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PRAKATA 

 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar sebagai salah 

satu institusi yang memiliki peran mendorong inovasi pembelajaran dalam 

keberlajutan ilmu keguruan di Era Revolusi Industri 4.0. Peran tersebut salah 

satunya dengan mewadahi akademisi, peneliti, pemerhati, serta masyarakat untuk 

menyampaikan gagasan, temuan, serta memberikan sarana pengenalan berbagai 

inovasi pembelajaran bidang keguruan dalam Seminar Nasional Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan dengan tema “Inovasi Pembelajaran untuk Generasi Milenial 

di Era Revolusi Industri 4.0” 

 Kegiatan Seminar Nasional Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

diharap dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai wadah penyebaran dan 

pertukaran informasi hasil penelitian pembelajaran terkini. Seminar nasional yang 

telah dilaksanakan dituangkan dalam buku prosiding ini. Penerbitan prosiding ini 

diharap dapat memberikan manfaat serta dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pengembangan penelitian.  

 

Magelang, 2019 
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ABSTRAK 

Penelitian didasarkan fenomena yang ada di SMP IT IT Ihsanul Fikri kota Magelang  tahun 

pelajaran 2018/2019 menunjukkan bahwa pada kelas VIII C mempunyai tingkat interaksi sosial 

rendah. Melalui Outbound Menara Kertas diharapkan dapat meningkatkan interaksi sosial 

siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberhasilan dalam meningkatkan 

interaksi sosial melalui Outbound Menara Kertas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu observasi, sedangkan subjek penelitiannya yaitu siswa kelas VIIIC dengan setting tempat 

kelas VIIIC. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan selama dua siklus kegiatan 

pelaksanaan penelitian tindakan bimbingan konseling diperoleh data bahwa interaksi sosial 

siswa meningkat. Pada siklus I prosentase interaksi sosial siswa mencapai 68,7% dari waktu 

yang tersedia. Hal ini menunjukkan ada sebagian siswa yang masih kurang bisa berinteraksi. 

Pada siklus II, interaksi sosial siswa meningkat menjadi 87,5%. Setelah siswa merasakan 

manfaat outbound, maka pada siklus I dan II terjadi peningkatan interaksi sosial.  Guru hanya 

menanggapi pada akhir diskusi akhir, menyimpulkan bersama-sama dengan para siswa. 

Dengan demikian outbound dapat meningkatkan interaksi sosial siswa. 

Kata kunci: interaksi sosial, outbound, menara kertas 
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PENDAHULUAN 

Salah  satu  permasalahan  yang  terjadi pada  siswa  di  sekolah  adalah  

permasalahan interaksi  sosial  dengan  teman  sebaya.  Teman sebaya adalah 

individu dan tingkat kematangan dan  umurnya  kurang  lebih  sama  (Jhown.  W. 

Santrock, 2003: 232). Kelompok teman sebaya memungkinkan  remaja  belajar  

keterampilan sosial, mengembangkan minat yang sama, dan saling  membantu  

dalam  mengatasi  kesulitan untuk  mencapai kemandirian  (Elida  Prayitno, 2006: 

94). Terdapat 6 dari 16 siswa di kelas VIIIC SMP IT Ihsanul Fikri memiliki interaksi 

sosial rendah. Sikap itu ditunjukkan dengan kurang percaya diri saat tampil di 

depan kelas, kurang bisa berkomunikasi dengan teman sebayanya, dan cenderung 

menutup diri. 

Melihat  kenyataan  yang  ditemui  di lapangan tersebut,maka saya tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Upaya Meningkatkan Interaksi Sosial melalui 

Outbound Menara Kertas Pada Siswa Kelas 8C SMP IT Ihsanul Fikri Kota 

Magelang.” 

Pengertian Interaksi Sosial Menurut Homans ( dalam Ali, 2004: 87) 

mendefinisikan interaksi sebagai suatu kejadian ketika suatu aktivitas yang 

dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain diberi ganjaran atau hukuman 

dengan menggunakan suatu tindakan oleh individu lain yang menjadi 

pasangannya. Konsep yang dikemukakan oleh Homans ini mengandung pengertian 

bahwa interaksi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

interaksi merupakan suatu stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi 

pasangannya. 

Outbound berasal dari kata out of boundaries, artinya keluar dari batas. 

Merupakan istilah di bidang kelautan, arti menurut istilah Outbound  merupakan  

proses mencari  pengalaman  melalui  alam  terbuka. Kegiatan  ini sudah  dimulai  

sejak  zaman  Yunani kuno.  Sedangkan  dalam  bentuk  pendidikan formal, dimulai 

sejak 1821, ditandai dengan didirikannya  Round Hill School, di Inggris. Tetapi 

secara   sistematik  kegiatan ini baru dipopulerkan di  Inggris  tahun   1941. 

Lembaga  pendidikan outbound  dibangun  oleh  seorang  pendidik  berkebangsaan  

Jerman  bernama  Kurt  Hahn bekerja sama  dengan  pedagang  Inggris  bernama  

Lewrence  Holt. Kedua  orang  ini  membangun pendidikan berdasarkan 

petualangan (adventured based education). 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian 

Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK) dengan pemberian bimbingan kelompok 
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bagi siswa kelas VIII C SMP IT Ihsanul Fikri Magelang untuk meningkatkan 

interaksi sosial. 

a) Setting Penelitian 

Setting penelitian merupakan latar atau tempat yang dijadikan lokasi 

penelitian. Setting penelitian adalah di kelas VIIIC SMP IT Ihsanul Fikri Kota 

Magelang yang memiliki interaksi sosial yang berbeda-beda dan masih ada 

beberapa yang interaksi sosialnya kurang. 

b) Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII C SMP IT Ihsanul Fikri Kota 

Magelang. 

c) Teknik Pengumpulan Data 

Observasi 

Walgito (2010:61) menjelaskan bahwa observasi merupakan salah satu 

metode khusus untuk mendapatkan fakta. Sedangkan Young (dalam Walgito, 

2010:61) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu penelitian yang 

dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan indra 

(terutama mata) atas kejadian – kejadian yang langsung dapat ditangkap pada 

waktu kejadian itu berlangsung. 

