aktif siswa.
Tujuan pembelajaran matematika antara lain agar siswa memahami konsep
matematika secara luwes, akurat, efesien, dan tepat serta memiliki sikap
menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan yaitu memiliki rasa ingin tahu
atau kritis, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet
dan percaya sendiri dalam pemecahan masalah.
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Agar tercipta suatu kondisi belajar yang aktif, kreatif, efektif dan
menyenangkan bagi siswa, antara lain diperlukan penerapan pendekatan
pembelajaran dan model yang tepat. Untuk mencapai harapan tersebut, seorang
guru harus terampil dalam memilih pendekatan yang tepat dengan pokok bahasan
yang disajikan dan karakteristik siswa. Guru yang berpengalaman akan memiliki
kemampuan yang lebih baik dalam memilih pembelajaran yang sesuai dengan
pokok bahasan yang akan diajarkan dan kebutuhan siswa.
Oleh karena itu, guru-guru secara kolaboratif mencoba mencari cara dan
menemukan model pembelajaran yang tepat agar penyebab masalah yang
teridentifikasi di atas dapat segera diatasi.
Hampir semua kompetensi dasar materi matematika di sekolah SMP ada soal
cerita. Soal cerita adalah soal yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari
(contextual problems). Soal cerita dapat dikemas dalam bentuk tes objektif
maupun dalam benruk soal uraian yang pengerjaannya perlu menuliskan apa yang
diketahui, apa yang ditanyakan, dan penyelesaiannya. Kenyataannya, ada
beberapa siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami arti kalimat-kalimat
dalam soal cerita. Oleh karena itu, maka para guru perlu mencari suatu model
pembelajaran yang spesifik sehingga keterampilan siswa dalam mengerjakan soal
cerita dapat ditingkatkan.
Berdasarkan ide kolaboratif antar guru-guru matematika SMP Negeri 1
Pusakanagara. Maka model
Cooperative Learning tipe CIRC (Cooperative
Integrated Reading and Composition) berbasis penemuan perlu diimplementasikan
di SMP Negeri 1 Pusakanagara guna meningkatkan ketrampilan siswa dalam
menyelesaikan soal cerita dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar.
Cooperative Learning di dalamnya ada Learning Society yang cocok untuk
meningkatkan aktivitas kegiatan belajar. Dalam Learning Society ini, guru dapat
menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif untuk saling bertanya,
mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan dalam kelompoknya.
METODE
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Pusakanagara Kabupaten Subang
yang beralamat di Jalan Raya Timur Pusakanagara Nomor 31 Kabupaten Subang.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Pebruari s.d Maret Semester Genap tahun
pelajaran 2014/2015. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Pusakanagara,
Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang, di kelas VIIIA dengan jumlah siswa
40 orang, pada tahun pelajaran 2014/2014.
Pada desain ini subyek diberikan perlakuan khusus yaitu pembelajaran
matematika pada Statistika dengan menggunakan pendekatan pemecahan
masakah. Untuk mengetahui berhasil tidaknya perlakuan tersebut, maka subyek
diberikan tes yang hasilnya dibandingkan dengan tes sebelumnya.
Desain pada penelitian ini mengikuti pendahulunya yaitu penelitian tindakan
kelas diperkenalkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1946, yang selanjutnya
dikembangkan oleh Stephen Kemmis, Robin Mc Taggart, John Elliot, Dave Ebbutt
sehingga desain penelitiannya adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan,
dan refleksi.
PEMBAHASAN
Hasil ulangan siklus I dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Rata-rata nilai
64 maka rata-rata nilai menunjukkan tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal
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yaitu 60%. Karena rata rata masih di bawah nilai KKM (65); (2) 25 siswa tuntas
belajar atau 62,5 %, sedangkan 15 siswa tidak tuntas belajar atau 37,5%; (3) Nilai
tertinggi 90 diraih 3 siswa dan nilai terendah 35 diraih 1 siswa.
Refleksi dilakukan untuk menilai akibat dari perlakuan yang diberikan pada
siklus I maka dapat dipaparkan sebagai berikut: (1) Rata-rata nilai hasil pada siklus
1 mengalami perubahan rata-rata nilai jika di bandingkan dengan pra siklus, dari
hasil pengamatan dapat d simpulkan ada perubahan peningkatan belajar yang
cukup sedang; (2) Rata-rata nilai hasil ulangan masih di bawah kriteria ketuntasan
minimal; (3) Rata-rata hasil pengamatan sedang , tidak selalu hasil ulangan
mencapai ketuntasan minimal.
Berdasarkan hasil tersebut maka perlu diadakan tindakan selanjutnya.
Ketidakberhasilan pada siklus I, disebabkan antara lain: (1) Siswa tidak terbiasa
dilatih untuk pembelajaran kelompok; (2) Pembelajaran tipe CIRC belum dikenal
secara umum oleh siswa; (3) Materi kesebangunan tidak optimal dipelajari.
Pada pelaksanaan tindakan disiklus II, peneliti membagi kelompok dengan
mempertimbangkan hasil siklus I yakni hasil evaluasi melalui ulangan di siklus yang
mendapat nilai baik akan peneliti tempatkan masing-masing pada kelompok
minimal 1 siswa sehinggal pada pelaksanaan tindakan pada siklus II disetiap
kelompok akan ada siswa yang pandai.
Hasil ulangan siklus II diatas dapat menunjukkan bahwa: (1) Rata-rata nilai
69,925, maka rata-rata nilai menunjukkan mencapai kriteria ketuntasan minimal
yaitu 82,5%; (2) 33 siswa tuntas belajar, sedangkan 7 siswa tidak tuntas belajar
atau 17,5%; (3) Nilai tertinggi 90 diraih 3 siswa dan nilai terendah 45 diraih 1
siswa.
Refleksi dilakukan untuk menilai akibat dari perlakuan yang diberikan pada
siklus II maka dapat dipaparkan sebagai berikut: (1) Rata-rata nilai hasil
pengamatan baik; (2) Rata-rata nilai hasil ulangan mencapai di atas kriteria
ketuntasan minimal; (3) Rata-rata hasil pengamatan baik, artinya tidak selalu hasil
ulangan mencapai ketuntasan minimal; (4) Dari hasil pengamatan nilai pada siklus
II terlihat perubahan yang signifikan baik dari peningkatan rata –rata kelas dan
ketuntasan peserta didik. Keberhasilan pada siklus II, disebabkan antara lain: (1)
Siswa dalam kelas VIII j sudah mulai memahami cara dalam pemecahan soal cerita
sehingga sudah mulai mampu menyelesaikannya meskipun masih ada bebrapa
siswa yang masih belum tuntas; (2) Pembelajaran tipe CIRC sudah mulai dikenal
betul pada siklus kedua tersebut; (3) Materi Persamaan linear dua variabel sudah
optimal di pelajari sampai d siklus II.
Paparan data di atas telah memberikan gambaran secara umum proses dan
hasil penelitian secara parsial. Untuk dapat melihat proses dan hasil penelitian ini
secara untuk, data pada siklus I dan II dianalisis dan diolah melalui teknik
komparasi. Pada bagian ini data-data disajikan bersamaan. Berikut ini data hasil
tes akhir pra siklus, siklus I dan II.
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Tabel 1 Data Hasil Tes Akhir Siklus I dan II
Tindakan

Rata-rata

% Tuntas Belajar

% Tidak Tuntas Belajar

Pra Siklus
Siklus I
Siklus II

60,50
64,00
69,92

45%
62,5%
82,5%

45,0%
37,5%
17,5%

90%

82.50%

80%
70%

62.50%

60%
50%

45% 45.00%
37.50%

40%
30%

17.50%

20%
10%
0%
Pra Siklus

Siklus I
% Tuntas Belajar

Siklus II

% Tidak Tuntas Belajar

Gambar 1 Data Hasil Tes Akhir Siklus I dan II
Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar
69,92 dan dari 40 siswa yang telah tuntas sebanyak 33 siswa dan 7 siswa belum
mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah
tercapai sebesar 82,5 % (termasuk kategori tuntas). Hasil pada siklus II ini
mengalami peningkatan lebih baik dari siklus I. Adanya peningkatan hasil belajar
pada siklus II ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan siswa dalam
mempelajari materi pelajaran yang telah diterapkan selama ini serta ada tanggung
jawab kelompok dari siswa yang lebih mampu untuk mengajari temannya kurang
mampu.
Dengan mengadopsi model pembelajaran tipe CIRC berbasis penemuan
untuk melatih siswa meningkatkan ketrampilannya dalam menyelesaikan soal
cerita, maka langkah yang ditempuh seorang guru mata pelajaran matematika
adalah sabagai berikut. (1) Guru siap melatih siswa untuk meningkatkan
ketrampilan siswanya dalam menyelesaikan soal cerita melalui penerapan
pembelajaran tipe CIRC berbasis penemuan; (2) Guru membentuk kelompokkelompok belajar siswa ( Learning society) yang heterogen. Setiap kelompok terdiri
atas 4 atau 5 siswa; (3) Guru mempersiapkan 1 atau 2 soal cerita berbasis
penemuan dan membagikannya kepada setiap siswa dalam kelompok yang sudah
terbentuk; (4) Guru memberitahukan agar dalam setiap kelompok terjadi
serangkaian kegiatan spesific CIRC berbasis penemuan sebagai berikut. (a) Salah
satu anggota kelompok membaca atau beberapa anggota saling membaca soal
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ceria tersebut, (b) Membuat prediksi atau menafsirkan atas isi soal cerita,
termasuk menemukan dan menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan,
dan memisalkan apa yang ditanyakan dengan suatu variable tertentu, (c) Saling
membuat ikhtisar atau rencana penyelesaian soal cerita, (d) Menemukan dan
menuliskan penyelesaian soal ceritanya secara urut (menuliskan urutan komposisi
penyelesaiannya), (e) Saling merevisi dan mengedit pekerjaan/penyelesaian (jika
ada yang perlu direvisi), dan (f) Menyerahkan hasil tugas kelompok kepada guru.
Dalam hal ini, keterlibatan siswa untuk belajar secara aktif merupakan salah
satu indikator keefektifan belajar. Denagn demikian siswa tidak hanya menerima
saja materi pengajaran yang diterima guru, melainkan siswa juga berusaha
menggali dan mengembangkan sendiri dalam kelompoknya. Hal ini diperkuat
dengan pendapat Eggen dan Kauchack (1998:1) yang menulis bahwa “Effective

learning occurs when students are actively involved in organizing and finding
relationships in the information”.

Selain itu dalam sebuah jurnal yang dikeluarkanBalitbang dikbud, Budiono dan
Ella Yulaewati (1999) menulis bahwa di era informasi ini, diperlukan pemahaman,
komunikasi dan perhitungan. Pemahaman diterjemahkan sebagai kemampuan.
Melalui penerapan model pembelajaran, model Cooperative Learning tipe
CIRC berbasis penemuan, maka hasil belajar siswa kelas VIII J SMPN 1
Pusakanagara dalam menyelesaikan soal cerita dapat ditingkatkan.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil pengolahan data dan temuan-temuan dalam penelitian ini,
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) model pembelajaran kooperatif teknik
CIRC
efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa terhadap materi
persamaan linier dua variable; (2) Model pembelajaran kooperatif teknik CIRC
mampu menciptakan iklim yang kondusif dalam pembelajaran sebab kelas terlihat
dinamis, siswa lebih aktif, bergairah, interaktif dan kooperatif.
Saran
Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, dapat dikemukakan saran-saran
sebagai berikut: (1) Penerapan model pembelajaran CIRC dapat dijadikan salah
satu alternatif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa terhadap materi
persamaan linier dua variable; (2) Dalam mengimplementasikan model
pembelajaran kooperatif teknik CIRC perlu memperhatikan hal-hal berikut: (a)
masalah yang diberikan membuat siswa tertantang sehingga terjadinya konflik
kognitif, (b) bantuan yang diberikan harus minimal dan baru dilakukan ketika
benar-benar dibutuhkan siswa.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
guru dalam menyusun soal-soal HOTS. Alat pengumpulan data yang
digunakan berupa kuesioner dan instrumen pengamaan dengan
terlebih dahulu dilakukan monitoring dan supervisi ke sekolah binaan
tentang perangkat penilaian. Hasil penelitian awal menunjukkan
bahwa guru belum memahami apa itu soal HOTS bagaimana
karakteristiknya dan bagaimana cara menyusunnya. Setelah
dilaksanakannya pelatihan dan pendampingan, pada siklus I sebanyak
30,76% guru mulai terampil membuat stimulus dan 63,73% guru
terampil membuat kisi-kisi dan rumusan soal HOTS dengan rata-rata
nilai 57,69 dan 65,92. Pada siklus II 100% guru terampil membuat
stimulus dan 92,3% guru telah terampil membuat kisi-kisi dan
rumusan soal HOTS dengan rata-rata nilai 82,66 dan 84,60. Dengan
hasil tersebut dirasa tidak perlu dilakukan penambahan siklus, karena
target kompetensi guru telah tercapai.
Kata Kunci: Kompetensi Guru, Soal HOTS, Workshop
Abstract: This study aims to improve the ability of teachers to
compile HOTS questions. The data collection tool used is in the form
of a questionnaire and a similarity instrument with monitoring and
supervision being carried out to the target schools regarding the
assessment tools. The results of preliminary research show that the
teacher does not understand what HOTS is about its characteristics
and how to compile it. After training and mentoring, in the first cycle
as many as 30.76% of teachers began to skillfully make stimulus and
63.73% of teachers were skilled at making grids and formulation of
the HOTS questions with an average score of 57.69 and 65.92. In the
second cycle 100% of the skilled teachers made stimulus and 92.3%
of the teachers were skilled at making the grid and the formulation of
the HOTS questions with an average value of 82.66 and 84.60. With
these results it is felt that there is no need to add cycles, because the
teacher's competency target has been achieved.
Keywords: Teacher Competencies, HOTS Questions, Workshop
PENDAHULUAN
Peran soal HOTS dalam Penilaian di sekolah, terkait dengan upaya
penyiapan kompetensi yang dibutuhkan peserta didik memasuki abad ke-21.
Membangun kemampuan berpikir kreatif, inovatif, kritis, dan toleran serta
kemampuan pemecahan masalah merupakan kompetensi esensial yang dapat
dilatih berbasis pembelajaran dan penilaian kelas. Peran soal HOTS lainnya dalam
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penilaian adalah meningkatkan mutu penilaian, membangun rasa cinta dan peduli
peserta didik terhadap kemajuan daerahnya, serta dapat memotivasi siswa belajar
sebagai bekal terjun ke masyarakat Penilaian yang dikembangkan oleh guru
diharapkan dapat mendorong peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi,
meningkatkan kreativitas, dan membangun kemandirian peserta didik untuk
menyelesaikan masalah.
Selain itu, hasil studi internasional Programme for International Student
Assessment (PISA) menunjukkan prestasi literasi membaca (reading literacy),
literasi matematika (mathematical literacy), dan literasi sains (scientific literacy)
yang dicapai peserta didik Indonesia sangat rendah.
Pada umumnya kemampuan peserta didik Indonesia sangat rendah dalam:
(1) memahami informasi yang kompleks; (2) teori, analisis, dan pemecahan
masalah; (3) pemakaian alat, prosedur dan pemecahan masalah; dan (4)
melakukan investigasi. Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas, maka perlu
adanya perubahan sistem dalam pembelajaran dan penilaian. Soal-soal yang
dikembangkan oleh guru diharapkan dapat mendorong peningkatan kemampuan
berpikir tingkat tinggi, meningkatkan kreativitas, dan membangun kemandirian
peserta didik untuk menyelesaikan masalah.
Berdasarkan hasil supervisi penulis terhadap guru IPS dan PPKn SMP Negeri
di kota Mojokerto, sebagian besar guru SMP yag menjadi binaan penulis dalam
menyusun butir soal Penilaian Akhir Senmester (PAS), Penialaian Akhir Tahun
(PAT), Ujian Sekolah (US) cenderung mengukur kemampuan berpikir tingkat
rendah (Lower Order Thinking Skills/LOTS) dan soal-soal yang dibuat tidak
kontekstual. Soal-soal yang disusun oleh guru umumnya mengukur keterampilan
mengingat (recall). Bila dilihat dari konteksnya sebagian besar menggunakan
konteks di dalam kelas dan sangat teoretis, serta jarang menggunakan konteks di
luar kelas (kontekstual). Sehingga tidak memperlihatkan keterkaitan antara
pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dengan situasi nyata dalam
kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya Dari hasil wawancara, rata-rata guru masih mengalami kesulitan
dalam menyusun soal HOTS. Dari hasil monitoring kisi-kisi dan kartu soal guru
dalam Penilaian Harian (PH) , PAS, PAT dan US, guru belum dapat menyusun soal
HOTS dengan baik. Dari hasil diskusi di MGMP guru tidak dapat menjelaskan
karakteristik soal HOTS. Dan jika ditanya tentang alur penyusunan soal HOTS guru
tidak dapat menjelaskan dengan pasti.
METODE
Rancangan penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan. Menurut
Arikunto (2011:16), penelitian tindakan mencakup tahap-tahap sebagai berikut :
(a) Perencanaan (planning), (b) Tindakan (acting), (c) Observasi (observing), (d)
Refleksi (reflecting), kemudian berlanjut dengan perencanaan ulang ( replanning),
tindakan, observasi, dan refleksi untuk siklus berikutnya, begitu seterusnya tampak
seperti pada gambar berikut.
Pelaksanaan penelitian tindakan sekolah (PTS) dimulai dengan siklus
pertama yang terdiri dari tiga kegiatan. Apabila sudah diketahui letak keberhasilan
dan hambatan yang dilaksanakan pada siklus pertama tersebut peneliti
menentukan rancangan untuk siklus kedua. Kegiatan siklus kedua dengan kegiatan
sebelumnya apabila ditujukan untuk mengulangi kesuksesan atau menguatkan
hasil. Akan tetapi, umumnya kegiatan yang dilakukan pada siklus kedua
mempunyai berbagai tambahan perbaikan dari tindakan terdahulu yang ditentukan
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dalam siklus pertama. Berdasarkan hasil refleksi siklus I peneliti menganalisis data.
Jika nilai rata-rata kemampaun kepala sekolah mencapai rata-rata kelompok 75%
maka tindakan cukup hanya pada siklus pertama. Apabila nilai rata-rata kelompok
belum mencapai 85% maka tindakan siklus I dilanjutkan ke siklus selanjutnya.
Penelitian Penelitian dilakukan di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4 Kota
Mojokerto pada forum MGMPS Mojokerto. Pemilihan tempat ini didasarkan pada
pertimbangan merupakan daerah binaan dari peneliti sebagai pengawas SMP dan
menjadi tempat kegiatan MGMPS IPS dan PPKn dan permasalahan merupakan
masalah yang temui oleh peneliti di lapangan, sehingga perlu pemecahan melalui
penelitian ini. Dalam penelitian ini subyeknya adalah Musyawarah Guru Mata
Pelajaran Sekolah (MGMPS) IPS dan PPKn di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4 Kota
Mojokerto, yang berjumlah 13 orang. Penelitian ini dilaksanakan pada semester
ganjil tahun pelajaran 2017/2018. Dilaksanakan dalam alur siklus, setiap siklus 2
pertemuan, tiap pertemuan 90 menit. selama pengamatan yang dilakukan di siklus
I dan Siklus II, dimana dalam satu siklus ada 2 kali pertemuan yang akan diuraikan
di bawah ini :
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tindakan
sekolah (PTS) ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.
Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah lembar pengamatan dan
panduan wawancara.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan sifat
penelitian adalah pendekatan kualitatif karena mengumpulkan data dalam bentuk
narasi dan memberi penafsiran terhadap hasilnya. Penelitian deskriptif (Arikunto,
2010:3), adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadan, kondisi
atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk
laporan penelitian.
Menurut Moleong (dalam Arikunto, 2010:2), sumber data penelitian kualitatif
adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh
peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap mana
yang tersirat dalam dokumen atau benda. Sedangkan alasan penggunaan
Penelitian Tindakan Sekolah sifatnya deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian
dipaparkan tentang yang dihadapi oleh peneliti di lapangan dengan cara menggali
informasi secara rinci untuk mengetahui dampak dari tindakan yang telah
dilakukan.
Kemampuan guru dalam menyusun soal HOTS di nilai dengan cara
penskoran yang dibagi menjadi 4 macam skor, yaitu : sangat menguasai, cukup
menguasai, kurang menguasai dan tidak menguasai.
PEMBAHASAN
Pra Siklus
Berdasarkan hasil monitorin dan evaluasiuru mata pelajaran IPS dan PKKn
SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4 Kota Mojokerto, sebagian besar guru belum dapat
menyusun soal hots guru belum memahami apa itu soal HOTS bagaimana
karakteristiknya dan bagaimana cara menyusunnya hal ini ditandai dengan
berbagai hal sebagai berikut. (1) Guru belum menyusun soal HOTS dalam
melaksankan penilaiannya; (2) Guru belum dapat membuat kisi-kisi soal hots
terutama tentang spesifikasi stimulus; (3) Guru belum dapat menyusun rumusan
butir soal HOTS; dan (4) Dari hasil wawancara ditemui guru belum memiliki
pemahaman yang benar tentang soal HOTS.
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Berdasarkan kondisi tersebut pengawas pembina yang memiliki tanggung
jawab membina mengadakan supervisi penilaian dengan tehnik supervisi kelompok
mata pelajaran yang kemudian ditindak lanjuti workshop oleh sekolah binaan SMP
Negeri 1 dan SMP Negeri 4 kemudian diteruskan dengan kerja individual dan
kelompok di MGMPS kelompok matapelajaran IPS dan PPKn hal ini dilakukan untuk
memotivasi guru IPS dan PPKn dalam menghadapi kesulitan dalam menyusun soal
HOTS mulai dari konsep soal HOTS, karakteristik tahapan penyusunan, spesifikasi
stimusul, kisi-kisi soal dan rumusan soal HOTS.
Siklus I
Rencana kegiatan awal pada siklus I seperti halnya dengan siklus I, peneliti
sebagai pengawas mengadakan diskusi kembali melalui MGMPS di SMP Negeri 1
dan SMP Negeri 4 kota Mojokerto, hal ini dimaksudkan untuk memberikan
pemantapan kepada guru IPS dan PPKn terhadap kinerja yang sudah
di
laksanakan di kelas masing-masing maka untuk siklus II ini hanya untuk
pemantapan saja dari pelaksanaan siklus I. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut
diperoleh temuan sebagaimana Tabel 5.
Kegiatan siklus I awal adalah mengadakan bimbingan melalui workshop
kepada semua peserta dan ditindaklanjuti mendiskusikan tentang pedoman dan
prosedur penyusunan soal HOTS dengan melihat kekuatan serta kelemahan yang
dihadapi oleh masing-masing guru IPS dan PPKn. Hasil diskusi berupa rumusan
spesifikasi stimulus, kisi-kisi soal dan rumusan soal HOTS, selanjutnya
dipresentasikan dan dilakukan evaluasi hasil kerja kelompok masing-masing guru.
Kegiatan 1
adalah Workshop Review. Setelah mengunjungi MGMPS
selanjutnya menghadiri undangan workshop penyusunan soal HOTS SMP Negeri 1
dan SMP Negeri 4 untuk memberikan penguatan tentang pembuatan soal HOTS.
Kegiatan 2 adalah Diskusi Kelompok. Setelah mengadakan Workshop selanjutanya
Peneliti sebagai pengawas mengunjungi pertemuan MGMPS SMP Negeri 1 dan
SMP Negeri 4 untuk
secara berkelompok berdiskusi untuk menyusun soal HOTS
sekaligus bertanya apakah sudah dapat memperbaiki kekurangan atau kesulitan
yang dihadapi dalam menyusun soal HOTS. Dari hasil kegiatan ini ditemukan:
Guru kurang memahami konsep soal HOTS , Guru belum semua dapat
menyebutkan tahapan penyusunan soal HOTS, Guru belum terampil menyusun
spesifikasi stimulus, dan Guru belum terampil menentukan tingkatan berpikir (C4,
C5,C6). Selanjutnya memberikan tugas kepada masing-masing individu untuk
menyusun soal HOTS sebanyak 3 yang terdiri dari C4, C5, dan C6 dari hasil
kegiatan ini untuk didiskusikan pada kegiatan 2 (diskusi kelompok). Kegiatan 3
adalah Presentasi Hasil Kerja Individual. Mengamati guru dalam mempresentasikan
hasil tugas menyusun soal HOTS (C4, C5, C6) secara individual sekaligus bertanya
apakah sudah dapat memperbaiki kekurangan atau kesulitan yang dihadapi dalam
menyusun soal HOTS.
Berdasarkan kegiatan kegiatan siklus I diperoleh temuan sebagai berikut:
(1) Sebanyak 30,76% guru mulai terampil membuat spesifikasi stimulus soal HOTS
dengan rata-rata nilai 57,69, sedangkan 42,71% perlu ditingkatkan kembali; (2)
Sebanyak 63,73% guru terampil dalam membuat kisi-kisi dan rumusan soal HOTS
dengan nilai rata-rata 65,92, sedangkan 17,31% nya masih perlu ditingkatkan.
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Siklus II
Rencana kegiatan awal pengawas melaksanakan supervisi akademik ke
sekolah binaan SMP Negeri Kota Mojokerto tentang perangkat penilaian secara
langsung dengan menyiapkan instumen observasi penilaian dan instumen soal
HOTS. Yang akan dijadikan pedoman oleh pengawas dalam melaksanakan
workshop dan pendampingan dalam menyusun soal HOTS.
Selanjutnya Menghadiri workshop yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 1
dan SMP Negeri 4 kota Mojokerto tentang penyusunan soal HOTS dan
menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi tentang penilaian menggunakan soal
hots bukan dalam rangka menunjukkan kekurangan guru tetapi untuk memberikan
evaluasi dan motivasi sehingga para guru memiliki semangat untuk dapat terampil
menyusun soal HOTS melalui workshop dan pendampingan di MGMP.
Pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh pengawas dalam upaya untuk
meningkatkan kemampuan guru dalam penyusunan soal HOTS. Sesuai dengan
perencanaan pelaksanaan penelitian ini dengan menggunakan workshop) yaitu
dilakukan pada guru binaan di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4 kota Mojokerto.
Dengan melihat secara langsung kekuatan serta kelemahan yang dihadapi oleh
masing-masing kelompok, sehingga dapat dilakukan perbaikan.
Kegiatan 1 adalah Workshop. Pada kegiatan ini pengawas memaparkan
tentang pentingnya karakteristik dan cara menyusun soal HOTS. dan
ditindaklanjuti hasil diskusi tentang pedoman dan prosedur penyusunan soal HOTS
dengan melihat kekuatan serta kelemahan yang dihadapi oleh masing-masing guru
IPS dan PPKn. Hasil diskusi berupa rumusan spesifikasi stimulus, kisi-kisi soal dan
rumusan soal HOTS, selanjutnya dipresentasikan dan dilakukan evaluasi hasil kerja
individual masing-masing guru. Dari hasil kegiatan ini di temukan antara lain
sebagai berikut: Guru mulai terampil membuat spesifikasi stimulus soal HOTS,
Guru mulai terampil menetapkan tingkatan berfikir C4, C5 dan C6, Guru mulai
terampil membuat kasus atau masalah soal HOTS. Kegiatan 2 adalah Diskusi
kelompok. Setelah mengadakan Workshop selanjutanya Peneliti sebagai pengawas
mengunjungi pertemuan MGMPS SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4 untuk secara
berkelompok berdiskusi untuk menyusun soal hots sekaligus bertanya apakah
sudah dapat memperbaiki kekurangan atau kesulitan yang dihadapi dalam
menyusun soal HOTS. Dari hasil kegiatan ini ditemukan: Guru belum terampil
membuat spesifikasi stimulus soal HOTS, Guru belum terampil menetapkan
tingkatan berfikir C4, C5 dan C6, dan Guru belum terampil membuat kasus atau
masalah soal HOTS. Kegiatan 3 adalah Presentasi hasil diskusi kelompok.
Mengamati guru dalam mempresentasikan hasil tugas menyusun soal HOTS (C4,
C5, C6) secara kelompok sekaligus bertanya apakah sudah dapat memperbaiki
kekurangan atau kesulitan yang dihadapi dalam menyusun soal HOTS.
Berdasarkan kegiatan siklus II diperoleh temuan sebagai berikut: Sebanyak 100%
guru terampil membuat spesifikasi stimulus soal HOTS dengan nilai rata-rata 82,66
sehingga tidak perlu dilakukan siklus kembali, Sebanyak 92,3% guru terampil
dalam membuat kisi-kisi dan rumusan soal HOTS dengan nilai rata-rata 84,60,
sedangkan 7,6% masih perlu ditingkatkan.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Setelah dilaksanakan penelitian melalui 2 siklus terhadap peningkatan
kompetensi guru dalam menyusun soal HOTS dengan mengunakan strategi
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metode workshop terhadap Guru IPS dan PPKn di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 4