Untuk mengetahui tingkat perubahan yang menjadi sasaran penelitian 

digunakan model Goodwin dan Coater (dalam Wulandini 2008) dengan rumus: 

𝑃𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 − 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑒

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒
 𝑥 100% 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒(𝑝𝑒) 

Beberapa siklus dalam melakukan rencana tindakan penelitian yaitu sebagai 

berikut : 

Rencana Penelitian Tindakan BK 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Siklus Dalam Melakukan Rencana Tindakan Penelitian 

Permasalahan             Rencana Tindakan   Pelaksanaan Tindakan I 

Refleksi I                                                                Observasi I 

 

Permasalahan  Rencana Tindakan   Pelaksanaan Tindakan II 

Refleksi II                                                               Observasi II  

 

  

Siklus I 

 
Siklus 2 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan interaksi siswa pada siklus I siswa kelas VIII B SMP IT 

Ihsanul Fikri Kota Magelang ini dapat dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1. Hasil Pengamatan Interaksi Siswa Siklus I 

 

No. Pencapaian Siklus I 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Nilai terendah 

Nilai tertinggi 

Rata-rata nilai 

Kriteria 

Ketuntasan interaksi siswa (%) 

1,2 

4 

2,6 

BAIK 

68,75% 

 

Tabel 4.2.  Perbandingan Hasil Pengamatan Interaksi Siswa Siklus I Setiap Kategori 

Nilai 

 

Kriteria Nilai 
Siklus I 

Jumlah  % Tuntas 

Sangat Baik 3,33<skor≤4,00   3,0   18,75 

Baik 2,33<skor≤3,33 8,0 50,0 

Cukup 1,33<skor≤2,33 5,0 31,25 

Kurang skor≤1,33   0,0   0,0 

% Ketuntasan Interaksi siswa 68,75% 

 

Hasil pengamatan interaksi siswa pada siklus I siswa kelas VIII B SMP IT 

Ihsanul Fikri Kota Magelang ini dapat dilihat pada Tabel 4.4 
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Tabel 4.4 Hasil Pengamatan Interaksi Siswa Siklus II 

 

No. Pencapaian 
 

Siklus II 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Nilai terendah 

Nilai tertinggi 

Rata-rata nilai 

Kriteria 

Ketuntasan interaksi siswa (%) 

2,0 

4,0 

3,0 

BAIK  

87,5% 

 

Tabel 4.5. Perbandingan Hasil Pengamatan Interaksi Siswa Siklus II Setiap Kategori 

Nilai 

 

Kriteria Nilai 
Siklus I 

Jumlah  % Tuntas 

Sangat Baik 3,33<skor≤4,00   4,0   25,0 

Baik 2,33<skor≤3,33 10,0 62,5 

Cukup 1,33<skor≤2,33 2,0 12,5 

Kurang skor≤1,33   0,0   0,0 

% Ketuntasan Klasikal 87,5% 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. Outbound Menara Kertas dapat meningkatkan interaksi sosial 

siswa kelas VIII C SMP IT Ihsanul Fikri Kota Magelang. 
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ABSTRAK 

Dalam proses pembelajaran IPA Materi rangka manusia di SDN 2 Sidorejo Kec 

Temanggungstandar ketuntasan belajar hasilnya masih sangat rendah, dimana standar yang di 

gunakan adalah 60, namun masih terdapat 54,29 % atau 19 siswa dari jumlah keseluruhan  

sebanyak 35 siswa yang  mendapat nilai di bawah standar yaitu ( 25 – 60 ). Masih rendahnya 

hasil belajar tersebut disebabkan berbagai faktor yang terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran diantaranya metode mengajar, media pembelajaran, sarana dan prasarana 

pendidikan yang digunakan maupun materi pelajaran. Setelah melakukan tahap perbaikan 

pembelajaran siklus 1 dengan menggunakan media Microsoft power point dapat dijelaskan 

bahwa pada studi awal nilai rata-rata kelas 58,11, setelah dilakukan perbaikan mengalami 

kenaikan menjadi 74,37.Pada studi awal 16 siswa (45,71%)tuntas belajar, pada siklus I naik 

menjadi 27 siswa (77,14%). Kenaikannya sebanyak 11siswa (31,43%).Pada tahap pelaksanaan 

perbaikan siklus II setelah diperoleh data maka dapat dijelaskan bahwa pada siklus I nilai rata-

rata kelas 74,37 setelah dilakukan perbaikan mengalami kenaikan menjadi 86,51. Siswa yang 

telah mencapai ketuntasan belajar pada siklus I adalah 27siswa (77,14%) dan pada siklus II 

menjadi 34siswa  (97,14%). Kenaikan ketuntasan belajar siswa pada siklus II sebanyak 7 siswa 

(20%). 

 

Kata kunci: media,  microsoft power point, hasil belajar 
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PENDAHULUAN 

Salah satu alternatif yang ditempuh oleh seorang guru dalam rangka 

meningkatkan mutu pembelajaran adalah dengan menggunakan media visual 

(gambar) dalam proses belajar mengajar. Penggunaan media secara tepat dan 

bervariasi mempunyai nilai praktis antara lain; mengatasi keterbatasan pengalaman 

belajar siswa, mengkongkritkan pesan yang abstrak, menanamkan konsep dasar 

yang benar, menimbulkan keseragaman dan akhirnya dapat meningkatkan 

keefektifan dan efisiensi proses belajar mengajar yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan mutu pembelajaran. 