kota Mojokerto diperoleh hasil bahwa kompetensi Guru (mata pelajaran IPS dan
PPKn) Kota Mojokerto dalam membuat spesifikasi stimulus dan membuat kisi-kisi
dan rumusan soal HOTS mengalami peningkatan. Metode workshop dapat menjadi
salah satu alternatif dalam meningkatkan kompetensi guru, namun demikian perlu
pendampingan secara berkelanjutan.
Saran
Metode workshop dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat diterapkan
oleh pengawas dalam meningkatkan kompetensi guru menyusun soal HOTS. Guru
diharapkan terus meningkatkan kompetensinya dalam menyusun soal HOTS yang
lengkap dan sistematis.
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UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI GURU
MELALUI STRATEGI KERJA PRAKTEK DENGAN
TEKNIK UMPAN BALIK DALAM MENYUSUN RPP
INOVATIF
Achmad Wahid Hasjim
Pengawas Kementerian Agama Kota Mojokerto
Naskah diterima: 20/03/2019, Direvisi akhir: 5/04/2019, Disetujui: 15/05/2019
Abstrak: Melalui hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa kerja
praktek terbilang memiliki dampak positif dalam meningkatkan model
pembinaan RPP (Rencana Program Pembelajaran) Inovatif. Hal ini
dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman peserta peltihan
terhadap materi yang disampaikan nara sumber (ketuntasan kerja
praktek meningkat dari sklus I, II, dan II) yaitu masing-masing 60%,
73%, dan 87%. Pada siklus III ketuntasan kerja praktek secara
klasikal telah tercapai. Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas
peserta kerja praktek dalam proses kerja praktek dalam setiap siklus
mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap
kemampuan peserta kerja praktek yaitu dapat ditunjukkan dengan
meningkatnya nilai rata-rata peserta pada setiap siklus yang terus
mengalami peningkatan. Aktivitas narasumber selama kerja praktek
telah melaksanakan langah-langkah kerja praktek dengan baik.
Kata Kunci: Kompetensi Guru, Kerja Praktik, RPP Inovatif
Abstract: Through this research, it shows that practical work is
considered to have a positive impact in enhancing the innovative RPP
(Learning Program Plan) model. This can be seen from the more
profound understanding of peltihan participants on the material
conveyed by resource persons (completeness of practical work
increased from sklus I, II, and II), namely 60%, 73% and 87%
respectively. In the third cycle the completeness of practical work has
been achieved classical. Based on data analysis, the activity of
participants in practical work in the practical work process in each
cycle has increased. This has a positive impact on the ability of
participants in practical work, which can be shown by the increase in
the average value of participants in each cycle which continues to
increase. The activity of the resource person during practical work has
carried out the steps of practical work well.
Keywords: Teacher Competence, Practical Work, Innovative RPP
PENDAHULUAN
Berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.18 tahun 2007
tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan mewajibkan guru untuk memiliki Sertifikat
Pendidik melalui ujian Sertifikasi. Salah satu kompetensi yang dituntut adalah
kompetensi pedagogik, dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan
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pembelajaran, melaksanakan evaluasi dan analisis hasil evaluasi serta tindak
lanjut. Dari puluhan guru yang berada di bawah binaan penulis tak seorangpun
mampu menunjukkan dan menggunakan RPP sesuai dengan pedoman penilaian
sertifikasi. Khusus di Wilayah pengawasan
Kota mojokerto, terdapat 3 (tiga)
orang guru yang mengikuti sertifikasi. Namun tak satupun mampu menunjukkan
RPP yang sesuai dengan pedoman sertifikasi.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007 tentang Standar
Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, merupakan acuan utama bagi guru dalam
merencanakan proses pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, penilaian serta
tindak lanjutnya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2007 telah
disahkan pada tanggal 28 Maret 2007. Namun, hingga penelitian ini dilaksanakan
RPP yang ditunjukkan guru-guru umumnya masih menggunakan skenario
pembelajaran konvensional.
Masih dominan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru (teacher
centre oriented). Menggunakan strategi pembelajaran ekspositori dengan
didominasi oleh metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hampir tidak ada RPP
yang menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa (student
centre oriented) dengan pendekatan diskoveri inkuiri. Tidak tampak adanya proses
eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi oleh siswa.
Pembuatan RPP adalah sangat urgen, menurut Hamzah B. Uno (2006:4) :
Perbaikan kualitas pembelajaran haruslah diawali dengan perbaikan desain
pembelajaran. Perencanaan Pembelajaran dapat dijadikan titik awal dari upaya
perbaikan kualitas pembelajaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
apakah Kerja Praktek dengan Teknik Umpan Balik dapat meningkatkan
kemampuan guru-guru guru sekolah pengawan menyusun RPP Inovatif? Tujuan
penelitian ini adalah peningkatan kemampuan Guru guru sekolah pengawan
menyusun RPP Inovatif melalui kegiatan Kerja Praktek dengan teknik Umpan Balik.
METODE
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS). Menurut Tim
Pelatih Proyek PSM, PTS adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh
pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari
tindakan mereka dalam
melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman
terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi dimana
praktek pengawasa tersebut dilakukan (dalam Mukhlis, 2000: 3).
Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka
penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart
(dalam Sugiarti, 1997: 6), yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus
yang berikutnya. Setiap siklus meliputi planning (rencana), action (tindakan),
observation (pengamatan), dan reflection (refleksi). Langkah pada siklus
berikutnya adalah perncanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan
refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan pendahuluan yang
berupa identifikasi permasalahan.
Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan
penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini bertempat di MTs
Brawijaya Pada wilayah pengawasan Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2015/2016.
Waktu penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini
dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2015/2016.
Subyek penelitian adalah Guru sekolah wilayah pengawasan Kota mojokerto pada
materi Kerja praktek RPP (Rencana Program Pembelajaran) Inovatif.
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Materi Kerja
praktek, Rencana Kerja praktek (RKP), Lembar Kegiatan Peserta Kerja praktek,
Lembar Observasi Kegiatan Kerja praktek, dan Tes formatif. Data-data yang
diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi pengolahan kerja
praktek RPP (Rencana Program Pembelajaran) Inovatif, observasi aktivitas peserta
dan narasumber, dan tes formatif.
Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran
perlu diadakan analisis data. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis
deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang bersifat menggambarkan
kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk
mengetahui RPP (Rencana Program Pembelajaran) Inovatif yang dicapai guru
juga untuk memperoleh respon terhadap kegiatan kerja praktek. Untuk mengalisis
tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan peserta kerja praktek setelah
kerja praktek setiap putarannya dilakukan dengan cara memberikan evaluasi
berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran.
PEMBAHASAN
Pelaksanaan kegiatan kerja praktek untuk siklus I dilaksanakan pada tanggal
15 September 2015 di kelas MTs Brawijaya 1 dengan jumlah peserta 24 peserta
pelatihan. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai narasumber. Adapun proses
belajar mengajar mengacu pada rencana kerja praktek yang telah dipersiapkan.
Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kerja
praktek. Pada akhir proses kerja praktek diberi tes formatif I dengan tujuan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan peserta kerja praktek dalam proses RPP (
Rencana Program Pembelajaran ) Inovatif yang telah dilakukan. Adapun data hasil
penelitian pada siklus I disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Tes Siklus I
No
1
2
3

Uraian
Nilai rata-rata tes formatif
Jumlah peserta kerja praktek yang tuntas kerja
praktek
Persentase ketuntasan kerja praktek

Hasil Siklus I
60 %
15
60 %

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan Kerja praktek RPP
(Rencana Program Pembelajaran) Inovatif diperoleh nilai rata-rata kreatifitas guru
adalah 50 % dan ketuntasan kerja praktek mencapai 60 % atau ada 12 peserta
kerja praktek dari 24 peserta kerja praktek sudah tuntas kerja praktek. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal peserta kerja
praktek belum tuntas kerja praktek, karena peserta kerja praktek yang
memperoleh nilai ≥ 60 hanya sebesar 60% lebih kecil dari persentase ketuntasan
yang dikehendaki yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena peserta kerja
praktek masih merasa baru dan belum mengerti apa yang dimaksudkan dan
digunakan narasumber dalam pelaksanaan kerja praktek
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada
tanggal 16 September 2015 di MTs Brawijaya
dengan jumlah peserta kerja
praktek 24 peserta. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengawas. Adapun
proses kerja praktek mengacu pada rencana kerja praktek dengan memperhatikan
revisi pada siklus I, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus I tidak
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terulang lagi pada siklus II. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan
dengan pelaksanaan kerja praktek. Pada akhir proses belajar mengajar siswa
diberi tes formatif II dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa
selama proses kerja praktek yang telah dilakukan. Instrument yang digunakan
adalah tes formatif II. Adapun data hasil penelitian pada siklus II disajikan pada
Tabel 2.
Tabel 4.5. Rekapitulasi Hasil Tes Siklus II
No
1
2
3

Uraian
Nilai rata-rata tes formatif
Jumlah P.Kerja praktek yang tuntas
Persentase ketuntasan kerja praktek

Hasil Siklus II
73,5
19
73 %

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi peserta kerja praktek
adalah 73,5 % dan ketuntasan kerja praktek mencapai 73 % atau ada 19 Peserta
Kerja praktek dari 20 Peserta kerja praktek sudah tuntas kerja praktek. Hasil ini
menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan peserta kerja praktek secara
klasikal telah megalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. Adanya
peningkatan hasil kerja praktek ini karena setelah pengawas/narasumber
menginformasikan bahwa setiap akhir kerja praktek akan selalu diadakan tes
sehingga pada pertemuan berikutnya siswa lebih termotivasi untuk memperbanyak
pengetahuan. Selain itu peserta kerja praktek juga sudah mulai mengerti apa yang
dimaksudkan dan diinginkan guru dengan menerapkan RPP (Rencana Program
Pembelajaran) Inovatif.
Pelaksanaan kegiatan kerja praktek untuk siklus III dilaksanakan pada
tanggal 20 September 2015 di MTs Brawijaya dengan jumlah siswa 24 Peserta.
Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengawas/narasumber. Adapun proses
kerja praktek mengacu pada rencana kerja praktek dengan memperhatikan revisi
pada siklus II, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus II tidak terulang
lagi pada siklus III. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan
pelaksanaan kerja praktek. Pada akhir proses kerja praktek diberi tes formatif III
dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta kerja praktek dalam
proses kerja praktek yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes
formatif III. Adapun data hasil penelitian pada siklus III disajikan dalam Tabel 3.
Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Tes Siklus III
No
1
2
3

Uraian
Nilai rata-rata tes formatif
Jumlah Peserta kerja praktek yang tuntas
Persentase ketuntasan kerja praktek

Hasil Siklus III
87,8
22
87

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 75,5
dan dari 20 Peserta kerja praktek yang telah tuntas sebanyak 22 peserta kerja
praktek dan 2 peserta kerja praktek belum mencapai ketuntasan belajar. Maka
secara klasikal ketuntasan kerja praktek yang telah tercapai sebesar 87 %
(termasuk kategori tuntas). Hasil pada siklus III ini mengalami peningkatan lebih
baik dari siklus II. Adanya peningkatan hasil kerja praktek pada siklus III ini
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dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan pengawas/narasumber dalam
menyajikan kerja praktek sehingga peserta kerja praktek menjadi lebih terbiasa
dengan kerja praktek seperti ini sehingga peserta pelaihan lebih mudah dalam
memahami materi yang telah diberikan. Pada siklus III ini ketuntasan secara
klasikal telah tercapai, sehingga penelitian ini hanya sampai pada siklus III.
Melalui hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa kerja praktek terbilang
memiliki dampak positif dalam meningkatkan model pembinaan RPP (Rencana
Program Pembelajaran) Inovatif. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya
pemahaman peserta peltihan terhadap materi yang disampaikan nara sumber
(ketuntasan kerja praktek meningkat dari sklus I, II, dan II) yaitu masing-masing
60%, 73%, dan 87%. Pada siklus III ketuntasan kerja praktek secara klasikal telah
tercapai. Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas peserta kerja praktek dalam
proses kerja praktek dalam setiap siklus mengalami peningkatan. Hal ini
berdampak positif terhadap kemampuan peserta kerja praktek yaitu dapat
ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata peserta pada setiap siklus yang
terus mengalami peningkatan.
Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas peserta kerja praktek dalam
proses Peningkatan kopetensi guru dengan model pembinaan RPP (Rencana
Program Pembelajaran) Inovatif dengan metode kerja praktek yang paling
dominan adalah bekerja dengan menggunakan alat/media, mendengarkan/
memperhatikan penjelasan narasumber, dan diskusi antara siswa dengan
narasumber. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan aktif.
Sedangkan untuk aktivitas narasumber selama kerja praktek telah
melaksanakan langah-langkah kerja praktek dengan baik. Hal ini terlihat dari
aktivitas nara sumber yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan
mengamati peserta kerja praktek dalam mengerjakan kegiatan model pembinaan
RPP
(Rencana
Program
Pembelajaran)
Inovatif,
menjelaskan/melatih
menggunakan alat, memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase
untuk aktivitas di atas cukup besar.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Pembelajaran dengan penemuan konsep memiliki dampak positif dalam
meningkatkan kreatifitas guru yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan kerja
praktek dalam setiap siklus, yaitu siklus I (60%), siklus II (73%), siklus III (87%).
Penerapan model pembinaan RPP (Rencana Program Pembelajaran) Inovatif
mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan kreatifitas guru yang
ditunjukan dengan rata-rata jawaban peserta kerja praktek yang menyatakan
bahwa peserta kerja praktek tertarik dan berminat dengan kerja praktek RPP
(Rencana Program Pembelajaran) Inovatif sehingga mereka menjadi termotivasi.
Saran
Untuk melaksanakan model pembinaan RPP (Rencana Program
Pembelajaran) Inovatif memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga guru
harus mampu menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan
dengan model pembinaan RPP (Rencana Program Pembelajaran) Inovatif dalam
pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang optimal. Dalam rangka meningkatkan
kopetensi guru dengan model pembinaan RPP (Rencana Program Pembelajaran)
Inovatif, pengawas hendaknya lebih sering melatih guru dengan berbagai macam
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metode kerja praktek, walau dalam taraf yang sederhana, dimana guru nantinya
dapat menemuan pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan,
sehingga kepala sekolah berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah
yang dihadapinya.
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF
DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN
MENGANALISIS PELUANG USAHA
Siti Rodiyah
SMK Negeri 12 Surabaya
Naskah diterima: 20/04/2019, Direvisi akhir: 5/05/2019, Disetujui: 15/05/2019
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa
besar model pembelajaran kooperatif dapat membantu memotivasi
siswa siswa dalam mengusai mata pelajaran kewirausahaan pada
kompetensi dasar kemampuan menganalisis peluang usaha kelas XITari.3 SMK Negeri 12 Surabaya Tahun Pelajaran 2017/2018. Prosedur
penelitian tindakan kelas berupa perencanaan, pelaksanaan tindakan,
observasi, dan refleksi dengan tiga siklus. obyek penelitian adalah
kelas XI-Tari.3 yang berjumlah 28 siswa. Teknik pengumpulan data
yang dipergunakan adalah dengan menggunakan metode survey dan
hasil evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model
pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning) cukup efektif diterapkan
dalam pembelajaran karena mayoritas kelompok belajar berhasil
menuntaskan pemahaman materi yang diberikan.
Kata Kunci: Kooperatif, Peluang Usaha, Kewirausahaan
Abstract: The purpose of this study is to find out how big the model
of cooperative learning can help motivate student students in obeying
entrepreneurship subjects on the basic competence of the ability to
analyze business opportunities class XI-Tari.3 SMK Negeri 12
Surabaya Lesson 2017/2018. Class action research procedure in the
form of planning, implementation of action, observation, and
reflection with three cycles. the object of research is class XI-Tari.3
which amounted to 28 students. Data collection techniques used are
by using survey methods and evaluation results. The results showed
that Cooperative Learning Model (Cooperative Learning) is quite
effective applied in learning because the majority of study groups
successfully completed the understanding of the given material.
Keywords: Cooperative, Business Opportunity, Entrepreneurship
PENDAHULUAN
Karakteristik siswa berupa bakat, motivasi, dan kemampuan yang telah
dimiliki siswa mempengaruhi pemilihan strategi pengorganisasian dan strategi
penyampaian, disamping pengaruh utama pada strategi pengelolaan pengajaran.
Penelitian tentang tingkat perkembangan kognitif, motivasi berprestasi dan
kemampuan awal sebagai variabel prediktor belum banyak dilakukan. Oleh karena
itu, penelitian yang mendeskripsikan variabel-variabel tersebut di atas perlu
dilakukan.
Sejumlah teori telah dikembangkan untuk menjelaskan perkembangan
kognitif anak. Salah satu dari teori-teori tersebut yang banyak menaruh perhatian
pada masalah bagaimana anak belajar dan memperoleh pengetahuan adalah teori
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perkembangan intelektual Jean Piaget. Menurut teori ini, struktur intelektual
berkembang melalui 4 tahap, yaitu (1) tahap sensori motor, (2) tahap praoperasi,
(3) tahap operesi kongkrit, dan (4) tahap operasi formal (Dahar, 1998). Keempat
tahapan ini terjadi secara berurutan. Seorang anak tidak dapat melangkah dari
tahap praoperasi ke tahap operasi formal tanpa melalui tahap operasi konkrit.
Tingkat kesanggupan berfikir sebagai operasi formal, telah banyak menarik
perhatian pendidik. Perhatian ini timbul karena dua alasan. Alasan pertama,
kesanggupan berfikir formal merupakan tingkat kesanggupan berfikir tertinggi
dalam hirarki perkembangan intelektual. Artinya sesudah mencapai tingkatan ini
tidak ada lagi struktur perkembangan intelektual yang secara kualiatif lebih tinggi
tingkatannya dari pada struktur berfikir formal (Ardhana, 1983).
Pemerintah Indonesia pada saat ini telah memusatkan perhatian untuk
melakukan perubahan, hal ini ditandai oleh pergantian Kurikulum 1994 dengan
Kurikulum 2004 yang disempurnakan kemudian kurikulum 2006. Dimana terjadi
perubahan cara pandang dari siswa yang menjadi obyek berubah menjadi subyek,
guru yang menjadi
sentral berubah menjadi fasilitator dan motivator.
Kemampuan guru dalam penguasaan materi dan melaksanakan pembelajan
mempunyai peran penting untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa.
Selama ini pembelajaran di dalam kelas banyak menggunakan metode
ceramah yang sifatnya teoritis sehingga siswa mengalami kesulitan dalam
pemahaman materi pelajarannya. Dampaknya siswa menganggap pelajaran sulit
dan tidak menarik. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil evaluasi (Ulangan Harian)
siswa yang banyak memperoleh nilai di bawah Standart Ketuntasan Belajar
Minimal (SKBM). Untuk mencari pemecahan dari masalah tersebut perlu dicari
model pembelajaran yang bagaimanakah yang sesuai dan dapat meningkatkan
penguasaan materi pelajaran pada siswa.
Pada Penelitian Tindakan Kelas ini, penulis mencoba agar siswa dapat
termotivasi menguasai materi pelajaran dengan baik melalui model pembelajaran
kooperatif (Cooperative Learning/CL), yaitu model pengajaran dimana siswa
belajar dalam kelompok-kelompok kecil dengan beranggotakan siswa-siswa yang
memiliki tingkat kemampuan berbeda. Setiap anggota kelompok saling bekerja
sama dalam mengerjakan tugas. Belajar dikatakan belum selesai jika ada anggota
kelompok yang belum menguasai bahan pembelajaran.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah peningkatan
penguasaan materi pelajaran kewirausahaan pada kompetensi dasar kemampuan
menganalisis peluang usaha melalui model pembelajaran kooperatif siswa kelas
kelas XI-Tari.3 SMK Negeri 12 Surabaya Tahun Pelajaran 2017/2018? Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar model pembelajaran
kooperatif (Cooperative Learning/CL) dapat membantu memotivasi siswa siswa
dalam mengusai mata pelajaran kewirausahaan pada kompetensi dasar
kemampuan menganalisis peluang usaha kelas XI-Tari.3 SMK Negeri 12 Surabaya
Tahun Pelajaran 2017/2018.
METODE
Prosedur penelitian tindakan kelas berupa perencanaan, pelaksanaan
tindakan, observasi, dan refleksi. Pelaksanaan tindakan dilaksanakan dalam tiga
siklus, masing-masing siklus dua pertemuan. Tahap perencanaan penelitian
menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian tindakan kelas. Jika ada
perubahan pada satuan pelajaran misalnya, hanya bagian yang diubah saja yang
perlu diuraikan secara rinci. Akan lebih baik jika perubahan itu diletakkan dalam
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konteks satuan pelajaran aslinya sehingga terlihat jelas besar perubahan yang
dilakukan. Perangkat-perangkat pembelajaran juga hanya tambahannya yang
diuraikan secara rinci. Jika pembelajaran standar telah dilaksanakan dengan baik
perangkat pembelajaran yang diperlukan untuk penelitian dengan sendirinya
sebagian besar sudah tersedia.
Dalam persiapan penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan antara lain:
(1) Melakukan observasi pra penelitian untuk mengetahui minat awal siswa; (2)
Mempersiapkan angket motivasi siswa, angket aktivitas, tes kinerja siswa dan
lembar pengamatan pengelolaan kegiatan belajar mengajar; dan (3)
Mempersiapkan perangkat pembelajaran meliputi penyusunan silabus, RP, LKS,
Penyusunan Soal, Penyusunan Perangkat.
Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini Setting penelitiannya
bertempat di SMK Negeri 12 Surabaya. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian
adalah kelas XI-Tari.3 yang berjumlah 28 siswa. Tahap pengumpulan data dalam
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini Peneliti berusaha mengumpulkan dari yang
bersangkutan langsung dengan pokok permasalahan yang diteliti adalah data
primer (data-data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari
responden). Adapun teknik pengumpulan data yang di pergunakan adalah dengan
menggunakan metode survey dan hasil evaluasi.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan statistik diskriptif. Statistik adalah
cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan
dan menganalisa data-data penyelidikan yang berwujud angka-angka. Sedangkan
diskriptif usaha untuk memperoleh gambaran tentang suatu peristiwa.
Pengambilan kesimpulan dilaksanakan setelah adanya tindakan, perubahan
apa saja yang telah terjadi dan seberapa jauh dalam proses pembelajaran. Proses
perubahan selama pembelajaran dapat terjadi pada orang per orang siswa ada
yang lebih termotivasi, kurang termotivasi dan ada pula siswa yang tidak berubah
motivasinya atau pada keseluruhan kelas seperti suasana kelas menjadi hidup dan
terasa menyenangkan atau suasana yang sebaliknya.
PEMBAHASAN
Data penelitian yang di peroleh berupa hasil uji coba item butir soal
observasi berupa pengamatan pengolahan pembelajaran kooperatif dan
pengamatan aktifitas siswa dan guru pada akhir pembelajaran dan data test
formatif siswa pada setiap siklus. Data hasil uji coba item butir soal di gunakan
untuk mendapatkan tes yang betul-betul mewakili apa yang diingikan. Data ini
selanjutnya di analisis tingkat validitas, realibilitas, taraf kesukaran dan daya
pembeda.
Data lembar observasi diambil dari dua pengamatan yaitu data pengamatan
pembelajaran kooperatif yang di gunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan
model pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan prestasi belajar
kewirausahaan pada kompetensi dasar kemampuan menganalisis peluang usaha
dan data pengamatan aktifitas siswa dan guru. Angket motivasi siswa di gunakan
untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa setelah di terapkan
pembelajaran model kooperatif. Data test formatif untuk mengetahui peningkatan
prestasi belajar kewirausahaan pada kompetensi dasar kemampuan menganalisis
peluang usaha siswa setelah di terapkan pembelajaran kooperatif.
Penelitian tentang upaya peningkatan penguasaan materi pelajaran
kewirausahaan pada kompetensi dasar kemampuan menganalisis peluang usaha
melalui model pembelajaran kooperatif siswa kelas XI-Tari.3 SMK Negeri 12
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Surabaya Tahun Pelajaran 2017/2018 menggunakan metode penelitian tindakan
kelas (PTK) atau CAR (Classroom Action Research) yang hasilnya dapat terungkap
setelah dilakukan penelitian dan hasilnya terkumpul.
Pada tahap perencanaan ini peneliti mempersiapkan komponen pendukung
pelaksanaan penelitian seperti jadwal pelaksanaan penelitian, rencana
pembelajaran, lembar pengayaan, observasi siswa dan guru, data kelas.
Pembelajarannya memahami pelajaran kewirausahaan pada kompetensi dasar
kemampuan menganalisis peluang usaha kemudian menjawab soal pengayaan.
Dalam tahap pelaksanaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:
Pertama, kegiatan awal dilakukan (1) Tanya jawab tentang bacaan dan memahami
bacaan pada kompetensi dasar kemampuan menganalisis peluang usaha; dan (2)
Penyampaian materi pembelajaran kewirausahaan pada kompetensi dasar
kemampuan menganalisis peluang usaha. Kedua, kegiatan inti terdiri dari (1) Siswa
diberi lembar bacaan kewirausahaan pada kompetensi dasar kemampuan
menganalisis peluang usaha; (2) Siswa diberi lembar soal pengayaan; (3) Siswa
mengerjakan tugas sesuai petunjuk; dan (4) Siswa mengumpulkan tugas. Ketiga,
Kegiatan Penutup melakukan (1) Membahas tugas yang telah dikerjakan secara
bersama-sama; dan (2) Siswa mencatat pembahasan dengan bimbingan guru.
Hasil observasi peneliti dari proses pembelajaran pada siklus I adalah: (1)
Dalam proses pembelajaran ada siswa kurang aktif; (2) Siswa masih kurang
intensif dalam memahami terhadap isi bacaan kewirausahaan pada kompetensi
dasar kemampuan menganalisis peluang usaha; (3) Kecepatan menemukan isi
bacaan kewirausahaan pada kompetensi dasar kemampuan menganalisis peluang
usaha masih rendah; dan (4) Beberapa siswa tidak menyelesaikan tugasnya.
Setelah proses pembelajaran selesai dan hasil pekerjaan siswa terkumpul, peneliti
mengecek lembar tugas siswa dan mengolahnya.
Berdasarkan hasil yang didapat dari instrument siklus I dapat diketahui nilai
rata-ratanya adalah 64,62. Siswa yang mendapat nilai > 70 ada 13 siswa berarti
siswa kelas XI-Tari.3 SMK Negeri 12 Surabaya Tahun Pelajaran 2017/2018 masih
kurang dalam penguasaan materi pelajaran kewirausahaan pada kompetensi dasar
kemampuan menganalisis peluang usaha sehingga masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan observasi terhadap proses pembelajaran pada siklus II, peneliti
mengemukakan hal-hal sebagai berikut: (1) Dalam proses pembelajaran aktivitas
siswa meningkat daripada siklus pertama dengan adanya siswa yang berani
bertanya jika ada kesulitan; (2) Membaca pelajaran kewirausahaan pada
kompetensi dasar kemampuan menganalisis peluang usaha mengalami
peningkatan; (3) Siswa lebih cepat memahami isi bacaan pada kompetensi dasar
kemampuan menganalisis peluang usaha daripada siklus pertama; dan (4) Siswa
menyelesaikan tugasnya dengan baik. Kegiatan selanjutnya setelah proses
pembelajaran berakhir adalah pengumpulan lembar tugas dan pengolahannya
yaitu pengoreksian, dan penilaian. Penelitian siklus kedua berlangsung lebih baik
dan lancar. Hasil penelitian pada siklus kedua ini sangat mengalami peningkatan
yang berarti. Hasil test instrument penelitian pada siklus kedua adalah hasil
penelitian siklus kedua nilai rata-ratanya adalah 70,13. Siswa mendapat nilai > 70
ada 23 siswa. Secara umum mengalami peningkatan penguasan materi pelajaran
kewirausahaan pada kompetensi dasar kemampuan menganalisis peluang usaha
dengan model pembelajaran kooperatif.
Hasil observasi terhadap proses pembelajaran pada siklus III peneliti
mengemukakan hal-hal sebagai berikut: (1) Aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran mengalami banyak peningkatan dari siklus-siklus sebelumnya; (2)

Jurnal Inovasi Pembelajaran, Juni 2019, Vol. 5, No. 2, 31-36| 35

Pembelajaran optimal sehingga siswa benar-benar memahami isi bacaan pada
kompetensi dasar kemampuan menganalisis peluang usaha; (3) Siswa mudah
memahami isi bacaan kewirausahaan pada kompetensi dasar kemampuan
menganalisis peluang usaha; dan (4) Siswa melaksanakan tugasnya dengan baik
dan lancar. Penelitian mengemukakan hasil sebagai pekerjaan siswa, mengecek
dan mengolah nilainya. Dari hasil penelitian diatas pada umumnya secara individu
siswa mengalami peningkatan. Maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa proses
pembelajaran ketiga menunjukkan ada peningkatan yang signifikan. Berdasar
instrument penelitian siklus ketiga hasilnya dari hasil instrument penelitian siklus
ketiga hasilnya diketahui nilai rata-ratanya adalah 75,77. Siswa yang memperoleh
nilai > 70 ada 28. Semua siswa kelas XI-Tari.3 mengalami peningkatan
penguasaan materi pelajaran kewirausahaan pada kompetensi dasar kemampuan
menganalisis peluang usaha.
Penulis juga menganalisis berdasarkan mean/nilai rata-rata siswa. Untuk
lebih jelasnya seperti pada Tabel 1.
Tabel 1 Rekapitulasi nilai rata-rata
Nilai Rata-rata dan Prosentase Ketuntasan
Siklus II
70,13
82,05%

Siklus I
64,62
46,15%

Siklus III
75,77
100%

rata-rata
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Gambar 1 Perbandingan Nilai Tiap Siklus