Dengan pemanfaatan media pembelajaran khususnya pada pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Alam memungkinkan timbulnya interaksi edukatif yang efektif 

antara guru dan siswa, dan antara siswa dengan siswa. Hal ini dapat 

mempengaruhi proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dalam segala aktivitas 

belajar. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah sebuah mata pelajaran di sekolah 

dasar (SD). IPA merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan 

yang sangat luas terkait dengan kehidupan manusia. Pembelajaran IPA sangat 

berperan dalam proses pendidikan dan juga perkembangan Teknologi. 

Pembelajaran IPA diharapkan bisa menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari 

diri sendiri dan alam sekitar, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam proses pembelajaran  standar ketuntasan belajar, dimana standar 

yang di gunakan adalah 60, namun masih terdapat 54,29 % atau 19 siswa dari 

jumlah keseluruhan  sebanyak 35 siswa yang  mendapat nilai di bawah standar 

yaitu ( 25 – 60 ). Masih rendahnya hasil belajar tersebut disebabkan berbagai 

faktor yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran diantaranya metode 

mengajar, media pembelajaran, sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan 

maupun materi pelajaran. yang diakibatkan oleh kurang aktifnya seorang guru 

memotivasi peserta didik, maka dari itu kami melakukan perbaikan pembelajaran  

melalui uji coba Penelitian Tindakan Kelas dengan maksud untuk meningkatkan 

hasil atau nilai yang lebih baik akan kemampuan siswa dalam menguasai materi 

sehingga hasil belajar akan lebih meningkat sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

Berdasarkan temuan masalah yang teridentifikasi, maka peneliti 

merefleksikan untuk menemukan sebab – sebab siswa pasif, tidak bersemangat 

dan kesulitan memahami penjelasan guru tentang rangka manusia. Dari hasil 

refleksi tersebut dan telah peneliti diskusikan dengan teman sejawat, diketahui 

penyebab dan kekurangan dalam proses pembelajaran antara lain :Siswa kesulitan 

menangkap penjelasan guru, Penjelasan guru kurang menarik siswa, Bahasa yang 

digunakan guru sulit dipahami siswa, Guru kurang memanfaatkan alat peraga, 



       ◼       

 

Peningkatan Hasil Belajar IPA Materi Rangka Manusia 

Darmawan 

10 

Guru kurang melibatkan siswa secara aktif, Cara mengajar guru terlalu formal, 

hampir tidak ada komunikasi dengan siswa. 

Alternatif dan prioritas pemecahan masalah untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa tentang rangka manusia pada mata pelajaran IPA semester 1 Tahun 

Pelajaran 2017/2018SD Negeri 2 Sidorejo  Kabupaten Temanggung yang dilakukan 

dalam perbaikan pembelajaran ini adalah penggunaan media Microsoft Power 

Point.  

Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis masalah yang ada maka 

diperoleh rumusan masalah yaitu : 

1. “Apakah penggunaan media presentasi power pointdapat meningkatkan hasil 

belajar rangka manusia pada mata pelajaran IPA kelas IV  semester 1 Tahun 

Pelajaran 2017/2018SD Negeri 2 Sidorejo Kecamatan Temanggung  Kabupaten 

Temanggung ?” 

2. “Bagaimana media Microsoft Power Point dapat meningkatkan hasil belajar 

rangka manusia pada mata pelajaran IPA kelas IV  semester 1 Tahun Pelajaran 

2017/2018SD Negeri 2 Sidorejo Kecamatan Temanggung  Kabupaten 

Temanggung ?” 

Tujuan perbaikan pembelajaran melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) pada 

umumnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Sekolah Dasar, dan secara 

khusus bertujuan untuk meningkatkanhasil belajar rangka manusiapada mata 

pelajaran IPA kelas IV  semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018SD Negeri 2 Sidorejo 

Kecamatan Temanggung  Kabupaten Temanggung. 

Manfaat Pelaksanaan perbaikan (Penelitian Tindakan Kelas) ini menjadi 

sumbangsih dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi siswa, guru, sekolah, dan 

dunia pendidikan pada umumnya : 

 

1) Bagi Siswa : 

Memotifasi siswa untuk lebih aktif dalam mengikuti pelajaran, Siswa 

mempunyai pengalaman langsung dalam mengidentifikasi masalah, 

Meningkatkan kemampuan penguasaan materi tentang rangka manusia. Dan 

Dapat meningkatkankan kualitas hasil belajar. 

 

2) Bagi Guru : 

Guru dapat berperan aktif dalam  mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan sendiri dalam memperbaiki pelajaran.Guru mampu bekerja secara 
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profesional.Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang lebih guna 

meningkatkan keterampilan siswa dalam mengidentifikasi suatu permasalahan. 

 

3) Bagi Sekolah : 

Menjadi rujukan untuk peningkatan hasil belajar siswa sehingga dapat 

meningkatkan Kriteria Ketuntasan Minimal sekolah, Meningkatkan out come 

(nilai jual) sekolah dan memotivasi terhadap kemajuan sekolah.Menciptakan 

situasi pendidikan di sekolah lebih kondusif. 

 

4) Bagi Dunia Pendidikan : 

Menjadi rujukan pengembangan program pada dunia pendidikan 

khususnya mata pelajaran IPA, Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan  

sehingga dapat tercapainya target Tujuan Pendidikan Nasional, Sebagai acuan 

dalam memecahkan masalah di dunia pendidikan 

Karakteristik Pembelajaran  IPA 

Menurut Carin (dalam Yusuf, 2007:1) menyatakan bahwa: IPA sebagai 

produk atau isi mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum-hukum, dan teori IPA. Jadi 

pada hakikatnya IPA terdiri dari tiga komponen, yaitu sikap ilmiah, proses ilmiah, 

dan produk ilmiah.  Menurut Nash (dalam Usman, 2006:2) IPA adalah “ Suatu cara 

atau metode untuk mengamati alam yang bersifat analisa ,lengkap, cermat serta 

menghubungkan antara fenomena lain sehingga keseluruhannya membentuk suatu 

perspektif yang baru tentang objek yang di amati”. Nokes (dalam Abdullah, 

2003:18) IPA adalah “Pengetahuan teoritis yang di peroleh dengan metode 

khusus”.  