Dari hasil pengamatan dan analisis data pada penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa: Ada peningkatan kemampuan menganalisis peluang usaha
melalui model pembelajaran kooperatif siswa kelas XI-Tari.3 SMK Negeri 12
Surabaya Tahun Pelajaran 2017/2018.
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SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Model pembelajaran kooperatif (Cooperatif Learning) cukup efektif diterapkan
dalam pembelajaran karena mayoritas kelompok belajar berhasil menuntaskan
pemahaman materi yang diberikan, walaupun belum mencapai ketuntasan klasikal
yang diinginkan dan pemahaman konsep yang di terima lebih cepat merata bagi
siswa di kelas tersebut. Ada peningkatan penguasaan materi pelajaran
kewirausahaan pada kompetensi dasar kemampuan menganalisis peluang usaha
melalui model pembelajaran kooperatif siswa kelas XI-Tari.3 SMK Negeri 12
Surabaya Tahun Pelajaran 2017/2018.
Saran
Penelitian Tindakan Kelas ini diusahakan dilakukan pada setiap pembelajaran
dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi siswa dengan
menerapkan model pembelajaran lain yang paling tepat/cocok, karena tidak semua
model pembelajaran dapat diterapkan pada setiap materi.
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PENERAPAN PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA
PEMBELAJARAN MENULIS KARANGAN BIOGRAFI
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
Dwi Ema Nurnaini
SMK Negeri 1 Dlanggu Mojokerto
Naskah diterima: 20/04/2019, Direvisi akhir: 5/05/2019, Disetujui: 15/05/2019
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil belajar
siswa dalam pembelajaran Bahasa Indoensia tentang menulis karangan
biografi. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dalam
pelaksanaannya melalui dua siklus dan setiap siklus terdapat dua kali
pertemuan. Masing-masing siklus meliputi perencanan, pelaksanaan
tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa
Kelas X-TB SMK Negeri 1 Dlanggu Mojokerto. Pengumpulan data
penelitian ini dilakukan dengan observasi guru dan siswa untuk
mengetahui aktivitas guru dan siswa selama proses belajar
berlangsung, hasil belajar menulis untuk mengetahui peningkatan
menulis siswa, hasil respon siswa untuk mengetahui efektivitas
pembelajaran kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil
nilai rata-rata siswa Kelas X-TB SMK Negeri 1 Dlanggu Mojokerto
mengalami peningkatan, pada siklus I 61,16%, siklus II 81,62%.
Kata Kunci: Menulis Biografi, Pendekatan Kontekstual
Abstract: The purpose of this study is to describe the student learning
outcomes in Indonesian Language learning about writing biographical
essays. This research is a Classroom Action Research which in its
implementation through two cycles and every cycle there are two
meetings. Each cycle includes planning, action execution, observation
and reflection. The subjects of this study were students of Class X-TB
SMK Negeri 1 Dlanggu Mojokerto. The data collection of this research
is done by observation of teacher and student to know the activity of
teacher and student during learning process progress, writing result to
know improvement of student writing, result of student response to
know effectiveness of contextual learning. The results showed that the
average score of students of Class X-TB SMK Negeri 1 Dlanggu
Mojokerto increased, in cycle I 61.16%, cycle II 81.62%.
Keywords: Biography Writing, Contextual Approach Reading
PENDAHULUAN
Menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa selain menyimak,
berbicara, dan membaca. Kemampuan berbahasa dalam keterampilan menulis
bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan melalui teori dan penjelasan guru saja, akan
tetapi siswa akan lebih terampil berbahasa melalui keterampilan menulis dengan
banyak berlatih baik di sekolah maupun di rumah. Struktur bahasa dan kosa kata
dalam keterampilan menulis tidak akan datang secara otomatis melainkan harus
melalui latihan-latihan yang teratur.
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Pembelajaran menulis seharusnya lebih ditekankan pada pelatihan-pelatihan
siswa untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya ke dalam beragam bentuk
tulisan. Perencanaan kegiatan dalam pembelajaran menulis merupakan tugas guru
yaitu bagaimana guru mengelola kurikulum menjadi bahan pembelajaran menulis
yang membuat siswa dapat menulis. Keberhasilan dalam belajar menulis ditentukan
dengan kualitas pembelajaran yang berbeda oleh guru. Selanjutnya kualitas
pembelajaran bergantung pada cara guru mendesain pembelajaran tersebut dengan
praktis dalam lingkungan belajar mengajar. Sebagai contoh bahwa mulai dari
penyajian materi, pemberian penguatan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses
belajar dan keberhasilan siswa, semua dalam satu sistem.
Mengingat betapa pentingnya keterampilan menulis perlu mendapat
perhatian khusus untuk mencapai tujuan menulis dengan baik, dengan
melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif, artinya dengan cara memilih
pendekatan dan metode yang tepat. Pemilihan variasi metode mengajar yang sesuai
dengan kebutuhan dan karakteristik siswa yang memiliki intelektual yang berbeda
akan membantu meningkatkan hasil belajar yang optimal. Pendekatan kontekstual
(Contextual Teaching and Learning/CTL) adalah suatu pendekatan pengajaran yang
dari karateristiknya memenuhi harapan itu.
Menurut Nurhadi (2004:30) pendekatan kontekstual adalah salah satu
pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya lingkungan alamiah itu
diciptakan dalam proses belajar agar kelas lebih hidup dan lebih bermakna karena
siswa mengalami sendiri apa yang dipelajarinya dan memungkinkan siswa untuk
menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan
akademik mereka dalam berbagai tatanan kehidupan baik di sekolah maupun luar
sekolah, serta siswa dilatih untuk dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi
dalam suatu situasi.
Dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai
tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada
memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang
bekerjasama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa).
Sesuatu yang baru dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. Begitulah
peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual.
Pendekatan Kontekstual diterapkan karena berdasarkan pengamatan peneliti
sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengajar di Kelas X-TB,
diketahui para siswanya mempunyai kesulitan dalam keterampilan berbahasa,
khususnya menulis. Hal itu disebabkan oleh kurangnya minat menulis siswa Kelas XTB, khususnya menulis karangan biografi. Para siswa tersebut beranggapan bahwa
pelajaran mengarang itu membosankan. Penerapan strategi belajar yang kurang
tepat yang bisa merangsang siswa untuk belajar lebih baik lagi menjadi salah satu
alasan siswa itu bosan untuk mengarang. Kelas X-TB ini dipilih karena di kelas ini
pelajaran mengarangnya kurang, karena siswa kurang banyak diarahkan untuk
terbiasa mengarang. Siswa hanya mengetahui teorinya saja akan tetapi kurang
dalam praktek. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual,
khususnya dalam hal ini pembelajaran menulis telah mencapai hasil yang optimal
dan memenuhi Standar Ketuntasan Minimal. Jadi, berdasarkan pemaparan di atas
penerapan pendekatan kontekstual memang tepat untuk dijadikan penyelesaian
dalam masalah peningkatan kemampuan menulis karangan biografi.
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METODE
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), karena tujuan
utama PTK adalah perbaikan dan peningkatan layanan pembelajaran. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian tindakan kelas terhadap
masalah kemampuan menulis biografi ini akan diselesaikan dalam dua siklus, setiap
siklusnya terdiri atas 4 (empat) tahap. Keempat tahap itu ialah perencanaan,
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus ini akan digunakan untuk
menunjukkan ketercapaian indikator keberhasilan. Jika pada siklus pertama indikator
keberhasilan belum tercapai, maka harus dilanjutkan dengan siklus berikutnya
sampai indikator keberhasilan tercapai dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas
dapat dinyatakan berhasil.
Subjek dalam penelitian tindakan kelas ini ialah peneliti sebagai guru dan
siswa Kelas X-TB SMK Negeri 1 Dlanggu Mojokerto tahun pelajaran 2017/2018.
Siswa Kelas X-TB berjumlah 36. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah rancangan pembelajaran, lembar observasi, lembar respon siswa, dan lembar
kerja siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, angket
atau kuesioner, dan hasil belajar. Teknik penganalisisan data ini menggunakan
analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan yang bersifat deskriptif digunakan untuk
menggambarkan kegiatan dan aktivitas guru dan aktivitas siswa selama
pembelajaran berlangsung, penilaian lembar kerja siswa, dan respon siswa terhadap
kegiatan pembelajaran. Siswa dikatakan tuntas dalam pembelajaran menulis biografi
apabila setiap siswa mendapatkan nilai 70 atau lebih dari 70 (>70), sesuai dengan
kriteria penetapan Standar Ketuntasan Minimal (SKM) oleh sekolah.
PEMBAHASAN
Hasil analisis menunjukkan bahwa aktivitas guru dalam pembelajaran tersebut
tergolong sangat baik. Guru mengidentifikasi pengetahuan awal siswa dengan cara
menggali pengetahuan awal siswa mengenai menulis karangan biografi. Guru
sengaja tidak memberikan penjelasan tentang karangan biografi, agar siswa
mendefinisikan terlebih dahulu tentunya dengan bantuan guru. Guru bertanya jawab
tentang materi, dalam tanya jawab guru tidak langsung menjawab pertanyaan yang
diajukan siswa, tetapi diberikan kepada siswa lain dahulu untuk menjawab.
Selanjutnya, guru meberikan penegasan.
Guru mengelompokkan 4-5 orang siswa, setiap siswa ditugasi untuk
melanjutkan karangan biografi serta mengidentifikasi karangan biografi yang
membedakannya dengan karangan yang lain. Kemudian setiap kelompok diberikan
media berupa kumpulan biografi. Setiap kelompok menetukan topik yang akan
ditulis dalam karangan biografi. Selanjutnya setiap siswa membuat kerangka
karangan biografi dan mengembangkannya menjadi karangan biografi. Salah satu
perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasil karangannya, dan
kelompok yang lain memberikan komentar serta masukan kepada kelompok yang
maju. Kemudian pada akhir pembelajaran siswa mengumpulkan tugas menulis dan
dilakukan refleksi.
Pengamatan di dalam kelas selama kegiatan ini berlangsung antara lain
pengamatan terhadap hasil belajar siswa menulis biografi, aktivitas guru, aktivitas
siswa, dan respon siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.
Langkah-langkah guru melaksanakan proses belajar mengajar sudah sesuai
dengan langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Dalam hal
ini guru telah melaksanakan tujuh komponen yang ada dalam pendekatan
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kontekstual yaitu; konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar,
pemodelan, refleksi, dan penilaian sebenarnya. Dapat kita lihat hasil belajar, hasil
aktivitas guru, aktivitas siswa, dan respon siswa dalam pembelajaran menulis
biografi dengan menggunakan pendekatan kontekstual siswa Kelas X-TB SMK Negeri
1 Dlanggu Mojokerto pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan. Pada siklus
I hasil aktivitas guru selama pembelajaran yang tergolong ‘tidak pernah’ dilakukan
berjumlah 0 atau 0%, yang tergolong ‘jarang’ dilakukan berjumlah 0 atau 0%, yang
tergolong ‘kadang-kadang’ dilakukan berjumlah 4 atau 40%, aktivitas itu meliputi
(1) mengajak siswa untuk menemukan sendiri pengetahuannya (2) menggunakan
berbagai media untuk menunjang pembelajaran (3) mengusahakan berbagai variasi
kegiatan belajar mengajar agar siswa belajar dengan senang, (4) menggunakan
sumber belajar yang terdekat sebagai model.
Aktivitas yang tergolong ‘sering’ dilakukan berjumlah 6 atau 60%. Aktivitas
itu meliputi (1) guru sering mengajak siswa untuk mengamati, menganalisis, dan
menyimpulkan sendiri pengetahuan yang sudah ditemukannya, (2) guru
menggunakan questioning s(bertanya) sebagai alat belajar untuk mengetahui
seberapa jauh bahan pelajaran tentang karangan biografi yang diserap dan
dimengerti siswa, (3) setiap pertemuan guru selalu mengelompokkan siswa untuk
bertukar pikiran, pengalaman sehingga saling memperkaya pengetahuan tentang
karangan biografi, (4) guru selalu mendorong semua anggota kelompok untuk
bekerja dan berkarya agar mereka bisa memahami dan menulis karangan biografi
dengan baik, (5) guru selalu mengadakan refleksi tiap akhir pembelajaran, dan (6)
guru selalu melakukan penilaian sebenarnya untuk menilai hasil kerja siswa.
Persentase pembelajaran pada siklus I kurang begitu memuaskan bagi peneliti,
sehingga diadakan tahap berikutnya yaitu siklus II. Pada siklus II aktivitas guru yang
tergolong ‘tidak pernah’ dilakukan berjumlah 0 atau 0%, yang tergolong ‘jarang’
dilakukan berjumlah 0 atau 0%, yang tergolong ‘kadang-kadang’ dilakukan
berjumlah 1 atau 10% yaitu, guru masih kadang-kadang menggunakan sumbersumber belajar yang terdekat sebagai model. Jawaban yang tergolong ‘sering’
dilakukan berjumlah 9 atau 90%, aktivitas itu diantaranya, (1) mengajak siswa untuk
menemukan sendiri pengetahuannya, (2) mengajak siswa mengamati, menganalisis,
dan menyimpulkan sendiri pengetahuan yang sudah ditemukannya, (3)
menggunakan berbagai media/sumber belajar untuk menunjang pembelajaran yang
nyata, (4) mengusahakan berbagai variasi dalam kegiatan pembelajaran, (5)
menggunakan bertanya sebagai alat belajar, (6) menciptakan kelompok belajar, (7)
mendorong semua anggota kelompok untuk bekerja dan berkarya, (8) melakukan
kegiatan refleksi, dan (9) melakukan kegiatan penilaian sebenarnya. Aktivitas guru
pada siklus II ini mengalami peningkatan, ini berarti proses pembelajaran menulis
biografi dengan mneggunakan pendekatan kontekstual yang dilakukan guru sangat
baik.
Sedangkan aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung
pada siklus I yang tergolong ‘tidak pernah’ dilakukan berjumlah 0 atau 0%, yang
tergolong ‘jarang’ dilakukan berjumlah 1 atau 10% yaitu pengetahuan atau
keterampilan yang diperoleh siswa masih jarang diperoleh sendiri oleh siswa.
aktivitas yang tergolong ‘kadang-kadang’ dilakukan berjumlah 7 atau 70%
diantaranya (1) pemunculan kegitan mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan,
(2) dalam pengelolaan kelas siswa kadang-kadang didorong untuk bertanya, (3)
pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengarah pada pemecahan masalah, (4)
penciptaan kelompok belajar menyebabkan siswa bergairah dalam belajar, (5) siswa
dapat meniru model dan menciptakan karya yang lebih baik, (6) siswa dengan
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senang hati merefleksikan pembelajaran, (7) siswa senang dengan vriasi belajar
yang diciptakan oleh guru, dan yang tergolong ‘sering’ dilakukan berjumlah 2 atau
20% dianaranya selama pembelajaran siswa aktif mengerjakan tugas dan siswa
dapat mengerjakan tugas sesuai dengan anjuran guru.
Persentase pembelajaran pada siklus I kurang begitu memuaskan bagi
peneliti, sehingga diadakan tahap berikutnya yaitu siklus II. Pada siklus II aktivitas
siswa semakin meningkat, yang tergolong ‘tidak pernah’ dilakukan berjumlah 0 atau
0%, yang tergolong ‘jarang’ berjumlah 0 atau 0%, yang tergolong ‘kadang-kadang’
dilakukan berjumlah 2 atau 20% diantaranya pengetahuan dan keterampilan siswa
diperoleh dari mengkonstruksi sendiri oleh siswa dan pemunculan kegiatan
mengamati, menganalisis, dan menyimpulkan masih kadang-kadang dilakukan oleh
siswa, dan yang tergolong ‘sering’ dilakukan berjumlah 8 atau 80% diantaranya (1)
siswa telah didorong untuk bertanya, (2) pertanyaan-pertanyaan yang muncul
mengarah pada pemecahan masalah, (3) penciptaan kelompok belajar
menyebabkan siswa bergairah dalam belajar, (4) siswa dapat meniru model dan
menghasilkan karya yang lebih baik lagi (5) siswa dengan senang hati merefleksikan
pembelajaran, (6) siswa senang dengan variasi pembelajaran yang diciptakan guru,
(7) siswa selalu aktif mengerjakan tugas dan (8) siswa dapat mengerjakan tugas
sesuai dengan anjuran guru. Setelah melihat adanya peningkatan aktivitas siswa
dalam pembelajaran menulis biografi dengan menggunakan pendekatan kontektual
pada siklus II ini, berarti proses pembelajaran yang dilakukan sudah baik.
Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam menulis biografi dengan
menggunakan pendekatan kontekstual pada tiap siklus mengalami peningkatan. Hal
ini bisa terlihat pada siklus I, kemampuan menulis biografi siswa mencapai nilai ratarata sebesar 61,16%, sedangkan pada siklus II mencapai 81,62%. Peningkatan pada
tiap siklus ini memuaskan, sehingga dapat membuktikan bahwa pendekatan
kontekstual ternyata mampu meningkatkan nilai siswa dalam pembelajaran menulis.
Berdasarkan respon siswa terhadap pembelajaran menulis biografi dengan
menggunakan pendekatan kontekstual mendapat jawaban respon positif dari
beberapa pertanyaan yang diberikan setiap siklusnya. Pada siklus I jawaban yang
tergolong ‘tidak’ sebanyak 27,90%, yang tergolong ’kurang’ sebanyak 23,25%, yang
tergolong ‘cukup’ sebanyak 48,83%, dan yang tergolong ‘ya’ sebanyak 76,74%.
Persentase respon siswa kurang begitu memuaskan bagi peneliti sehingga
dilanjutkan dengan siklus II. Pada siklus II yang tergolong ‘tidak’ sebanyak 0%, yang
tergolong ’kurang’ sebanyak 4,65%, yang tergolong ‘cukup’ sebanyak 41,86%, dan
yang tergolong ‘ya’ sebanyak 81,39%. Salah satu pertanyaan yang paling dominan
mendapatkan jawaban positif adalah ‘selama pembelajaran kontekstual berlangsung
siswa aktif terlibat dalam mengerjakan tugas?” Peningkatan jawaban respon positif
dari sepuluh pertanyaan terhadap pembelajaran menulis biografi dengan
pendekatan kontekstual pada setiap siklus cukup memuaskan, sehingga dapat
membuktikan bahwa pendekatan kontekstual dapat meningkatkan minat siswa
dalam pembelajaran menulis.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan dapat
disimpulkan hasil belajar siswa pada pembelajaran menulis karangan biografi
dengan menggunakan pendekatan kontekstual diperoleh hasil belajar siswa Kelas XTB SMK Negeri 1 Dlanggu Mojokerto menunjukkan adanya peningkatan yang baik
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yaitu pada siklus I diperoleh nilai rata-rata siswa 61,16. Pada siklus II nilai rata-rata
siswa mengalami peningkatan menjadi 81,62.
Saran
Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada materi menulis
perlu menggunakan berbagai variasi metode dalam pembelajaran. Guru sebaiknya
menggunakan model pembelajaran kontekstual, karena pembelajaran kontekstual
mengaitkan pengetahuan dengan situasi nyata sehingga hal itu berpengaruh pada
keberhasilan siswa dalam menerima pembelajaran.
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Abstrak: Wayang sains merupakan media yang menarik untuk
digunakan, sehingga siswa menjadi tertarik untuk mempelajari IPA.
Penelitian dilakukan di kelas VIII-C MTs Negeri Mojosari Mojokerto.
Penelitian ini menggunakan metode PTK model Kemmis dan Taggart
yang terdiri dari 2 siklus dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan,
observasi, dan refleksi. Adapun instrumen yang digunakan adalah
observasi, tes dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, didapatkan hasil yang cukup baik terlihat dari nilai rata-rata
siswa pada tiap siklusnya. Pada siklus I nilai rata-rata siswa adalah
65,02 dengan 22 siswa lulus(64,7%). Pada siklus II nilai rata-rata
siswa adalah 80,91 dengan 29 siswa lulus (85,3%). Dengan demikian
penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan media wayang sains
dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Kata Kunci: Wayang Sains, Hasil Belajar
Abstract: Puppet science is an interesting medium to use, so
students become interested to learn the science. The research was
conducted in class VIII-C MTs Negeri Mojosari Mojokerto. This
research uses the method of PTK Kemmis and Taggart model
consisting of 2 cycles with stages of planning, implementation,
observation, and reflection. The instruments used are observation,
test and interview. Based on the research that has been done,
obtained good results seen from the average value of students in
each cycle. In the first cycle the average score of students is 65.02
with 22 graduate students (64.7%). In cycle II the average score of
students is 80.91 with 29 graduate students (85.3%). Thus this
research shows that the use of wayang media media in science
learning can improve student learning outcomes.
Keywords: Science Puppet, Learning Result
PENDAHULUAN
Pembelajaran IPA di SMP saat ini cenderung kurang menarik dan kurang
membangkitkan semangat siswa dalam belajar, padahal pembelajaran harusnya
dilakukan dengan cara yang tepat sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.
Seringkali siswa kurang memahami materi yang disampaikan, namun siswa hanya
diam dan tidak memiliki keberanian untuk bertanya. Siswa menjadi kurang aktif
dan dan kurang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.
Pembelajaran yang diberikan sering kali tidak melibatkan kemampuan
motorik, siswa tidak melakukan aktivitas fiksik (praktik) sehingga pembelajaran
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dirasa kurang menarik, padahal untuk materi tertentu pembelajaran IPA
haruslah
dilaksanakan
dengan
praktek agar siswa tidak salah memaknai
pembelajaran yang disampaikan. Dalam menyampaikan materi pun, kehadiran
media pembelajaran sering diabaikan, pembelajaran hanya disampaikan dengan
metode ceramah dan menuliskan materi di papan tulis untuk dicatat oleh siswa
kemudian siswa mengerjakan tugas yang terdapat di buku pelajaran.
Kurangnya penggunaan media ini bisa saja berdampak pada siswa, siswa
sering salah persepsi dalam memaknai sebuah pembelajaran karena materi hanya
disampaikan dengan bahasa verbal. Oleh karena itu guru dituntut untuk kreatif
dalam mempersiapkan pembelajaran agar siswa termotivasi dalam belajar dan
dapat meningkatkan hasil belajar. Guru pun dituntut untuk menyediakan media
pembelajaran agar siswa mampu memahami materi pembelajaran bukan hanya
sekedar tahu konteksnya saja, tapi memahami konsep yang terkandung
didalamnya. Seperti yang Kosasih dan Sumarna (2013) katakan bahwa media
pembelajaran dapat memperjelas penyajian suatu pesan, sehingga yang
disampaikan tidak terlalu bersifat verbalitas (hlm. 209). Dengan menggunakan
media, siswa menjadi bergairah untuk belajar.
Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan disusaikan dengan
materi yang akan dipelajari. Media yang akan digunakan untuk pembelajaran
tidaklah harus berupa media yang memiliki nilai nominal yang tinggi, namun jika
guru kreatif dan memiliki inovasi maka hal yang ada di lingkungan sekitar pun
dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Gerlach dan Ely mengatakan bahwa
media meliputi orang, bahan, peralatan atau kegiatan yang dapat menciptakan
kondisi yang memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan, keterampialn, dan
sikap (dalam Sanjaya, 2013, hlm. 163).
Salah satu alternatif media yang dapat digunakan untuk media pembelajaran
adalah wayang. Wayang merupakan salah satu kebudayaan yang diminati oleh
masyarakat luas, Pada dasarnya masyarakat hanya mengenal wayang dalam cerita
atau legenda jawa. Namun seiring dengan perkembangan Zaman wayang
ini
dapat digunakan sebagai media yang efektif dan edukatif. Selain sebagai
media pembelajaran, dengan menggunakan wayang ini secara otomatis juga dapat
memperkenalkan salah satu kebudayaan indonesia.
Media wayang ini dapat dikembangkan sesuai kreativitas guru. Selain itu
bentuk, tokoh, sifat dan karakter dalam wayang pun dapat disesuaikan dengan
materi pembelajaran yang akan dipelajari. Wayang yang pada dasarnya dibuat
dengan bahan dasar kulit dan kayu pun dapat dimodifikasi sesuai dengan
kebutuhan.
Dalam penelitian kali ini, media yang akan digunakan yaitu wayang sains.
Wayang sains merupakan wayang yang terbuat dari karton/kardus yang
ditempel dengan gambar sistem pencernaan manusia, kemudian diberikan
potongan bambu yang digunakan untuk menyanggah dan menggerakan wayang
sains tersebut.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan pembelajaran IPA
dengan media wayang sains untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-C
MTs Negeri Mojosari Mojokerto? Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan
hasil belajar siswa kelas VIII-C MTs Negeri Mojosari Mojokerto melalui penerapan
belajar IPA dengan media wayang sains.
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METODE
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Metode wayang sains
digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.
Sedangkan
model penelitian yang dipakai yaitu model PTK Kemmis dan Taggart. Satu siklus
model penelitian yang dikembangkan Kemmis dan Taggart ini memiliki empat
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi (Yaumi
&
Damopilii, 2014, hlm. 24). Apabila dalam satu siklus pembelajaran belum
maksimal, maka dilakukan siklus berikutnya dengan perbaikan yang diperlukan
(Sulipan & Siswandi, 2010, hlm. 59). Masing- masing siklus dilakukan dengan satu
kali pertemuan.
Pembelajaran IPA menggunakan wayang sains sesuai dengan perencanaan.
Saat kegiatan belajar berlangsung dilakukan observasi untuk melihat kesesuaian
aplikasi dengan rencana dan mengatahui sejauh mana tercapainya peningkatan
hasil belajar dengan menggunakan wayang sains. Kemudian dilakukan refleksi
untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran pada siklus I dan memperbaiki
pada siklus berikutnya.
Penelitian dilaksanakan pada siswa kelas VIII-C MTs Negeri Mojosari
Mojokerto yang berjumlah 34 siswa. Untuk mengetauhi perkembangan
pembelajaran pada tiap siklusnya, dilakukanlah pengumpulan data. Adapun teknik
pengumpulan yang digunakan adalah observasi, tes, dan wawancara. Observasi
aktivitas siswa digunakan untuk
mengetahui
bagaimana
respon siswa
terhadap pembelajaran menggunakan wayang sains, sedangkan observasi aktivitas
guru digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan praktik
mengajar guru
Selain observasi yang dilakukan ketika pelaksanaan siklus, tes pun
digunakan untuk mengetahui apakah ada peningkatan terhadap hasil belajar siswa
ketika pembelajran dilakukan dengan menggunakan media wayang sains. Setelah
pembelajaran selesai dilaksanakan teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu
wawancara. wawancara dilakukan kepada siswa kelas VIII-C MTs Negeri Mojosari
Mojokerto yang dipilih secara acak. Dengan wawancara ini peneliti dapat
melakukan
kontak secara langsung dengan siswa, sehingga dapat diketahui
respon siswa secara lebih mendalam.
Data yang didapat kemudian diolah dan dianalis untuk mengetahui hasil
setelah melaksanakan pembelajaran IPA dengan media wayang sains. Data
observasi aktivitas siswa dan aktivitas mengajar guru dianalisis dengan menghitung
persentase
yang
didapat. Pada akhir perhitungan, hasil persentase
diidentifikasikan kedalam beberapa kategori yaitu sangat baik, baik, cukup,
kurang, dan sangat kurang. Data hasil tes siswa diolah dengan menghitung nilai
rata-rata kelas yang didapat, kemudian dipersentasekan untuk mengetahui
persentase peningkatan yang terjadi setelah pembelajaran berlangsung.
Sedangkan data hasil wawancara diolah dengan dideskripsikan sesuai dengan
jawaban siswa ketika wawancara berlangsung.
PEMBAHASAN
Sebelum melakukan pembelajaran pada siklus I, peneliti melaksanakn
pra siklus yaitu dengan melakukan observasi di kelas VIII-C MTs Negeri Mojosari
Mojokerto untuk mengetahui sejauh mana guru dalam menggunakan media ketika
kegiatan pembelajaran dan antusis siswa dalam belajar. Pada saat pengamatan
siswa memang cenderung diam dan tidak melakukan keributan namun terlihat
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sebagian besar siswa kurang antusias dalam belajar. Hal ini disebabkan karena
pembelajaran
hanya fokus pada materi yang terdapat dibuku dan belum
melibatkan siswa dalam pembelajaran, oleh karena itu pembelajaran menjadi
kurang menarik minat siswa dan akhirnya siswa kurang memahami materi yang
diajar. Nilai hasil belajar siswa pun masih banyak yang dibawah KKM (< 78).
Setelah mendapatkan data awal, akhirnya penelliti dan guru kelas melakukan
diskusi mengenai solusi peermasalahan yang akan dilakukan. Peneliti menjelaskan
permasalahan yang dilihatnya
kepada
guru
kelas. Penggunaan metode
pembelajaran yang kurang variasai dan kurang menghadirkan media dirasa
membuat pembelajaran IPA menjadi kurang maksimal, karena banyak materi IPA
yang akan kurang dipahami jika diajarkan tanpa menggunakan media.
Terdapat banyak media yang dapat digunakan oleh guru untuk dapat lebih
memaksimalkan pembelajaran, namun media yang digunakan cenderung hanya
itu-itu saja. Oleh karena itu pembelajaran IPA pada materi macam-macam energi
dan sumbernya kali ini akan menggunakan media wayang sains sebagai salah
satu alternatif pilihan media yang dapat digunakan. Wayang sains ini dianggap
mampu dalam membuat siswa memahami suatu materi pembelajaran, karena
dalam menggunakan wayang sains cerita yang digunakan merupakan cerita seharihari yang sering dialami oleh siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih
bermakna. Dari cerita yang diceritakan tersebut, siswa akan lebih dapat
memahami materi pembelajaran dan hasil belajar siswa pun dapat
mencapai KKM sebanyak 80% dari jumlah siswa sesuai perencanaan pada
pra sikus.
Setelah refleksi pada pra siklus dilaksanakan dan sudah menemukan
solusi penyelesaiannya, maka tindakan selanjutnya dilakukan pada siklus I.
Dalam siklus I ini, terdapat 3 langkah yang akan dilakukan yaitu sosialisasi
kepada guru kelas dan guru mitra sebagai observer mengenai media wayang sains
dan langkah-langkah pembelajaran menggunakan wayang sains, kemudian
disusunlah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan menyiapkan media
pembelajaran yang akan digunakan saat siklus yaitu menyiapkan media yang
sains. Langkah terakhir yaitu menyiapakan instrumen untuk mengumpulkan data
antara lain lembar observasi aktivitas siswa dan lembar observasi aktivitas guru,
soal tes, dan lembar wawancara.
Kegiatan observasi dilakukan ketika proses pembelajaran siklus I, observasi
dilakukan kepada siswa mengenai aktivitas siswa dan aktivitas mengajar
guru.Berdasarkanhasil dari observasi yang telah dilakukan oleh observer, dapat
diketahui bahwa persentase ketercapaian aktivitas belajar siswa mencapai 76,92%.
Nilai tersebut mengindikasikan kriteria aktivitas belajar siswa pada siklus I
adalah “Baik”. Sedangkan presentase ketercapaian aktivitas mengajar guru
mencapai 77,77%. Dari hasil persentase tersebut maka kriteria aktivitas mengajar
guru pada siklus I ini adalah “Baik”.
Data pun diperoleh dari hasil tes. Berdasarkan data yang telah diperoleh,
diketahui
bahwa
nilai
rata-rata
kelas sudah mencapai KKM yang telah
ditetapkan yaitu 78, tetapi hasilnya belum mencapai target yang ditentukan.
Adapun nilai rata-rata kelas yang diperoleh pada saat siklus I ini yaitu
65,02,terdapat beberapa siswa yang sudah memperoleh nilai di atas KKM, siswa
yang telah mencapai KKM berjumlah 22 orang siswa dengan persentase
64,7% sedangkan siswa yang belum mencapai nilai KKM berjumlah
12 orang
siswa dengan pesentase 35,3%.
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Hasil wawancara yang dilakukan kepada 5 siswa pun menunjukan bahwa
pembelajaran IPA yang dilaksanakan menggunakan media wayang sains dapat
memberikan dampak positif, siswa menjadi lebih mengerti, lebih aktif, lebih berani
mengungkapkan pendapat, lebih bersemangat dan tertarik untuk belajar IPA.
Terlihat saat wawancara, peneliti memberikan pertanyaan kepada salah satu
siswa ialah “setelah belajar menggunakan wayang sains, apakah kamu lebih
memahami materi pembelajarannya?”, siswa pun menjawab “iya pak, saya jadi
lebih mengerti pelajaran yang diberikan”. Kemudian dilajutkan dengan pertanyaan
berikutnya “Kamu senang dan tertarik tidak belajar IPA setelah belajar
menggunakan wayang sains ini?” , “iya senang dan tertarik, belajarnya jadi tidak
bosan dan saya jadi mudah mengerti dengan cerita yang diceritakan” jawab siswa.
Namun berdasarkan data hasil belajar siswa
yang
didapat
belum
mencapai target yang direncanakan, data tersebut belum mencapai 80%, hal ini
menunjukan siswa belum maksimal dalam menguasai materi. Oleh karena itu
penelitian ini dilanjutkan ke siklus berikutnya (siklus II).
Adapun pelaksanaan siklus II akan terdapat beberapa hal yang diperbaiki
supaya pembelajaran lebih baik dan target bisa tercapai. Perbaikan tersebut
dilakukan dengan merubah posisi tempat duduk agar lebih komunikatif dan
berbeda dari biasanya. Konsep bercerita pun dibuat lebih menarik, lebih luas dan
menggunakan alat peraga lainnya untuk menunjang pembelajaran. Perbaikanperbaikan tersebut akan dilaksanakna pada siklus II.
Pada
siklus
II
rancangan
tidakan masih sama dengan siklus
sebelumnya, langkah awal dengan merencanakan kembali bersama guru kelas dan
guru mitra kemudian menyusun RPP dengan mempertimbangkan perbaikan
pada siklus I, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan segala sesuatu yang
dapat mendukung terlaksananya pembelajaran dan langkah terakhir adalah
menyiapkaninstrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam pelaksanaan
penelitian antara lain : lembar observasi aktivitas siswa, lembar aktivitas mengajar
guru, soal tes dan lembar wawancara.
Pada sikllus II ini pun hasil tes siswa mengalami peningkatan, siswa yang
memiliki nilai di atas KKM yaitu sebanyak 29 orang dengan presentase
85,3%. Hal ini menunjukan bahwa proses pembelajaran yang telah dilakukan
dalam siklus II dengan menggunakan media wayang sains sudah mencapai
indikator yang telah direncanakan pada kegiatan pra siklus yaitu 80%
siswa
mencapai KKM. pembelajaran yang hendak dilakasanakan serta
memotivasi siswa supaya semangat dalam belajar. Pada kegiatan ini guru
meminta siswa untuk merubah posisi tempat duduk, kemudian guru mulai
menceritakan kisah tentang macam- macam energi dan sumbernya dengan
menggunakan media wayang sains dan alat peraga lainnya. Pada akhir
pembelajaran guru memberikan evaluasi. Kemudian guru menutup pembelajaran
dengan salam. Aktivitas belajar siswa adalah 76,92% pada siklus I dan mencapai
94,87% pada siklus 2. Kenaikan yang dialami sebesar 17.95%.
Hal
ini
menunjukan
bahwa siswa termotivasi dalam belajar. Sedangkan aktivitas
mengajar guru adalah 77,77% dan mencapai 94,44% pada siklus 2. Kenaikan
dari siklus I ke siklus II mencapai 16,67%. Hal ini menunjkan pembelajaran yang
dilakukan guru sudah sesuai dengan perencanaan.
Oleh karena itu, belajar IPA dengan menggunakan wayang sains terbukti
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Sama seperti yang dikatakan oleh
Sanjaya (2013)untuk membantu siswa dalam memahami materi saat proses
belajar. Media dapat menjelaskan sesuatu yang abstrak menjadi konkret dan
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memberikan pengalaman kepada siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih
bermakna. Dalam penelitian tentunya akan ditemukan keterbatasan yang sedikit
menghambat keberlangsungan proses penelitian. Kurang variatifnya instrumen
yang hanya mengandalkan lembar dilakukan mengenai penggunaan media wayang
sains dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan data hasil yang diperoleh, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran IPA dengan menggunakan media
wayang sains pada konsep macam-macam energi dan sumbernya sudah terlaksana
dengan baik. Aktivitas belajar siswa dan aktivitas mengajar guru mengalami
peningkatan pada tiap siklusnya, artinya penggunaan media wayang sains ini
efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas III.
Kenaikan ini terlihat sejak siklus Inilai rata-rata siswa yang mulanya 51,14
(23,3%) meningkat menjadi 65,02 (64,7%) pada siklus I dan mengalami
penigkatan pada siklus II 80,91 (85,3%). Oleh karena itu media wayang sains ini
dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif media dalam pembelajaran IPA. Agar
pembelajaran
menjadi
lebih optimal, media wayang sains ini dapat
dikembangkan lagi sesuai dengan kreativitas guru dan dikolaborasikan dengan
model, metode, stategi dan media lain agar dapat membangkitkan minat anak
dalam belajar IPA.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan pelaksanaan yang telah Pada pra siklus, rata-rata nilai
hasil belajar siswa yaitu 51,14 dengan presentase siswa yang mendapat nilai di
atas KKM (>78) yaitu sebanyak 32,3%. Pada siklus 1 rata-rata hasil belajar siswa
yaitu 65,02 dengan presentase siswa yang mendapat nilai di atas KKM (>78) yaitu
sebanyak 64,7% atau 22 orang siswa. Pada siklus II, rata-rata hasil belajar
siswa yaitu 80,91 dengan presentase siswa yang mendapat nilai di atas KKM
(>78) yaitu sebanyak 85,3% atau 29 orang siswa.
Saran
Guru yang ingin menerapkan pembelajaran menggunakan media wayang
dapat menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
perilaku kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dan
pengaruh motivasi guru terhadap kinerja guru serta pengaruh perilaku
kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru terhadap kinerja
guru di SMK Negeri 1 Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Populasi dalam
penelitian ini adalah guru dan karyawan di SMK 1 Dlanggu Kab.
Mojokerto di sekolah tahun 2016/2017 sejumlah 48 orang, semua
objek yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini
menggunakan dua teknik utama pengumpulan data, menggunakan
instrumen kuesioner dan metode dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: (1) Ada pengaruh perilaku kepemimpinan
kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK 1 Dlanggu Kab.
Mojokerto; (2) Ada pengaruh motivasi guru terhadap kinerja guru di
SMK 1 Dlanggu Kab. Mojokerto; (3) Ada pengaruh perilaku
kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru terhadap kinerja
guru di SMK 1 Dlanggu Kab. Mojokerto.
Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Kinerja Guru
Abstract: This study aims to determine the influence of leadership
behavior of school principals on teacher performance and the
influence of teacher motivation on teacher performance as well as the
influence of principal leadership behavior and teacher motivation on
teacher performance in SMK Negeri 1 Dlanggu Mojokerto regency.
The population in this study were teachers and employees at SMK 1
Dlanggu Kab. Mojokerto at school year 2016/2017 a total of 48
people, all objects used in this study. This study used two main
techniques of data collection, using questionnaires and documentation
methods. The results showed that: (1) There is influence of principal
leadership behavior on teacher performance in SMK 1 Dlanggu Kab.
Mojokerto; (2) There is influence of teacher motivation on teacher
performance at SMK 1 Dlanggu Kab. Mojokerto; (3) There is influence
of principal leadership behavior and teacher motivation on teacher
performance in SMK 1 Dlanggu Kab. Mojokerto.
Keywords: Leadership Style, Motivation, Teacher Performance
PENDAHULUAN
Motivasi menurut Hasibuan (2000: 142) adalah pemberian daya penggerak
yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja
efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.
Jadi motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi
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bawahamya, agar mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan
mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi karena motivasi
adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia,
supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal (Hasibuan,
2000: 142).
Motivasi kerja bagi guru sebagai pendidik diperlukan untuk meningkatkan
kinerjanya. Motivasi adalah kesdiaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang
tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemarnpuan upaya itu dalam
memenuhi beberapa kebutuhan individu. Motivasi akan berakibat pada kepuasan
kerja. Kepuasan kerja berkenaan dengan kesesuaian antara harapan seseorang
dengan imbalan yang disediakan.
Motivasi kerja guru berdampak pada prestasi kerja, disiplin, kualitas
kerjanya. Pada guru yang puas terhadap pekerjaannya maka kinerjanya akan
meningkat kemungkinan akan berdampak positif terhadap peningkatan mutu
pendidikan.
Kinerja guru atau prestasi kerja (Hasibuan, 2001: 94) adalah suatu hasil
kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan
kepadanya yang didasarkan atas kecakapan pengalaman, dan kesungguhan.
Kinerja guru akan baik jika guru telah melakukan unsur-unsur yang terdiri dari
kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan
mengembangkan bahan pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar dan tugas lainnya
kreativitas dalam pelaksanaan pengajaran, kerjasama dengan semua warga
sekolah, kepemimpinan yang menjadi panutan siswa, kepribadian yang baik, jujur
dan objektif dalam membimbing siswa, serta tanggung jawab terhadap tugasnya.
Oleh karena itu tugas kepala sekolah selaku manager adalah melakukan
penilaian terhadap kinerja guru. Penilaian ini penting untuk dilakukan mengingat
fungsinya sebagai alat motivasi bagi pimpinan kepada guru maupun bagi guru itu
sendiri.
Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi yang sangat berpengaruh dan
menentukan kemajuan sekolah harus memiliki kemampuan adminisitrasi, memiliki
komitmen tinggi,
dan luwes dalam melaksanakan tugasnya. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik
harus dapat mengupayakan peningkatan kinerja guru melalui program pembinaan
kemampuan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, kepala sekolah harus
mempunyai kepribadian atau sifat-sifat dan kemampuan serta keterampilanketerampilan untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan. Dalam perannya
sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus dapat memperhatikan kebutuhan
dan perasaan orang-orang yang bekerja sehingga kinerja guru selalu terjaga.
Dalam pelaksanaan tugas mendidik, guru memiliki sifat dan perilaku yang
berbeda, ada yang bersemangat dan penuh tanggung jawab, juga ada guru yang
dalam melakukan pekerjaan itu tanpa dilandasi rasa tanggung jawab, selain itu
juga ada guru yang sering membolos, datang tidak tepat pada waktunya dan tidak
mematuhi perintah. Kondisi guru seperti itulah yang menjadi permasalahan di
setiap lembaga pendidikan formal. Dengan adanya guru yang mempunyai kinerja
rendah, sekolah akan sulit untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan oleh
guru.
METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
deskriptif atau penelitian yang dilakukan berdasarkan tingkat eksplanasi atau
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penjelasan. Jadi penelitian rnenurut tingkat eksplanasi adalah penelitian yang
bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan
antara satu variabel dengan variabel yang lain.
Sedangkan berdasarkan hipotesis yang diajukan. maka penelitian ini
termasuk penelitian asosiatif, atau penelitian yang akan menguji ada tidaknya
hubungan dan pengaruh antara variabel yang dikaji, dengan menggunakan data
beerjenis kuantitatif
Populasi adalah seluruh obyek yang akan diteliti dalam sebuah penelitian,
sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil untuk dikaji
atau diteliti. Populasi dalam peneritian ini adalah guru dan karyawan di SMKN 1
Dlanggu Kab. Mojokerto pada tahun pelajaran 2016/2017 sejumlah 48 orang yang
seluruhnya dijadikan obyek dalam penelitian ini.
Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian adalah gaya
kepemimpinan kepala sekolah (X1), Motivasi Guru (X2), dan Kinerja guru (Y).
Variabel ini diukur oleh guru sendiri dengan melakukan proses intropeksi melalui
kuesioner yang diberikan oleh peneliti rnengenai kinerja guru saat ini
Teknik pengumpulan data merupakan alat ukur yang diperlukan dalam
melaksanakan suatu penelitian. Data yang akan dikumpulkan dapat berupa angkaangka keterangan tertulis, informasi lisan dan beragam fakta yang berhubungan
dengan fokus penelitian yang diteliti.
Sehubungan dengan pengertian teknik pengumpulan data dan terwujud
data yang akan dikumpulkan. rnaka dalarn peneiitian ini digunakan dua teknik
utama pengumpulan data, yaitu menggunakan instrument angket dan metode
dokumentasi.
Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 1-4, dimana nilai 1
menyatakan sangat tidak setuju, nilai 2 menyatakan tidak setuju, nilai 3
menyatakan setuju dan nilai 4 menyatakan sangat setuju.
Setelah data terkumpul semuanya maka langkah selanjutnya adalah
menganalisis data tersebut. Data yang telah dikumpulkan diolah baik secara
manual maupun dengan menggunakan bantuan komputer. Program yang
digunakan untuk membantu pengelolaan data ini adalah program IBM SPSS