Menurut Muslichah (2006:23) tujuan pembelajaran IPA di SD adalah “Untuk 

menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap sains, teknologi dan 

masyarakat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan, mengembangkan gejala alam, 

sehingga siswa dapat berfikir kritis dan objektif “. 

Hasil Belajar IPA 

 

Belajar dapat membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. 

Perubahan ini merupakan pengalaman tingkah laku dari yang kurang baik menjadi 

lebih baik. Pengalaman dalam belajar merupakan pengalaman yang dituju pada 

hasil yang akan dicapai siswa dalam proses belajar di sekolah. Menurut 

Poerwodarminto (1991: 768), prestasi belajar adalah hasil yang dicapai (dilakukan, 

dekerjakan), dalam hal ini prestasi belajar merupakan hasil pekerjaan, hasil 
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penciptaan oleh seseorang yang diperoleh dengan ketelitian kerja serta perjuangan 

yang membutuhkan pikiran.  

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa prestasi belajar yang 

dicapai oleh siswa dengan melibatkan seluruh potensi yang dimilikinya setelah 

siswa itu melakukan kegiatan belajar. Pencapaian hasil belajar tersebut dapat 

diketahui dengan mengadakan penilaian tes hasil belajar. Penilaian diadakan untuk 

rnengetahui sejauh mana siswa telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan 

oleh guru. Di samping itu guru dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan guru 

dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

Sejalan dengan prestasi belajar, maka dapat diartikan bahwa prestasi belajar 

IPA adalah nilai yang diperoleh siswa setelah melibatkan secara langsung/aktif 

seluruh potensi yang dimilikinya baik aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) 

dan psikomotor (keterampilan) dalam proses belajar mengajar IPA. 

Materi Rangka Manusia 

1. Pengertian Rangka manusia 

Rangka manusia adalah susunan tulang-tulang yang saling 

bersambungan dan membentuk tubuh manusia.Rangka manusia terdapat di 

dalam tubuh manusia dan terbungkus otot (daging). 

 

2. Fungsi Rangka 

Fungsi utama rangka manusia adalah untuk menopang tubuh. 

Fungsi rangka adalah :Menegakkan berdirinya tubuh, Menentukan bentuk 

tubuh, Tempat melekatnya otot, Melindungi bagian tubuh yang penting seperti 

otak, jantung, paru-paru.Tempat pembentukan sel-sel darah merah (pada 

sumsum tulang belakang) 

 

3. Bagian – Bagian Rangka Manusia 

Rangka Manusia dikelompokkan menjadi 3 : 

a. Rangka kepala atau rangka tengkorak 

b. Rangka badan 

c. Rangka anggota gerak 

Pengertian Media  

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari sumber (pemberi pesan) kepada penerima pesan sehingga dapat 

merangsang fikiran dan perasaan serta minat dan perhatian siswa sedemikian rupa 

sehinggainformasi yang disampaikan dapat terjadi pada sasaran atau si penerima. 



 ◼ 

 

13 

Secara umum media juga dipandang sebagai sesuatu hadiah yang 

didalamnya termasuk baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak 

(software). Sehingga media itu sendiri sebagai alat penghubung antara pemberi 

pesan (komunikator) kepenerima pesan (komunikan). Bahwa komunikator 

bertujuan efektif dan efisien terhadap pesan. 

Penggunaan Program Microsoft Power Point  

Salah satu pendekatan pembelajaran yang diduga mampu mewujudkan 

situasi pembelajaran yang kondusif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan 

adalah pendekatan dengan metode presentasi audio/visual. Menurut Sudjana ( 

1989 hal.30 ) yang termasuk dalam komponen pembelajaran adalah “tujuan, 

bahan,metodedanalatsertapenilaian“.Melalui media pembelajaran Proyektor dengan 

Program Microsoft Power Point, akan mebangkitkan motivasi siswa dan lebih 

mudah menerima dan memahami materi pembelajaran IPA tentang rangka 

manusia. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu aplikasi milik Microsoft, 

disamping Microsoft Word dan Microsoft Excelyang telah di kenal banyak orang. 

Ketiga aplikasi ini lazim disebut Microsoft Office (Dabutar 2008). Pada dasarnya, 

aplikasi Microsoft Power Point berfungsi untuk membantu pengguna dalam 

menyajikan presentasi.  

PowerPointmerupakan salah satu media untuk menyampaikan presentasi. 

Presentasi semacam ini dapat disertai dengan narasi dan ilustrasi suara, musik, 

atau video yang dimainkan pada saat presentasi. Untuk dapatmenjalankan media 

PowerPoint dibutuhkan beberapa perangkat misal laptop, komputer dan Liquid 

Crystal Display (LCD) (Isroi 2008).  

 

 

METODE PENELITIAN 

Subyek, Tempat, Waktu,  

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 2 Sidorejo tahun 

pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 35 siswa. Terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 18 

siswa perempuan. Penelitian perbaikan ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Sidorejo 

yang terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 63 di Desa Sidorejo Kecamatan 

Temanggung Kabupaten Temanggung dan dilaksanakan pada:Pra Siklus 17 

September 2018, Siklus 1 ,24 September 2018,Siklus 2, 03 Oktober 2018 

Desain Perencanaan Perbaikan Pembelajaran 

Upaya perbaikan pembelajaran akan dilakukan melalui Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) yang berlangsung 2 siklus (Prasiklus, Siklus I, Siklus II) dalam tiap 

siklus kegiatan yang dilakukan meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 

http://www.isroi.org/?cat=11
http://www.isroi.org/
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refleksi. Kegiatan yang menjadi penelitian dalam Perbaikan Pembelajaran IPA 

adalah penggunaan media microsof  power point. Selanjutnya Rencana Tindakan 

pada setiap siklus disusun dalam bentuk Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) I 

dan Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) II  

 

Pembelajaran Siklus Kesatu  

a. Perencanaan  

Rencana perbaikan ini pada dasarnya merupakan penelitian tindakan kelas, 

sehingga langkah pelaksanaannya pun mengkuti prinsip dasar Penelitian 

Tindakan kelas (PTK). Sebelum melaksanakan perbaikan pembelajaran peneliti 

berdiskusi dengan teman sejawat untuk mendapatkan alternatif pemecahan 

permasalahan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.  

 

b. Pelaksanaan 

Kegiatan pada siklus 1 ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik 

diantaranya observasi (pengamatan), catatan lapangan, dan dokumentasi. 

Observasi dilakukan untuk mengamati latar kelas dan aktivitas belajar mengajar 

yang dilakukan sehingga perilaku guru dan siswa terpantau, dengan 

menggunakan format yang telah disediakan adapun fokus observasi adalah 

penampilan guru selama mengajar dan aktifitas siswa selama belajar. Observasi 

dilakukan secara bersama-sama secara kolaboratif oleh supervisor dan peneliti. 

Catatan lapangan pada dasarnya berisi deskripsi atau paparan tentang latar 

kelas dan aktvitas pembelajaran. Catatan terutama tentang interksi belajar 

mengajar baik guru-siswa maupun siswa-siswa. Hasil observasi di tuangkan 

dalam lembar pengamatan seperti  dalam lampiran 4. 

 

d. Refleksi 

Setelah perbaikan pembelajaran Siklus I selesai dilaksanakan, peneliti 

dibantu teman sejawat melakukan refleksi dengan mengumpulkan data hasil 

observasi maupun hasil belajar siswa dan mendiskusikan hasil pengamatan 
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terhadap kelemahan –kelemahan yang telah dilakukan pada pembelajaran ini. 

Kemudian hasil refleksi ini digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan 

rencana pembelajaran berikutnya.  

 

Pembelajaran Siklus Kedua  

a. Perencanaan 

Perencanaan yang dilakukan pada siklus kedua didasarkan pada hasil 

refleksi yang dilakukan pada siklus kesatu. Pada siklus kedua perencanaan tidak 

terlalu berbeda dengan pembelajaran siklus kesatu, hanya pada siklus kedua ini 

guru lebih memaksimalkan alat peraga torso dan media presentasi power point 

sehingga anak mempunyai pengalaman langsung yang pada akhirnya akan 

menimbulkan masa  ingat yang lebih lama (retention spam) dan lebih 

memberikan bimbingan dalam setiap kegiatan baik secara individual, klasikal 

maupun kelompok. 

 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan siklus kedua dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 2018 

dengan lebih memaksimalkan alat peraga torso dan media presentasi power 

point dan lebih memberikan bimbingan dalam setiap kegiatan. 

 

c. Pengamatan 

Proses pengamatan pada siklus kedua tidak berbeda dengan siklus kesatu, 

karena menggunakan format yang sama dan dilakukan oleh orang yang sama 

pula. Pada pengamatan siklus kedua dalam pengamatan penampilan guru 

ditekankan pada penggunaan alat peraga, metode dan bimbingan yang 

dilakukan oleh guru. Dalam kegiatan pengamatan ini diamati apakah semua 

indikator yang tidak muncul pada siklus 1 dan direncanakan akan dilaksanakan 

pada siklus 2 sudah muncul dan dilaksanakan atau tidak di dalam pembelajaran 

siklus 2. 
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d. Refleksi  

Hal yang dilakukan dalam refleksi siklus 2 ini tidak berbeda jauh dengan 

yang dilakukan pada siklus 1. Hasil yang didapatkan dalam tahap observasi dan 

evaluasi yang dikumpulkan kemudian dianalisis begitu pula hasil evaluasinya dari 

siklus II. Hasilnya mencerminkan sudah ada perbaikan dari tindakan yang telah 

dilakukan pada siklus I. Secaraumum hasil evaluasi dari kegiatan perbaikan 

pembelajaran siklus II ini semakin sesuai dengan yang diharapkan. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa teknik tes, dan teknik 

non tes. Sedangkan alat Pengumpulan Data meliputi dokumen, tes dan observasi. 

Dokumen digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar kondisi awal 

siswa yaitu berupa daftar nilai/laporan penilaian, pengolahan dan analisis hasil 

belajar siswa. Tes digunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa 

yang berupa butir soal. Pengamatan menggunakan lembar penilaian yaitu untuk 

mengetahui proses siswa dalam pemahaman terhadap materi rangka manusia. 

Untuk memperoleh data yang valid mengenai hasil belajar IPA materi Rangka 

Manusia pada siswa Kelas IV SD Negeri 2 Sidorejo Semester I tahun pelajaran 

2017/2018 maka hasil belajar yang berupa nilai test yang divalidasi adalah 

instrumen test yang berupa butir soal dengan content validity diperlukan kisi-kisi 

soal. Data yang berupa angka (data kuantitatif) dianalisis menggunakan diskriptif 

komparatif yaitu membandingkan nilai tes kondisi awal, nilai tes setelah siklus I 

dan nilai tes setalah siklus II, kemudian direfleksi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Hasil Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

Pembelajaran Siklus Kesatu  

Data yang diperoleh dalam perencanaan pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini berupa Rencana Perbaikan 
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Pembelajaran (RPP) yang di dalamnya tercakup komponen skenario pembelajaran 

yang akan diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar.Peneliti juga 

memperoleh seperangkat instrumen yang akan digunakan untuk pengumpulan 

data, berupa lembar pengamatan tingkat keaktifan siswa, dan daftar nilai tes 

formatif pada akhir siklus perbaikan pembelajaran. Data pendukung pembelajaran 

lainnya berupa lembar kerja siswa (LKS), lembar evaluasi, alat peraga, dan 

gambar-gambar. 