version 19.0 for windows.
PEMBAHASAN

Hasil pengolahan data dengan metode regresi linier berganda menghasilkan
persamaan yang dapat dilihat pada Tabel 1
Tabel 1 Persamaan Regresi Linier Berganda
Variabel
Konstanta
Gaya kepemimpinan kepala sekolah (X1)
Motivasi guru (X2)

Koefisien Regresi
0,835
0,422
0,454

Dari persamaan regresi di atas :
Y = 0,835 + 0,422 X1 + 0,454 X2
Konstanta (a) yang dihasilkan sebesar 0,835 menjelaskan besarnya kinerja
guru adalah 0,835 apabila variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah dan
motivasi guru adalah nol atau konstan. Koefisien regresi pada variabel gaya
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kepemimpinan kepala sekolah adalah positif yaitu sebesar 0,422 artinya apabila
gaya kepemimpinan kepala sekolah naik satu satuan maka kinerja guruakan naik
sebesar 0,422 satuan dengan asumsi variabel motivasi guru adalah konstan.
Variabel ini menunjukkan pola hubungan yang searah artinya gaya kepemimpinan
kepala sekolah akan meningkat jika kinerja guru juga meningkat. Koefisien regresi
pada variabel motivasi guru adalah positif yaitu sebesar 0,454 artinya apabila
motivasi guru naik satu satuan maka kinerja guru akan naik sebesar 0,454 satuan
dengan asumsi variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah adalah konstan.
Variabel ini menunjukkan pola hubungan yang searah artinya motivasi guru akan
meningkat jika kinerja guru juga meningkat.
Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan kepala
sekolah dan motivasi guru secara simultan terhadap kinerja guru. Besarnya
pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru secara simultan
terhadap kinerja guru dapat dilihat dari koefisien determinasi (R-square). Berikut
ini adalah tabel hasil uji F dan nilai dari koefisien determinasi::
Tabel 2 Hasil Uji F
Variabel
Konstanta
Gaya kepemimpinan kepala sekolah (X1)
Motivasi guru (X2)

Fhitung

Sig.

R2

18,123

0,000

0,446

Nilai Fhitung yang diperoleh dari penelitian ini sebesar 18,123 dengan nilai
signifikansi p sebesar 0,000 kurang dari 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa
gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru.
Nilai R-square yang dihasilkan sebesar 0,446 menunjukkan bahwa kinerja
guru dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru
sebesar 44,6% sedangkan sisanya 55,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain
variabel penelitian ini.
Kinerja adalah penampiran hasil karya SDM dalam suatu organisasi, didalarn
hal ini hasil karya guru di sekorah. Kinerja dapat merupakan penampilan individu
maupun kelompok kerja SDM. Penilaian kinerja adalah proses menilai hasil karya
guru dalam sekolah melalui instrumen penilaian kinerja. Pada hakekatnya penilaian
kinerja rnerupakan suatu evaluasi terhadap penampilan kerja. Bila pelaksanaan
pekerjaan sesuai dengan atau melebihi uraian pekerjaan, hal ini berarti pekerjaan
itu berhasil dikerjakan dengan baik. Bila peniaian kinerja menunjukkan hasil di
bawah uraian pekerjaan hal ini berarti pelaksanaan pekerjaan tersebut kurang
baik. Dengan demikian penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai proses formal
yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk
kerja guru dan memberikan umpan balik untuk kesesuaian tingkat kinerja.
Kinerja atau prestasi kerja berasal dari pengerrian performance. Kinerja
seorang karyawan merupakan hal yang bersifat individual, karena setiap karyawan
mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda- beda dalam mengerjakan
tugasnya. Pihak manajemen dapat mengukur karyawan atas unjuk kerjanya
berdasarkan kinerja dari masing - masing karyawan. Kinerja adalah sebuah aksi,
bukan kejadian. Aksi kinerja itu sendiri terdiri dari banyak komponen dan bukan
merupakan hasil yang dapat dilihat pada saat itu juga. Pada dasarnya kinerja
merupakan sesuatu hal yang bersifat individual, karena setiap karyawan memiliki
tingkat kemampuan yang berbeda dalam mengerjakan tugasnya. Kinerja
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bergantung pada kombinasi antara kemampuan, usaha, dan kesempatan yang
diperoleh. Menurut (Amstrong dan baron 1998) dalam (Fianka 2008), kinerja
adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekedaan
tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara
mengerjakannya.
Hasil penelitian ini didukung oleh 3 (tiga) teori yaitu Pertama, teori Genetis
(Keeturunan) yang menyatakan bahwa Leader are born and made (pemimpin itu
dilahirkan [bakat] bukanya dibuat). Para penganut aliran teori ini mengetengahkan
pendapatnya bahwa seseorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia
dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Dalam keadaan yang bagaimanapun
seseorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin, sesekali
kelak ia akan muncul sebagai pemimpin. Kedua, teori sosial yang menyatakan
bahwa leader are made and not born (pemimpin itu dibuat atau di didik bukanya
kodrati). Jadi teori ini merupakan kebalikan inti teori genetika. Para penganut teori
ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi
pemimpin apabila diberi pendidikan dan pengalaman yang cukup. Ketiga, teori
ekologis yang menyatakan bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi
pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut
kemudian dikembangkan lebih lanjut. Teori ini menggabungkan segi-segi positif
dari kedua teori terdahulu sehingga dapat dikatakan merupakan teori yang paling
mendekati kebenaran.
Selain gaya kepemimpinan kepala sekolah, motivasi guru juga memiliki
dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar, hal ini dilihat dari nilai t-hitung
yang dihasilkan sebesar 4,213 dan tingkat signifikan yang dihasilkan kurang dari
5% yaitu 0,000. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori, salah satunya Teori
Penguatan, yang menyatakan bahwa prilaku dipengaruhi oleh konsekuensinya
yang menyatakan bahwa prilaku yang diikuti dengan konsekuensi-konsekuensi
pemuasan cenderung diulang. Sedangkan prilaku yang diikuti konsekuensikonsekuensi hukuman cenderung tidak diulang. Bila konsekuensi itu positif individu
akan memberikan tanggapan sama terhadap situasi yailg sama tapi bila
konsekuensi tidak menyenangkan individu akan cenderung merubah perilaku untuk
menghindar dari frekuensi tersebut.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan hasil analisis regresi linier, maka kesimpulan yang dapat diambil
adalah sebagai berikut: (1) Ada pengaruh perilaku kepemimpinan kepala sekolah
terhadap kinerja guru di SMKN 1 Dlanggu Kab. Mojokerto; (2) Ada pengaruh
motivasi guru terhadap kinerja guru di SMKN 1 Dlanggu Kab. Mojokerto; dan (3)
Ada pengaruh perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru terhadap
kinerja guru di SMKN 1 Dlanggu Kab. Mojokerto.
Saran
Seorang pemimpin sebaiknya lebih efektif dalam menjalankan
kepentingannya. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, misalnya : intensitas
komunikasi yang efektif disekolah, menghargai keberadaan guru dan bisa menjadi
suri tauladan yang baik bagi anak buahnya. Motivasi dalam kehidupan ini sangat
diperlukan sebab seseorang melakukan aktifitas tanpa motivasi cenderung santai
dan semaunya sendiri karena motivasi merupakan faktor yang menyebabkan
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manusia berbuat apa yang dia buat. Kepemiminan Kepala Sekolah yang efektif
dengan didukung motivasi yang tinggi dari guru akan menghasilkan kinerja yang
baik.
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Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu meningkatkan aktivitas belajar
materi Kerjasama Internasional
melalui penerapan
model
pembelajaran portofolio pada siswa kelas XI-IPS.2 SMA Negeri 1
Mojosari tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini termasuk penelitian
tindakan kelas dengan dua siklus. Subjek penelitian adalah siswa
kelas XI-IPS.2 SMA Negeri 1 Mojosari tahun pelajaran 2017/2018.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
tes, pengamatan atau observasi, pemberian tugas, catatan lapangan
dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran
dengan menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio dapat
meningkatkan wawasan siswa. Hal ini terbukti dengan hasil tes yang
didapat siswa menjadi semakin baik.
Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Portofolio, Ekonomi
Abstract: The purpose of this study is to improve the learning
activities of money and banking materials through the application of
portfolio learning model in the students of class XI-IPS.2 SMA Negeri
1 Mojosari in the lesson year 2017/2018. This study included a
classroom action research with two cycles. The subjects of the study
were the students of class XI-IPS.2 SMA Negeri 1 Mojosari in the
academic year 2017/2018. Data collection techniques used in this
study are tests, observations or observations, assignments, field notes
and interviews. The results showed that learning by using a portfoliobased learning model can improve student insight. This is evidenced
by the results obtained tests the students become better.
Keywords: Learning Activities, Portfolio, Economic
PENDAHULUAN
Pembelajaran Ekonomi diberikan semenjak siswa duduk di kelas satu. Ini
menunjukkan bahwa pemerintah menganggap penting pengajaran tersebut untuk
warganegaranya. Agar pembelajaran Ekonomi lebih bermakna dan tujuan
pembelajaran Ekonomi dapat tercapai, guru wajib memperhatikan kemampuan
siswa, dan pengalaman-pengalaman yang didapat siswa dalam hidupnya, biarkan
siswa mengembangkan sendiri pengetahuan dengan bimbingan guru.
Namun kenyataan di lapangan, proses pembelajaran yang terjadi kurang
sesuai dengan pernyataan di atas. Banyak guru yang hanya menyampaikan materi
atau sekedar melaksanakan program kurikulum, tanpa memperhatikan
peningkatan pengalaman yang didapatkan siswa. Pembelajaran Ekonomi hanya
bersifat naratif tanpa melibatkan kegiatan yang melibatkan keaktifan siswa.
Gambaran nilai Mata Pelajaran Ekonomi di SMA Negeri 1 Mojosari Mojokerto
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kelas XI-IPS.2 tahun pelajaran 2017/2018 berdasarkan hasil Ujian Akhir Sekolah
pada Semester I mencapai nilai rata-rata 66. Hal ini menunjukan bahwa
pembelajaran Ekonomi tersebut belum berhasil sebagaimana yang digariskan
dalam Standar Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu berkisar antara 75-80 persen.
Dengan demikian perolehan angka tersebut perlu disikapi secara profesional
oleh guru agar dapat mencari solusi dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa
dalam mata pelajaran Ekonomi yang secara langsung akan memberikan dampak
terhadap peningkatan hasil belajar.
Salah satu solusi untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa
yang penulis angkat dalam pembelajaran Ekonomi yaitu dengan menggunakan
model pembelajaran berbasis portofolio. Dalam pembelajaran yang berbasis
portofolio cara penyampaiannya dirancang untuk siswa agar bersemangat dalam
mencari dan menemukan sendiri jawaban atas tugas guru. Sehingga dalam
mengerjakan tugas yang diberikan guru diharapkan dapat menimbulkan aktivitas
dan kreativitas dari dalam diri siswa sendiri.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terjadi peningkatan
kreativitas dan aktivitas siswa setelah menggunakan model pembelajaran berbasis
portofolio materi Kerjasama Internasional di kelas XI-IPS.2 tahun pelajaran
2017/2018? Tujuan penelitian adalah meningkatkan aktivitas belajar materi
Kerjasama Internasional melalui penerapan model pembelajaran portofolio pada
siswa kelas XI-IPS.2 tahun pelajaran 2017/2018.
METODE
Jenis yang digunakan peneliti adalah penelitian tindakan kelas (classroom
action research). Prosedur penelitian yang digunakan pada model penelitian

tindakan kelas dengan model siklus yang dikemukakan oleh Kemmis dan Mc.
Taggart (Aqib, 2006: 30), model ini terdiri dari empat komponen yaitu: rencana
(planning), tindakan (action), observasi (observation), dan refleksi (reflection).
Subjek penelitian adalah siswa kelas XI-IPS.2 tahun pelajaran 2017/2018
yang merupakan peserta didik peneliti biasa melaksanakan tugas mengajar seharihari, sehingga lebih mudah dalam mengamati tingkah laku, sikap dan tingkat
perkembangan belajarnya.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes,
pengamatan atau observasi, pemberian tugas, catatan lapangan dan wawancara.
Moleong (2002:190) menyatakan bahwa proses analisis data dimulai dengan
menelaah seluruh data yang tersedia sebagai sumber yaitu dari wawancara,
pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi,
dokumen resmi, foto, dan sebagainya. Analisis data dalam penelitian ini
dilaksanakan selama dan setelah pengumpulan data.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu
analisis data yang diperoleh berbentuk kalimat-kalimat tentang aktivitas siswa dan
guru. Model analisis yang digunakan adalah model mengalir yaitu: reduksi data,
penyajian data, penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan pemilihan,
pemfokusan, dan penyederhanaan data. Penyajian data dilakukan dengan
mengumpulkan informasi yang diperoleh dari data hasil reduksi sehingga
kesimpulan merupakan pengungkapan akhir dari setiap tindakan dan apabila
kesimpulan dirasakan tidak kuat, maka perlu verifikasi dan peneliti kembali
mengumpulkan data di lapangan.
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PEMBAHASAN
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus hanya terdiri dari
satu tindakan saja. Pelaksanaan tindakan yang diawali dengan observasi,
perencanan, pelaksanaan, pengumpulan data hasil penelitian dan refleksi dari
setiap siklus. Objek dari penelitian dan analisis untuk memperoleh data adalah
siswa kelas XI-IPS.2 tahun pelajaran 2017/2018, yang merupakan anak didik
peneliti sendiri, maka informasi kondisi awal sebagai berikut: (1) sebelum
melakukan proses belajar mengajar, termasuk pembelajaran di kelas terlebih
dahulu guru membuat program tahunan, program semester, membuat rencana
pelaksanaan pembelajaran dan instrumen penilaian; (2) pada saat melaksanakan
proses belajar mengajar, guru cenderung lebih banyak menggunakan metode
ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas berupa pekerjaan rumah (PR); (3)
guru belum menggunakan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah dengan
maksimal; (4) guru belum menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber
pelajaran yang dapat menunjang tercapainya kompetensi pelajaran tersebut; (5) di
dalam menyampaikan materi pelajaran Ekonomi guru di SMA Negeri 1 Mojosari
Mojokerto
belum pernah menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis
portofolio tetapi masih menggunakan cara-cara konvensional; dan (6) khususnya
di kelas XI IPS.2 guru jarang menggunakan metode diskusi atau kerja kelompok
sehingga para siswa belum terbiasa berdiskusi dalam kelompok yang menuntut
mereka harus bekerjasama, menyampaikan pendapat, menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan materi yang dipelajari dan siswa belum mandiri dalam
menyelesaikan tugas-tugasnya.
Dalam kurikulum dikenal beberapa istilah standar kompetensi, kompetensi
dasar, dan indikator yang menunjukkan seberapa jauh ketercapaian peserta didik
terhadap materi yang dituntut dalam kurikulum (Surapranata dan Hatta, 2004).
Untuk mengetahui pencapaian tersebut, salah satu alat yang digunakan adalah
penilaian berbasis kelas (classroom-based assessment).
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan model
pembelajaran berbasis portofolio dalam pembelajaran Ekonomi. Untuk mencapai
tujuan tersebut, peneliti mengimplementasikan model portofolio dalam
pembelajaran Ekonomi siswa kelas XI-IPS.2 tahun pelajaran 2017/2018. Bahanbahan yang harus dibuat siswa dalam menyusun portofolio antara lain: jurnal
belajar siswa, refleksi akhir pembelajaran, rangkuman materi, pekerjaan rumah,
latihan soal, kuis, dan ulangan harian.
Penerapan model pembelajaran berbasis portofolio dalam pembelajaran
Ekonomi didahului dengan pengenalan portofolio kepada siswa dengan cara: (a)
membagikan handout portofolio kepada siswa, setiap bangku terdiri dari dua siswa
mendapat satu handout, (b) Meminta siswa untuk membaca dan memahami isi
handout tersebut, (c) memperjelas pemahaman siswa tentang portofolio sesuai
dengan handout yang dibagikan, (d) menunjukkan contoh portofolio Ekonomi
kepada siswa dengan tujuan siswa mempunyai gambaran tentang portofolio yang
akan mereka buat, (e) menyampaikan tugas-tugas atau bahan-bahan yang
dimasukkan dalam portofolio siswa, (f) menyampaikan pedoman penilaian
portofolio kecuali rubrik penilaian pemahaman siswa berdasarkan jurnal belajar
dan refleksi akhir pembelajaran. Hal ini dilakukan peneliti dengan tujuan siswa
akan jujur mengungkapkan pengalaman belajarnya pada setiap pertemuan. Jika
siswa mengetahui rubrik penilaian tersebut maka siswa cenderung menuliskan
pengalaman belajar mereka yang baik-baik untuk mendapatkan skor tinggi, (g)
memberikan contoh penilaian portofolio kepada siswa, (h) menekankan kepada
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siswa bahwa siswa dapat memperbaiki tugas-tugas yang akan dimasukkan dalam
portofolio sebelum portofolio dikumpulkan, (i) pengumpulan portofolio pada
pertemuan setelah ulangan harian.
Pengenalan portofolio dilakukan oleh peneliti karena pengetahuan siswa
tentang portofolio masih sangat minim, sebelumnya siswa belum mengenal jenis
penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah sesuatu yang baru dalam dunia
pendidikan. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kebanyakan guru atau bahkan
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) belum mengenal penilaian
portofolio (Surapranata & Hatta, 2004 : 93).
Hal penting dalam penerapan model pembelajaran penemuan berbasis
portofolio dalam pembelajaran Ekonomi adalah tugas-tugas yang diberikan kepada
siswa dapat dipadukan dalam pembelajaran. Dengan kerangka penggunaan tugas
yang disusun peneliti, siswa tidak menyelesaikan tugas-tugas tersebut di akhir
pembelajaran, tetapi dengan menyelesaikan tugas-tugas tersebut siswa
memperoleh konsep. Hal ini sesuai dengan jurnal belajar siswa dan hasil
wawancara yang menunjukkan bahwa siswa memperoleh konsep setelah
mengerjakan tugas-tugas portofolio. Tugas-tugas yang dimasukkan dalam
portofolio siswa antara lain: (a) jurnal belajar siswa, (b) rangkuman materi, (c)
pekerjaan rumah, (d) latihan soal, (e) kuis, (f) ulangan harian, dan (f) refleksi
akhir pembelajaran.
Jurnal belajar siswa berisi tentang pengalaman belajar siswa setelah
mengikuti pembelajaran di kelas, dengan jurnal belajar ini siswa dapat menilai
dirinya sendiri (self assessment) apakah sudah memahami atau belum materi yang
mereka pelajari dan bagaimana usaha mereka jika masih mengalami kesulitan.
Soal pekerjaan rumah disusun sedemikian rupa sehingga sesuai dengan
materi yang sudah diberikan, dengan demikian tidak menyimpang dari sasaran
belajarnya. Dengan menuliskan kembali materi dan contoh soal yang diperoleh di
sekolah dengan bahasa siswa sendiri, rangkuman materi yamg telah dibuat siswa
juga bertujuan untuk penekanan inti pembelajaran serta refleksi guru untuk
mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Latihan soal yang
dikerjakan siswa digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk
menyelesaikan soal-soal yang bervariasi. Siswa bebas menentukan soal yang akan
mereka selesaikan, dengan syarat harus sesuai dengan materi yang dipelajari dan
sesuai dengan indikator yang harus dicapai. Kuis dan ulangan harian merupakan
salah satu bentuk tes yang diberikan kepada siswa. Tes merupakan alat
pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan petunjuk yang ditujukan kepada
testee untuk mendapatkan respon sesuai dengan petunjuk itu. Tujuan pemberian
kuis dan ulangan harian adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai
materi yang diajarkan.
Penilaian portofolio difokuskan pada aspek minat belajar siswa dan hasil
belajar siswa. Minat belajar siswa dapat dilihat dari jurnal belajar harian siswa,
rangkuman materi yang dibuat siswa, Pekerjaan Rumah, latihan soal yang telah
dikerjakan siswa, serta keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas.
Berdasarkan penilaian minat belajar siswa, terdapat 18 orang siswa yang
memperoleh kriteria sangat baik, terdapat 8 orang siswa yang memperoleh kriteria
baik, dan terdapat 4 orang siswa yang memperoleh kriteria cukup.
Sedangkan hasil belajar siswa dapat dilihat dari nilai kuis dan nilai ulangan
harian yang diperoleh siswa. Aspek minat belajar dan hasil belajar siswa tersebut
telah memenuhi kriteria bahwa penilaian portofolio tidak hanya melihat dari hasil
akhir saja tetapi proses dan hasil akhir siswa. Surapranata dan Hatta (2004)
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mengatakan bahwa penilaian portofolio tidak sekedar menilai hasil akhir
pembelajaran, melainkan juga memberikan penilaian terhadap proses. Sedangkan
menurut Rusoni (2001) Informasi yang akurat tentang hasil belajar, minat dan
kebutuhan siswa hanya dapat diperoleh melalui asesmen dan evaluasi yang efektif,
sedangkan asesmen yang sedang berkembang saat ini adalah penilaian protofolio
yang disinyalir memiliki banyak manfaat baik bagi guru maupun bagi siswa.
Menurut Rizal (2002) minat belajar siswa sangat berpengaruh terhadap hasil
belajar siswa, kurangnya minat menyebabkan kurangnya perhatian dan usaha
belajar sehingga menghambat studi siswa. Hal ini akan berakibat terhadap hasil
belajar siswa yang rendah. Sama halnya dengan Effendi (1995) yang mengatakan
bahwa minat belajar seseorang merupakan salah satu faktor yang mendukung
konsentrasi belajarnya, belajar dengan minat lebih baik daripada tanpa minat.
Penilaian portofolio ini disinyalir dapat menumbuhkan minat belajar siswa karena
tugas-tugas yang dimasukkan dalam portofolio dapat merangsang minat belajar
siswa.
Hasil wawancara dengan tiga siswa (1 siswa berkemampuan tinggi, 1 siswa
berkemampuan sedang, dan 1 siswa berkemampuan rendah) menyatakan bahwa
siswa tidak merasa kesulitan dalam menyusun portofolio karena pada dasarnya
tugas-tugas yang dimasukkan dalam portofolio hampir sama dengan tugas-tugas
yang biasa siswa peroleh sebelumnya. Dalam penerapan penilaian portofolio dalam
pembelajaran, peneliti senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan, perhatian,
dan motivasi kepada siswa ketika menyelesaiakan tugas-tugas yang dimasukkan
dalam portofolio.
Peneliti juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki
pekerjaan mereka yang dianggap kurang memuaskan. Langkah ini diambil peneliti
karena selain dapat memperbaiki pekerjaan siswa, siswa juga dapat belajar dari
kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan ketika mengerjakan tugas-tugas
yang diberikan guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Rusoni (2006) bahwa
portofolio bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan
pemahaman siswa, memberikan gambaran otentik kepada guru tentang apa yang
telah dipelajari siswa, kesulitan dan kendala yang dialami siswa dalam belajar dan
jenis bantuan yang diharapkan siswa.
Terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan model pembelajaran
penemuan terbimbing dengan asesmen portofolio dalam pembelajaran yaitu: (1)
Penilaian portofolio membutuhkan kerja ekstra dibanding dengan penilaian lain
yang biasa guru lakukan dan cenderung time-consuming; dan (2) Tidak adanya
kriteria penilaian portofolio, sehingga guru harus mengembangkan kriteria
penilaiannya sendiri.
Dari beberapa kelemahan penerapan model pembelajaran penemuan
terbimbing dengan asesmen portofolio dalam pembelajaran, peneliti menggunakan
rubrik skor untuk menilai portofolio siswa. Hal ini dapat membantu penulis dalam
menilai portofolio siswa yang cenderung time-consuming. Dalam penyusunan
kriteria penilaian, peneliti dapat mengembangkan kemampuannya menyusun
kriteria penilaian yang seobyektif mungkin, walupun kriteria yang
dikembangkannya terkadang dianggap tidak fair bagi semua peserta didik.
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SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan model
pembelajaran berbasis portofolio dapat meningkatkan wawasan siswa. Hal ini
terbukti dengan hasil tes yang didapat siswa menjadi semakin baik. Selain itu
model pembelajaran berbasis portofolio juga meningkatkan kreativitas dan
aktivitas siswa. Hal ini disebabkan pada saat proses pembelajaran berlangsung
banyak menggunakan metode pembelajaran yang menuntut siswa lebih aktif dan
kreatif atau pembelajaran lebih bersifat student center bukan teacher center.
Saran
Dalam penerapan model pembelajaran berbasis portofolio, hendaknya
dilaksanakan secara team-teaching karena dalam pelaksanaannya membutuhkan
kerja ekstra dan pengamatan kepada siswa yang secermat-cermatnya untuk
melihat perkembangan belajar siswa perindividu secara berkesinambungan.
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PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR
SENI MENJUAL DAN TEKNIK PROMOSI MELALUI
PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH
Arini Hidayati
SMK Negeri 1 Jatirejo Mojokerto
Naskah diterima: 20/04/2019, Direvisi akhir: 5/05/2019, Disetujui: 15/05/2019
Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan keaktifan
dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Kewirausahaan melalui
penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah pada pokok
bahasan seni menjual dan teknik promosi. Penelitian ini merupakan
penelitian tindakan kelas dengan desain penelitian yang terdiri dari
tiga siklus dan tiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan,
tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah kelas XI
TOKR 1 SMK Negeri 1 Jatirejo Mojokerto yang berjumlah 30 siswa.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis kualitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan
model pembelajaran berdasarkan masalah dapat meningkatkan
keaktifan dan hasil belajar siswa pada pembelajaran Kewirausahaan
materi Seni Menjual dan Teknik Promosi.
Kata Kunci: Keaktifan Belajar, Hasil Belajar, PBL
Abstract: This research has a goal to improve the activity and
learning outcomes of students in Entrepreneurship learning through
the application of learning-based model on the subject of selling art
and promotion techniques. This research is a class action research
with a research design consisting of three cycles and each cycle
consists of 4 stages: planning, action, observation and reflection. The
subjects of the study were class XI TOKR 1 SMK Negeri 1 Jatirejo
Mojokerto which amounted to 30 students. Data analysis used in this
research is qualitative analysis technique. The result of the research
proves that the application of learning model based on the problem
can improve the students' activity and learning outcomes on learning
Entrepreneurship of Art Selling Materials and Promotion Technique.
Keywords: Activity Learning, Result Student Learning, PBL
PENDAHULUAN
Dalam kurikulum 2013, guru diberi kebebasan untuk mengubah,
memodifikasi, bahkan membuat sendiri silabus yang sesuai dengan kondisi sekolah
dan daerahnya, dan menjabarkannya menjadi persiapan mengajar yang siap
dijadikan pedoman pembentukan kompetensi peserta didik.
Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkat kualitas
pendidikan, khususnya pendidikan formal (sekolah), diantaranya penyempurnaan
kurikulum secara periodik. Dari kurikulum Suplemen Kurikulum, Kurikulum Berbasis
Kompetensi samapai kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam Standar Nasional
Pendidikan (SNP pasal 1 ayat 15) dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan
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pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasinal yang disusun oleh masing-masing
satuan pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP terdiri atas
tujuan pendidikan, tingkat satuan, struktur, muatan kurikulum tingkat satuan
pendidikan, kalender pendidikan dan silabus.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti diperoleh keterangan bahwa
selama ini guru menggunakan model pembelajaran langsung untuk menyampaikan
materi mata pelajaran Kewirausahaan. Sehingga belum terbentuk interaksi positif
antar siswa dalam model pembelajaran. Dan pengamatan saat pembelajaran
Kewirausahaan berlangsung di dalam kelas XI TOKR 1 SMK Negeri 1 Jatirejo
Mojokerto pada pokok bahasan seni menjual dan teknik promosi, dapat terlihat
bahwa keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran masih kurang aktif,
keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan atau soal tidak mengemukakan
pendapatnya atau analisisnya melainkan mengutip dari buku, dan siswa dalam satu
kelas jarang mengajukan pertanyaan walaupun guru meminta siswa untuk
bertanya jika ada yang belum jelas atau dimengerti. Siswa yang aktif hanya 15 %
dalam mengikuti pelajaran Kewirausahaan pada pokok bahasan mendiskripsikan
pengelolaan fasilitas dan bahan baku. Siswa yang dari awal sudah merasa
jenuh atau bosan dengan materi yang disampaikan oleh guru, secara tidak
langsung mereka akan merasa kurang termotivasi dalam belajar, baik itu motivasi
dari diri sendiri maupun dari luar (lingkungan sekitar).
Hasil belajar siswa di kelas XI TOKR 1 SMK Negeri 1 Jatirejo Mojokerto dapat
diketahui nilai tertinggi di kelas XI TOKR 1 SMK Negeri 1 Jatirejo Mojokerto adalah
87 dan nilai terendah 31. Jumlah siswa di kelas XI TOKR sebanyak 30 siswa, secara
klasikal hasil belajar yang mencapai ketuntasan 36,67% dan yang belum mencapai
ketuntasan 63,33%. Dari data persentase hasil belajar siswa dapat dilihat bahwa
dalam proses KBM belum maksimal sehingga berdampak pada tinggi rendahnya
hasil belajar siswa. Tolak ukur keberhasilan penelitian kelas ini adalah siswa
dikatakan mencapai hasil belajar apabila siswa mampu menguasai kompetensi
yang mengacu pada KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu untuk hasil
belajar yang mencapai ketuntasan individu ≥ 75. Target ketuntasan belajar klasikal
80% dari jumlah siswa yang mengikuti tes.
Untuk meningkatkan pemahaman siswa akan materi, guru harus selalu
inovasi dan improvisasi mengenai strategi pembelajaran di kelas. Strategi
pembelajaran tersebut harus disesuaikan, sesuai dengan kondisi dan kemampuan
dari anak
didik. Pada setiap materi pembelajaran, siswa dituntut
mampumemahami dan mengerti dikarenakan pemahaman antar materi adalah
berlanjut. Untuk mempermudah pemahaman siswa, perlu adanya strategi yang
inovatif yang membantu tugas guru di kelas melalui pendekatan pembelajaran
seperti pada kehidupan nyata.
Ditinjau dari pengamatan dan observasi yang dilakukan peneliti di kelas XI
TOKR 1, salah satu model pembelajaran yang berorientasi pada teori
kontruktivisme adalah model pembelajaran berdasarkan masalah (PBL).
Pembelajaran berdasarkan masalah berguna untuk menganalisis dan memecahkan
masalah. Model pembelajaran berdasarkan masalah merupakan pembelajaran yang
membantu guru untuk mengaitkan pelajaran (content) dunia nyata siswa
(context) dan mendorong siswa untuk menghubungkan antara pengetahuan yang
dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
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METODE
Penelitian ini dirancang sesuai dengan rancangan Penelitian Tindakan Kelas
(PTK). Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai guru pengajar di kelas yang
akan diteliti. Arikunto (2007:16) mengemukakan Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) terdiri dari 4 tahap, yaitu: Perencanaan (planning), tindakan (acting),
pengamatan (observasi), refleksi (reflecting), Keempat langkah tersebut
membentuk suatu siklus dan dalam satu siklus selalu berulang seperti pada
Gambar 1.

Gambar 1 Spiral Penelitian Tindakan Kelas

Lokasi Penelitian, penelitian ini dilaksanakan di XI TOKR 1 SMK Negeri 1
Jatirejo Mojokerto. Waktu Penelitian, penelitian ini dilaksanakan pada bulan
April-Mei 2018. Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI TOKR 1 SMK
Negeri 1 Jatirejo Mojokerto. Guru mata pelajaran Kewirausahaan di sini sebagai
pengamat. Obyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI TOKR 1 SMK Negeri
1 Jatirejo Mojokerto berjumlah 30 siswa. Materi yang dijadikan penelitian adalah
Seni menjual dan teknik promosi.
Instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut: Perangkat pembelajaran
yang terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Silabus, penjabaran

64| Arini Hidayati, Peningkatan Keaktifan dan Hasil Belajar Seni Menjual dan Teknik ….