Berhubung dengan hal tersebut maka penulis minta bantuan supervisor dan 

teman sejawat untuk memberikan masukan bagaimana cara peningkatan nilai hasil 

tes formatif agar lebih baik.Penulis disarankan untuk mengajar menggunakan 

media presentasi power point pada pembelajaran berikutnya dengan lebih optimal. 

Setelah dipraktekkan ternyata menunjukkan adanya peningkatan nilai untuk 

beberapa peserta didik. Berdasarkan analisis data nilai tes formatif tindakan 

perbaikan pembelajaran siklus I diperoleh data bahwa 27 siswa (77,14%) dari 35 

siswa telah tuntas, berarti masih ada 8 siswa (22,86%) yang belum tuntas.Nilai 

rata-rata kelas pada tes awal 58,11. Pada siklus I nilai rata-rata kelas mencapai 

74,34  berarti mengalami kenaikan sekitar 19 poin.Kesimpulan sementara dari hasil 

tindakan yang telah  dilakukan menunjukkan peningkatan, tetapi belum mencapai 

tingkatan yang diharapkan sesuai indikator keberhasilan, untuk itu perlu 

dilaksanakan siklus II. 

 

Pembelajaran Siklus Kedua 

Data yang diperoleh dari perencanaan perbaikan pembelajaran siklus II 

berupa Rencana Perbaikan Pembelajaran (RPP) yang di dalamnya tercakup 

komponen skenario pembelajaran yang akan diimplementasikan di dalam proses 

perbaikan pembelajaran pada siklus II dalam satu kali pertemuan, seperangkat 

instrumen yang akan digunakan  untuk pengumpulan data, dan data pendukung 

pembelajaran berupa lembar kerja siswa (LKS) dan lembar tes formatif.Rencana 

Perbaikan Pembelajaran (RPP) siklus II ini merupakan penyempurnaan dari RPP 

siklus I yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar pelaksanaan perbaikan 

pembelajaran siklus II ini.Berdasarkan data nilai tes formatif pelaksanaan tindakan 
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perbaikan pembelajaran siklus II, hampir semua  siswa yaitu 34 anak (97,14%)  

dari jumlah keseluruhan 35 siswa yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 18 siswa 

perempuan telah mencapai ketuntasan.Nilai rata-rata kelas pada siklus I 74,37. 

Pada siklus II nilai rata-rata kelas mencapai 86,51, itu berarti mengalami 

peningkatan sekitar12 poin.Kesimpulan hasil tindakan perbaikan pembelajaran 

siklus II yang telah dilakukan menunjukkan peningkatan yang sangat baik, hasil 

belajar siswa menunjukkan tingkat ketuntasan yang maksimal yaitu 97,14%, untuk 

itu pelaksanaan perbaikan pembelajaran dihentikan pada siklus II. 

Pembahasan Hasil Penelitian Perbaikan Pembelajaran 

Pada tahap studi awal pelaksanaan tindakan perbaikan pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) kompetensi dasar mendeskripsikan hubungan struktur 

rangka tubuh manusia dengan fungsinya tentang rangka manusia dan bagian – 

bagiannya  diperoleh hasil yang rendah. Hal ini terbukti bahwa data perolehan nilai 

tindakan perbaikan pembelajaran studi awal dari jumlah 35 siswa, baru 16 siswa 

(45,71%) yang memperoleh nilai di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), berarti 

masih ada 19 siswa (54,29%) yang belum tuntas.Nilai rata-rata kelas menunjukkan 

angka 58,11. 

 

1. Pembelajaran Siklus Kesatu  

Setelah melakukan tahap perbaikan pembelajaran siklus 1 dapat 

dijelaskan bahwa pada studi awal nilai rata-rata kelas 58,11, setelah dilakukan 

perbaikan mengalami kenaikan menjadi 74,37.Pada studi awal 16 siswa 

(45,71%)tuntas belajar, pada siklus I naik menjadi 27 siswa (77,14%). 

Kenaikannya sebanyak 11siswa (31,43%). 

Alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi rendahnya pemahaman 

siswa terhadap materi rangka manusia pada pelajaran IPA dengan 

menggunakan media presentasi power point di kelas IV SD Negeri 2 Sidorejo  

Kecamatan  Temanggung Kabupaten Temanggung ternyata memberikan 

kenaikan hasil belajar dan keaktifan belajar signifikan jika dibandingkan dengan 
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studi sebelumnya.Berkat perbaikan pembelajaran ini ada kenaikan ketuntasan 

belajar sebesar 31,43%. Kenaikan nilai rata-rata sekitar 10 poin. Kehadiran alat 

peraga atau media dalam pembelajaran telah mampu mempermudah siswa 

dalam belajar. Hal ini seperti tercantum dalam Encyclopedia of Educational 

Research (dalam Oemar Hamalik, 2004:6) media memiliki manfaat di 

antaranya; meletakkan dasar berfikir kongkret, memberikan pengalaman nyata 

dan menumbuhkan pemikiran yang kontinyu, yang membuat pembelajaran 

lebih mantap. Di samping itu, model juga dapat mengatasi keterbatasan 

pengalaman yang dimiliki siswa dan juga keterbatasan indera, ruang, dan 

waktu (Oemar Hamalik, 2004:16-19). 

 

2. Pembelajaran Siklus Kedua 

Pada tahap pelaksanaan perbaikan siklus II setelah diperoleh data maka 

dapat dijelaskan bahwa pada siklus I nilai rata-rata kelas 74,37 setelah 

dilakukan perbaikan mengalami kenaikan menjadi 86,51. Siswa yang telah 

mencapai ketuntasan belajar pada siklus I adalah 27siswa (77,14%) dan pada 

siklus II menjadi 34siswa  (97,14%). Kenaikan ketuntasan belajar siswa pada 

siklus II sebanyak 7 siswa (20%). 