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Lembar pengamatan
aktivitas guru, Lembar pengamatan aktivitas siswa, soal pre-test dan Post-test,
lembar angket respon siswa.
Dalam penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
wawancara, pengamatan aktivitas guru dan aktivitas siswa, tes, dan angket. Data
yang diperoleh dari hasil pengamatan terhadap pengelolaan pembelajaran yang
dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas guru
dan aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan
menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa. Data yang diperoleh adalah
tentang keaktifan dan nilai hasil belajar siswa setelah diterapkannya model
pembelajaran berdasarkan masalah didasarkan pada lembar aktivitas belajar
siswa.
PEMBAHASAN
Sebelum dilaksanakannya pembelajaran dengan menerapkan model
pembelajaran berdasarkan masalah, siswa terlebih dahulu diberikan pre-test yang
merupakan tahap awal dari proses pembelajaran dan diikuti oleh semua
siswa kelas XI TOKR 1 dengan jumlah 30 siswa pada siklus 1, sampai dengan
siklus III.
Pre-test dan post-test dikerjakan dalam 20 menit putaran pertama dan 15
menit putaran kedua. Pretes bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal
siswa terhadap materi yang akan diberikan. Hasil pre-test digunakan sebagai
bahan perbandingan dengan hasil post-test. Hal ini bertujuan untuk megetahui
peningkatan pengetahuan yang diperoleh siswa setelah mendapat penjelasan
materi dari guru dengan penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah.
Pembagian kelompok dalam pendekatan pembelajaran berdasarkan
masalah dibentuk oleh guru, dan tidak ada perubahan kelompok pada putaran
berikutnya sesuai dengan pembentukan dari guru. Pembentukan kelompok
menurut posisi tempat duduk ini dilakukan pada siklus 1 sampai dengan siklus
III, bertujuan untuk meminimalisasi keributan siswa dalam pembagian kelompok
belajar, serta melatih anak untuk mengefisienkan waktu yang diberikan. Hasil dari
pre-test siklus I sebesar 53,33%, hal ini berarti bahwa sebagian besar siswa
mendapatkan nilai 75 ke bawah, sehingga dapat dikatakan bahwa ketuntasan
belajar belum tercapai. Tes ini diadakan untuk mengetahui kemampuan awal
siswa dalam materi yang akan disampaikan.
Berdasarkan analisis data terhadap pengelolaan pembelajaran dengan
model pembelajaran berdasarkan masalah yang diperoleh, maka dapat diuraikan
sebagai berikut: Aktivitas guru dalam mengelola KBM dengan menggunakan
pendekatan pembelajaran berdasarkan masalah secara umum sudah mengalami
peningkatan. Terjadi peningkatan pada setiap siklus. Setelah dilakukan refleksi,
ternyata ada beberapa aktivitas yang masih mendapat nilai rata-rata dengan
kriteria cukup baik, sehingga perlu diadakan perbaikan. Pada siklus II nilai ratarata aktivitas siswa meningkat menjadi 81,82% dengan kriteria sangat baik.
pada siklus III mengalami peningkatan sebesar 90,91%. Adanya peningkatan
aktivitas siswa dalam mengelola KBM tersebut menunjukkan bahwa hasil refleksi
yang diberikan pengamat dapat mempengaruhi pola mengajar yang dilakukan
guru dalam KBM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan
aktivitas siswa dalam KBM dengan menggunakan model pembelajaran
berdasarkan masalah mengalami peningkatan.
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Respon siswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran berdasarkan masalah mendapatkan respon positif. Rata-rata pada
jawaban setiap pertanyaan terdapat 29 siswa sehingga persentasenya adalah
96,67% siswa merespon positif terhadap model pembelajaran berdasarkan
masalah.
Sedangkan untuk hasil belajar siswa, sama dengan yang lainnya yaitu
mengalami peningkatan setiap siklusnya. Pada siklus I ketuntasan belajar
siswa yaitu pada pre-test 16 siswa yang tuntas dan 14 siswa yang tidak tuntas,
sehingga diperoleh ketuntasan klasikal 53,33%, sedangkan
pada
post-test
siswa yang tuntas sebanyak 20 dan 10 siswa yang tidak tuntas, sehingga
diperoleh ketuntasan klasikalnya 66,67%. Tetapi pada siklus I ini ketuntasan
klasikal masih belum tercapai karena ketuntasan klasikal dapat dicapai jika dikelas
tersebut ≥ 80% siswanya telah mencapai daya serap ≥ 75%.
Pada siklus 2 ketuntasan belajar siswa pada saat pre-test 21 siswa
yang tuntas dan 9 siswa yang tidak tuntas, sehingga diperoleh ketuntasan
klasikalnya sebesar 70,00%, sedangkan pada post-test siswa yang tuntas
sebanyak 24 siswa dan 6 siswa yang
tidak tuntas, sehingga diperoleh
ketuntasan klasikalnya sebesar 80,00%. Pada siklus III hasil belajar siswa jauh
lebih baik dengan siklus I dan siklus II, yaitu hasil pre-test sebesar 80,00% dan
pada post-test sebesar 90,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
secara keseluruhan dengan diterapkannya model pembelajaran berdasarkan
masalah, dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa.
Pembelajaran Berbasis Masalah melibatkan peserta didik dalam proses
pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada peserta didik, yang
mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan belajar
mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan
karier, dalam lingkungan yang bertambah kompleks sekarang ini. Pembelajaran
Berbasis Masalah dapat pula dimulai dengan melakukan kerja kelompok antar
peserta didik. peserta didik menyelidiki sendiri, menemukan permasalahan,
kemudian menyelesaikan masalahnya di bawah petunjuk fasilitator (guru).
Pembelajaran Berbasis Masalah menyarankan kepada peserta didik untuk mencari
atau menentukan sumber-sumber pengetahuan yang relevan.
Pembelajaran berbasis masalah memberikan tantangan kepada peserta
didik untuk belajar sendiri. Dalam hal ini, peserta didik lebih diajak untuk
membentuk suatu pengetahuan dengan sedikit bimbingan atau arahan guru
sementara pada pembelajaran tradisional, peserta didik lebih diperlakukan
sebagai penerima pengetahuan yang diberikan secara terstruktur oleh seorang
guru.
Pembelajaran berbasis masalah (Problem-based learning), selanjutnya
disingkat PBL, merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat
memberikan kondisi belajar aktif kepada peserta didik. PBL adalah suatu model
pembelajaran yang, melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah
melalui tahap-tahap metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari
pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki
ketrampilan untuk memecahkan masalah.
Untuk mencapai hasil pembelajaran secara optimal, pembelajaran dengan
pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah perlu dirancang dengan baik mulai
dari penyiapan masalah yang yang sesuai dengan kurikulum yang akan
dikembangkan di kelas, memunculkan masalah dari peserta didik, peralatan yang
mungkin diperlukan, dan penilaian yang digunakan. Pengajar yang menerapkan
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pendekatan ini harus mengembangkan diri melalui pengalaman mengelola di
kelasnya, melalui pendidikan pelatihan atau pendidikan formal yang
berkelanjutan.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah pada pokok bahasan
menjelaskan konsep permintaan dan penawaran uang di kelas XI TOKR 1 SMK
Negeri 1 Jatirejo Mojokerto dapat meningkatkan keaktifan siswa. Hasil belajar
siswa setelah penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah pada pokok
bahasan Seni Menjual dan teknik promosi di kelas XI TOKR 1 SMK Negeri 1
Jatirejo Mojokerto menunjukkan hasil yang sangat baik. Dapat dilihat dari hasil
post test pada setiap siklus yang mengalami peningkatan, pada posttest siklus
pertama sebesar 66,67%, siklus II sebesar 80,00%, dan pada siklus III sebesar
90,00%.
Saran
Dengan adanya penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah
dapat memberikan inovasi model pembelajaran yang dapat digunakan guru dalam
menyampaikan materi pealajaran Kewirausahaan. Sehingga dapat meningkatkan
keaktifan siswa dalam pembelajaran Kewirausahaan.
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PEMBERIAN MARKOVNIKOV GYM UNTUK
MENINGKATKAN PEMAHAMAN PROSES REAKSI
ADISI PADA MATERI KIMIA ORGANIK
Mohamad Mahfud
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Naskah diterima: 20/03/2019, Direvisi akhir: 5/04/2019, Disetujui: 15/05/2019
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
peningkatan kemampuan memahami proses reaksi adisi bagi siswa
setelah pemberian Markovnikov Gym. Penelitian ini termasuk
penelitian tindakan kelas dengan dua siklus dan masing-masing siklus
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.
Pengenalan dan pemahaman bagi siswa
dengan pemberian
Markovnikov-Gym bagi siswa kelas XII- IPAE SMAN 1 Singosari pada
materi reaksi adisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya
kenaikan jumlah siswa yang berhasil mengenal dan memahami reaksi
adisi dan bagian- bagiannya dari 3 siswa (7,31%), meningkat menjadi
32 siswa (78%) pada siklus pertama dan menjadi 40 siswa (97,56%)
pada siklus kedua.
Kata Kunci: Markovnikov Gym, Reaksi Adisi, Kimia Organik
Abstract: The purpose of this study was to determine the increase in
the ability to understand the addition reaction process for students
after the provision of Markovnikov Gym. This research includes
classroom action research with two cycles and each cycle consists of
planning, implementation, observation, and reflection. Introduction
and understanding for students with the provision of MarkovnikovGym for students of class XII-IPAE of SMAN 1 Singosari in addition
reaction material. The results showed that an increase in the number
of students who succeeded in knowing and understanding addition
reactions and their parts from 3 students (7.31%), increased to 32
students (78%) in the first cycle and became 40 students (97.56%) in
the second cycle.
Keywords: Markovnikov Gym, Adisi Reaction, Organic Chemistry
PENDAHULUAN
Setiap siswa mempunyai kemampuan dan modalitas belajar yang berbeda.
Modalitas belajar atau disebut juga gaya belajar adalah cara menyerap informasi
terhadap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ada tiga macam modalitas belajar
siswa yaitu:Visual (belajar dengan cara melihat), Auditorial (belajar dengan cara
mendengar), dan Kinestetik (belajar dengan cara bergerak dan menyentuh)
Pada umumnya untuk siswa yang mempunyai modalitas visual dan auditorial
tidak mengalami kesulitan dalam mengenal simbol- simbol atom. Sedangkan bagi
siswa kinestetik mengalami kesulitan dalam mengenal simbol- simbol atom. Akan
tetapi ketika memahami proses- proses reaksi kimia mereka mengalami kesulitan.
Hal ini disebabkan cara menyampaikannya dengan dengan cara visual dan
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auditorial, sementara proses- proses reaksi terjadi akibat gerakan- gerakan atom
dalam formasi- formasi membentuk molekul. Oleh karena itu bagi siswa kinestetik
akan lebih mudah memahami reaksi-reaksi dalam bentuk gerakan- gerakan/
senam sebagai bentuk personifikasi atom- atom dalam proses reaksi, begitu pula
dengan siswa yang mempunyai modalitas belajar visual dan auditorial.
Mengacu kepada modalitas belajar kinestetik maka dibutuhkan metode
gerakan untuk mengenalkan proses reaksi adisi yang dengan penyampaian visual
dan auditorial siswa mengalami kesulitan. Proses reaksi adisi yang diungkap oleh
Markovnikov, terutama proses berpindahnya atom- atom hidrogen dari atom- atom
karbon yang berikatan rangkap ketika bereaksi dengan asam halida membutuhkan
visualisasi gerakan. Begitu pula ketika atom karbon yang berikatan rangkap
mengikat gugus yang berbeda akan terjadi saling dorong sehingga menimbulkan
momen dipol yang berakibat atom karbon yang kalah seakan- akan bermuatan
negatif. Hal ini terjadi pula pada pada atom Karbon berikatan rangkap yang
mengikat unsur- unsur halogen yang berbeda akan mengalami gaya tarik dan
berakibat terjadinya momen dipol sehingga bagi atom karbon yang mengalami
kemenangan seakan-akan bermuatan negatif membutuhkan visualisasi gerakan/
senam.
Dengan demikian kegiatan yang tepat untuk itu meningkatkan pemahaman
proses- proses dalam reaksi adisi tersebut adalah dengan memberikan senam
Markovnikov/Markovnikov-Gym. Senam Markovnikov ini diharapkan dapat
meningkatkan pemahaman siswa terhadap proses-proses reaksi adisi yang sulit
dipahami dengan penjelasan gaya visual dan auditorial.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peningkatan
pemahaman terhadap proses reaksi adisi bagi siswa setelah pemberian
Markovnikov Gym? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
peningkatan kemampuan memahami proses reaksi adisi bagi siswa setelah
pemberian Markovnikov Gym.
METODE
Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas.
Rancangan ini dipilih dalam penelitian ini, sebab penulis ingin memecahkan
masalah pembelajaran yang terjadi di kelas. Secara khusus penelitian ini bertujuan
untuk meningkatkan pengenalan dan pemahaman bagi siswa dengan pemberian
Markovnikov-Gym bagi siswa kelas XII- IPAE SMAN 1 Singosari pada materi reaksi
adisi. Hal ini merujuk pada pada PTK itu sendiri yang merupakan penelitian praktis
dengan tujuan memperbaiki, meningkatkan mutu pembelajaran di kelas dan upaya
perbaikan dilakukan dengan tindakan kelas untuk mencari jawaban atas
permasalahan yang diangkat dari tugas sehari- hari di kelas.
Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan mengikuti alur pokok sebagai
berikut: Perencanaan, Pelaksanaan tindakan, Pengamatan/observasi, dan Refleksi
dan perancangan ulang untuk siklus berikutnya. Pada penelitian ini, akan
dilaksanakan 2-3 siklus sesuai tahapan- tahapannya, artinya kalau belum mencapai
titik jenuh yaitu tercapainya SKBM maka akan diteruskan dalam siklus- siklus
berikutnya dengan mengadakan perbaikan pada RPP tanpa merubah metodenya.
Penelitian di lakukan di SMAN 1 Singosari kelas XII- IPAE, yang beralamat di
Jalan Ki Hajar Dewantara No. 1 Banjararum, Kecamatan Singosari Kabupaten
Malang. Analisis data dan temuan dalam pembelajaran dilakukan oleh guru peneliti
dan Observer/kolaburator. Pada tahap ini guru Peneliti dan Observer/kolaburator
mendiskusikan data dan imformasi pembelajaran meliputi aktifitas siswa dalam
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kegiatan pemberian Markovnikov-Gym serta kendala-kendala yang dihadapi dalam
setiap siklus dalam upaya perbaikan menuju tindakan siklus berikutya.
PEMBAHASAN
Setelah diadakan identifikasi dari seluruh siswa IPA-E di SMAN 1 Singosari
Kabupaten Malang, pada saat pemberian pengenalan dan pemahaman proses
reaksi adisi pada semester II bulan Pebruari, dengan metode ceramah yang
tertuang dalam RPP-1, maka diperoleh data seperti pada Tabel 1.
Tabel 1 Identifikasi Keberhasilan siswa mengenal dan memahami proses reaksi
adisi
No.

Keadaan siswa

Jumlah

1.

Berhasil mengenal dan memahami proses
reaksi adisi
Kurang berhasil mengenal dan memahami
proses adisi
Tidak berhasil mengenal dan memahami
proses adisi
Jumlah

3 siswa

Prosentase
Keberhasilan
7,31 %

5 siswa

12,20 %

33 siswa

80,49 %

41 siswa

100 %

2.
3.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengenalan dan
pemahaman proses reaksi adisi belum berhasil mencapai KKM, dengan metode
ceramah melalui gaya belajar auditorial- visual.Dengan demikian maka dibutuhkan
pengajaran remedial dengan metode yang tepat dan bermakna. Metode
pengajaran yang ditawarkan peneliti adalah metode Markovnikov-Gym.
Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas ini akan melalui beberapa siklus, artinya jika
pada siklus I belum tercapai titik jenuh (KKM) maka akan dilanjutkan pada siklussiklus berikutnya.Setiap siklus mengikuti tahapan- tahapan sebagai berikut, yaitu :
tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, analisis dan refleksi.
Berdasarkan pengamatan dan hasil Pre test dan Post test siklus I maka
diperoleh data seperti pada Tabel 2.
Tabel 2 Respon dan Hasil Pre test/Post test Siklus I

No.
1.
2.
3.

Keadaan siswa
Berhasil mengenal dan
memahami proses reaksi adisi
Kurang berhasil mengenal dan
memahami proses reaksi adisi
Tidak berhasil mengenal dan
memahami proses reaksi adisi
Jumlah

Respon
terhadap
MarkovnikovGym

Hasil Pre test/ Post
test (siswa)

Prosentase

Pre test

Post test

Pre
test

Post
test

Baik

3

32

7,31%

78%

Baik

5

9

12,20%

22%

Baik

33

-

80,49%

0%

Baik

41

41

100%

100%
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Memperhatikan data hasil pengamatan pada siklus pertama semua siswa
sangat bergembira dan antusias mengikuti gerak dan hitungan dari MarkovnikovGym/ senam Markovnikov tersebut terutama siswa yang bermodalitas kinestetik.
Hasil pengamatan dan penilaian dari pre test dan post test yang diberikan berupa
10 soal multiple choice, ada peningkatan siswa yang berhasil mengenal dan
memahami reaksi adisi dengan adanya peningkatan dari 3 siswa (7,31%) menjadi
32 siswa (78 %). Dengan data ini ada peningkatan sebanyak 29 siswa (70,73 %)
yang memperoleh nilai diatas KKM (75). Guru observer memberikan masukan
kepada guru peneliti agar melanjutkan pada siklus kedua dengan memodifikasi
RPP-2 menjadi RPP-3 tanpa merubah metodenya, akan tetapi merubah kostum
atau memberi lambang unsur yang terlibat dalam reaksi adisi tersebut. Disamping
itu guru peneliti harus memberikan motivasi lebih kuat kepada siswa yang masih
kurang dan memberikan contoh gerakan Markovnikov-Gym/senam Markovnikov
yang agak lambat sedangkan bagi yang sudah bisa merupakan pengayaaan.
Berdasarkan analisis di atas, maka ada peningkatan pengenalan dan
pemahaman terhadap reaksi adisi bagi siswa XII- IPAE dari sebelumnya sebanyak
7,31% menjadi 78%. Peningkatan signifikan ini mengindikasikan bahwa siswa
dapat mengenal dan memahami reaksi adisi dan macam- macamnya lebih mudah
melalui gerakan Markovnikov-Gym. Akan tetapi masih perlu ada perbaikan
tindakan sehingga disepakati untuk dilakukan perbaikan perencanaan maupun
tindakan pada siklus yang kedua. Perbaikan perencanaan dan tindakan untuk
siklus yang kedua adalah: (1) Pemberian lambang unsur pada siswa yang berperan
menjadi atom Karbon dengan huruf C, atom Hidrogen dengan huruf H, Halogen
dengan huruf X, Flour dengan huruf F, Klour dengan huruf Cl, Brom dengan huruf
Br dan Iodin dengan huruf I. Huruf- huruf tersebut dicetak di selembar karton dan
ditempelkan pada badan siswa; (2) Pengulangan Markovnikov-Gym dilakukan agak
lambat; dan (3) Pemberian musik senam.
Berdasarkan pengamatan dan hasil Pre test dan Post test siklus II maka
diperoleh data seperti pada Tabel 3.
Tabel 3 Respon dan Hasil Pre test/Post test

No.
1.
2.
3.

Keadaan siswa
Berhasil mengenal dan
memahami proses reaksi adisi
Kurang berhasil mengenal dan
memahami proses reaksi adisi
Tidak berhasil mengenal dan
memahami proses reaksi adisi
Jumlah

Respon
terhadap
Markovnikov
- Gym

Hasil Pre test/ Post
test (siswa)

Prosentase

Pre test

Post test

Pretest

Post test

Sangat Baik

32

40

78%

97,56%

Sangat Baik

9

1

22%

0,24%

-

-

-

-

-

Sangat Baik

41

41

100%

100%

Memperhatikan data hasil pengamatan pada siklus kedua semua siswa
sangat bergembira dan antusias mengikuti gerak dan instrumen sebagai ganti dari
hitungan pada Markovnikov-Gym/senam Markovnikov tersebut. Hasil pengamatan
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dan penilaian dari pre test dan post test yang diberikan berupa 10 soal multiple
choice, ada peningkatan siswa yang berhasil mengenal dan memahami reaksi adisi
dengan adanya peningkatan dari 32 siswa (78%) menjadi 40 siswa (97,56%).
Dengan data ini ada peningkatan sebanyak 8 siswa yang memperoleh nilai diatas
SKBM (75). Guru observer memberikan masukan kepada guru peneliti bahwa
penelitian dapat dicukupkan sampai siklus kedua saja, sedangkan satu siswa yang
masih belum mencapai KKM dapat diadakan remidi khusus sampai tercapainya
KKM.
Berdasarkan analisis di atas, maka ada peningkatan pengenalan dan
pemahaman terhadap reaksi adisi bagi siswa XII- IPAE dari sebelumnya sebanyak
78% menjadi 97,56%. Peningkatan signifikan ini mengindikasikan bahwa siswa
dapat mengenal dan memahami reaksi adisi dan macam- macamnya lebih mudah
melalui gerakan Markovnikov-Gym dengan modifikasi memakai lambang unsur dan
iringan instrumen.
Markovnikov-Gym merupakan akronim dari dua kata Vladimir Markovnikov
dan Gymnastic. Markovnikov Gymnastic atau dengan kata lain disebut senam
Markovnikov adalah cara pembelajaran mengenal dan memahami reaksi adisi bagi
siswa yang mempunyai modalitas belajar kinestetik. Akan tetapi ketika yang
bermodalitas visual maupun yang auditorial mengalami kesulitan memahami reaksi
adisi maka mereka juga harus diberikan Markovnikov-Gym. Dengan demikian
Markovnikov-Gym adalah metode penyampaian yang dapat diterima oleh siswa dari
berbagai modalitas belajar dan kombinasinya. Vladimir Markovnikov (1836-1908)
adalah ilmuwan kimia yang serius dalam mengadakan penelitian tentang reaksi
adisi.
Istilah senam atau gymnastic berasal dari bahasa Yunani Kuno. Kata
Gymnastic berarti menerangkan bermacam- macam gerak yang yang dilakukan
oleh seseorang yang telanjang. Adapun senam menurut Muhajir (2004) adalah:
setiap bentuk latihan fisik yang disusun secara sistematik dengan melibatkan
gerakan- gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu.
Dalam kehidupan sehari- hari kita jumpai senam si buyung, senam wanita, senam
jantung sehat, senam tera, senam aerobic, dan lain-lain. Dengan demikian senam
Markovnikov atau Markovnikov-Gym adalah gerakan-gerakan senam yang terpilih
dan terencana untuk menjelaskan berbagai proses terjadinya reaksi adisi sehingga
siswa dengan mudah memahami proses-proses reaksi adisi tersebut.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Bertolak dari paparan pemberian Markovnikov-Gym/senam Markovnikov
untuk mengenal dan memahami reaksi adisi dan bagian- bagiannya ternyata siswa
XII- IPAE SMAN 1 Singosari lebih mudah dan ada peningkatan signifikan. Hal ini
dibuktikan dengan terjadinya kenaikan jumlah siswa yang berhasil mengenal dan
memahami reaksi adisi dan bagian- bagiannya dari 3 siswa (7,31%), meningkat
menjadi 32 siswa (78%) pada siklus pertama dan menjadi 40 siswa (97,56%) pada
siklus kedua.
Pemberian Markovnikov-Gym/senam Markovnikov bagi siswa
merupakan salah satu metode alternatif untuk mengenal dan memahami reaksi
adisi dan bagian- bagiannya, oleh karena itu perlu diciptakan karya- karya senam
bagi reaksi- reaksi senyawa karbon yang lain. Pemberian Markovnikov-Gym/senam
Markovnikov ini telah memotivasi dan memberi suasana gembira bagi siswa
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sehingga dapat mempermudah pengenalan dan pemahaman siswa terhadap reaksi
adisi dan bagian- bagiannya.
Saran
Hendaknya guru memperhatikan metode dan selalu mengadakan modifikasi
sehingga dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan mengenal dan
memahami berbagai reaksi dalam senyawa karbon dan tidak mudah memvonis
siswa yang mengalami kesulitan belajar, bisa jadi pendekatan dan metode kita
yang kurang tepat, sehingga diperlukan metode- metode baru yang kreatif dan
inovatif.
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