Setelah dilakukan perbaikan terhadap kelemahan refleksi pada siklus I, 

melalui bimbingan dalam diskusi kelompok kecil kenaikan ketuntasan belajar 

siswa semakin terlihat. Kenaikan ketuntasan belajar sebesar 20%, kenaikan 

rata-rata kelas sebesar 12,14 poin. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan 

Slamet Tri Hartanto (2007:8), “Setiap media sudah pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Untuk memperoleh hasil yang optimal, pemilihan media di 

antaranya perlu memperhatikan jumlah siswa atau besar kecilnya kelas”.Faktor 

lain yang ikut memberi kontribusi terhadap peningkatan hasil belajar siswa 

adalah dengan diberikannya kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

peragaan dalam kelompok. Hal ini memberikan pengalaman nyata.Ternyata 

dengan kerja kelompok lebih baik dan semua siswa terlibat aktif dalam 

pembelajaran dan semua siswa memperoleh pengalaman nyata dari 

pembelajaran. Seperti dikatakan Edgar Dale bahwa pengalaman belajar yang 
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paling tinggi nilainya adalah pengalaman belajar langsung dan melakukan 

sendiri. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data tes formatif pada studi awal tingkat 

ketuntasan belajarnya hanya 45,71% kemudian pada siklus 1 sebesar 77,14 % lalu 

pada siklus 2 mencapai 99, 17 %  dan dengan adanya temuan yang diperoleh  

serta perbaikan –perbaikan pembelajaran yang telah dilakukan pada studi awal, 

siklus I, dan siklus  II dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan media microsoft 

power point pada pembelajaran IPA dengan materi tentang rangka manusia dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa di kelas IV semester 1 SD Negeri 2 Sidorejo 

Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. 

Saran Tindak Lanjut 

Berdasarkan simpulan dari kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

sudah dilaksanakan, maka ada beberapa masukan untuk meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran IPA yaitu : 

1. Bagi Guru 

a. Guru sebagai pendidik perlu mengadakan penelitian tindakan kelas guna 

meningkatkan kemampuan profesionalnya. 

b. Guru hendaknya menggunakan metode atau media  yang bervariasi pada 

setiap kegiatan pembelajaran. 

c. Sebagai seorang pendidik seharusnya selalu berinovasi untuk 

mendapatkan pengetahuan yang memadai agar tidak tertinggal dengan 

perkembangan pengetahuan yang semakin pesat. 

d. Guru hendaknya selalu aktif, kreatif, dan bekerja sama dengan teman 

sejawat dalam menemukan dan memecahkan masalah bersama. 

e. Dalam proses pembelajaran guru hendaknya lebih banyak melibatkan 

siswa supaya aktif dan lebih tertarik terhadap pelajaran. 
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2. Bagi Siswa 

a. Siswa harus lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran melalui 

peragaan, pengamatan, dan latihan untuk dapat menemukan 

pengetahuannya sendiri demi meningkatkan hasil belajarnya. 

b. Siswa hendaknya lebih berani dalam bertanya, mengemukakan pendapat, 

atau menanggapi pendapat siswa lain dalam proses diskusi. 

 

3. Bagi Sekolah 

a. Sekolah berusaha untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam 

kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Sekolah harus memberikan kesempatan kepada guru seluas-luasnya 

untuk mengembangkan kreatifitasnya dengan kegiatan pendidikan dan 

pelatihan peningkatan profesionalisme guru. 

c. Sekolah lebih mengoptimalkan KKG/MGMP yang merupakan tempat yang 

sangat baik guna meningkatkan kemampuan guru dalam peningkatan 

kualitas pembelajaran. 

 

Selain itu hasil dari penelitian ini akan ditindaklanjuti dengan meminimalkan 

pengulangan pembelajaran, dan akan diujicobakan pada materi atau mata 

pelajaran lain. 
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ABSTRAK 

Pola pikir seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah dipengaruhhi berbagai faktor, salah 

satunya adalah jenis kelamin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 

pemecahan masalah mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika ditinjau dari 

perbedaan jenis kelamin. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini sebanyak enam orang yang terdiri dari tiga subjek 

perempuan dan tiga subjek laki-laki. Data pada penelitian ini adalah kemampuan pemecahan 

masalah mahasiswa. Instrumen pada penelitian ini adalah peneliti sebagai peneliti utama dan tes 

kemampuan pemecahan masalah sebagai instrumen bantu. Hasil penelitian ini diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 1) kategori tinggi tidak memiliki hambatan pada kemampuan 

pemecahan masalah, 2) kategori sedang mengalami hambatan pada langkah manipulasi 

matematika, 3) tidak ada perbedaan yang signifikan pada kemampuan pemecahan masalah 

dalam menyelesaikan persoalan materi induksi matematika antara laki-laki dan perempuan. 

Kata kunci: kemampuan pemecahan masalah, perbedaan jenis kelamin, induksi matematika. 

ABSTRACT 

A person's mindset in resolving a problem is influenced by a variety of factors, one of which is 

gender. The purpose of this study is to know the ability to solve the problem of students in solving 

mathematical problems reviewed from gender differences. This type of research is included in 

qualitative research with a case study approach. The subject of this study was six people 

consisting of three female subjects and three male subjects. The Data on this research is student 

problem solving capability. The instrument on this research is researchers as a major researcher 

and test problem solving skills as auxiliary instruments. The results of this study were obtained 

conclusions as follows. 1) High category has no barriers to problem solving capabilities, 2) 

category is experiencing obstacles in the mathematical manipulation step, 3) There is no 

significant difference in problem solving skills in resolving the issues Mathematical induction 

material between men and women. 

Keywords: problem solving ability, gender difference, mathematical induction. 
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PENDAHULUAN 

Tuhan menciptakan pria dan wanita secara setara dalam gambar ilahi-Nya. 

Namun, pria dan wanita sepenuhnya setara dalam kepribadian, martabat, dan nilai. 

Tapi entah bagaimana, jenis kelamin telah lama dikutip sebagai alasan yang masuk 

akal untuk perbedaan yang dilaporkan dalam kemampuan matematika dan Skor di 

antara anak laki-laki dan perempuan (Paslov, 2016), yang menjadi sinyal bahwa pria 

cenderung untuk melakukan lebih baik daripada perempuan. Menurut Wollstonecraft 

(Kohm, 2008), "perempuan adalah manusia, dan semua manusia diciptakan dengan 

rasionalitas dan hak yang sama". 

Kegiatan belajar pembelajaran di dalam kelas akan lebih baik jika antara 

peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan dapat terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran. Namun kenyataannya setiap individu memiliki sifat emosional 

yang berbeda dalam menyerap pengetahuan yang diberikan oleh pengajarnya. 

Suseto (2006) menjelaskan bahwa jenis kelamin bukan hanya berpengaruh pada 

perbedaan kemampuan dalam matematika, tetapi berpengaruh juga pada 

bagaimana cara memperoleh pengetahuan matematika. Menurut Maccoby & Jacklyn 

(Nafi’ah, 2011) mengemukakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai 

perbedaan kemampuan antara lain sebagai berikut: 1) perempuan mempunyai 

kemampuan verbal lebih tinggi daripada laki-laki; 2) laki-laki lebih unggul dalam 

visual spatial skill (kemampuan penglihatan keruangan) daripada perempuan; dan 

3) laki-laki lebih unggul dalam kemampuan matematika. Namun, menurut Setiarini 

dan Mubarokah (2014) menjelaskan bahwa banyak ahli psikologis berpendapat 

bahwa laki-laki akan lebih berhasil mempelajari matematika daripada perempuan.   

Menurut American Psychological Association (APA) (Science Daily, 9 Mei 2019) 

mengemukakan, “Berdasarkan analisis terbaru dari penelitian internasional 

kemampuan perempuan di seluruh dunia dalam matematika tidak lebih buruk 

daripada kemampuan laki-laki meskipun laki-laki memiliki kepercayaan diri yang lebih 

dari perempuan dalam matematika, dan perempuan-perempuan dari negara dimana 

kesamaan gender telah diakui menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam tes 

matematika”. 

Dalam Konteks jenjang pendidikan tinggi perbedaan kemampuan seseorang 

dalam menyelesaikan masalah juga dipengaruhi oleh perbedaan jenis kelamin. 

Perbedaan jenis kelamin dapat mempengaruhi perbedaan dalam setiap tahapan 

dalam menyelesaikan masalah matematis pada masing-masing individu. 

Kemampuan pemecahan masalah peserta didik sangat diperlukan dalam 

menyelesaikan permasalahan dalam matematika, dimulai dari memahami masalah, 

merancang rencana, melaksanakan rencana, hingga melihat kembali penyelesaian 

sesuai apa yang direncanakan. Kemampuan pemecahan masalah juga diungkapkan 
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oleh Branca (1980), bahwa kemampuan pemecahan masalah adalah jantungnya 

matematika.  

Kemampuan komunikasi matematis dan pemecahan masalah penting untuk 

dikuasai oleh peserta didik. Hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan kaum 

intelektual yang mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dan mampu untuk 

menginterpretasikan ke dalam bahasa lisan maupun tulisan yang mudah dipahami. 

Perguruan tinggi sebagai wadah pendidikan formal terakhir diharapkan dapat 

memfasilitasi berkembangnya kemampuan komunikasi matematis dan pemecahan 

masalah mahasiswa. 

Setiap manusia diciptakan Tuhan secara unik, artinya memiliki kemampuan 

yang berbeda-beda dalam mengatasi suatu permasalahan. Kemampuan untuk 

memberikan ide yang bersifat solutif diperlukan dalam kehidupan ini. Kemampuan 

mahasiswa dalam memecahkan permasalahan harus dimiliki agar mampu mengatasi 

persoalan yang berkaitan dengan materi kuliah. James (Sariningsih & Purwasih, 

2017) mengungkapkan bahwa matematika merupakan ilmu dasar yang tentang 

logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep berhubungan lainnya 

dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan memiliki 

kognitif untuk memecahkan permasalahan yang baik untuk melatih mereka berpikir. 

Dalam pembelajaran matematika pemecahan masalah merupakan inti pembelajaran 

yang merupakan kemampuan dasar dalam proses pembelajaran. Untuk 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah perlu dikembangkan keterampilan 

memahami masalah, membuat model matematika, menyelesaikan masalah dan 

menafsirkan solusinya.  

Induksi matematika merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

membuktikan pernyataan-pernyataan yang menegaskan bahwa suatu p(n) adalah 

benar untuk semua bilangan bulat positif, dimana p(n) adalah fungsi proporsional. 

Metode dalam menggunkan induksi matematika sangat bervarisi dan tidak kaku, 

setiap metode memiliki tipe penerapannya sendiri. Karena banyaknya metode yang 

ada sering kali membuat peserta didik kesulitan dalam penggunaan metode yang 

tepat untuk menyelesaikan induksi matematika. Tingkat kemampuan peserta didik 

dalam menyelsaikan masalah juga mempengaruhi dalam penyelesaian soal induksi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika 

yang ditinjau dari perbedaan jenis kelamin. Berdasarkan permasalahan yang telah 

dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemecahan 
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masalah peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang ditinjau 

dari perbedaan jenis kelamin. 

Hakikat Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis 

Menurut Newell dan Simon (Darminto, 2010: 24), “masalah merupakan suatu 

situasi dimana individu ingin melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperoleh 

apa yang dia inginkan”. Sedangkan Kemampuan pemecahan masalah sendiri 

merupakan salah satu kemampuan yang masih menjadi perhatian dalam 

pembelajaran matematika. Kemampuan pemecahan masalah dapat dikatakan 

sebagai suatu keterampilan dasar atau kecakapan hidup (life skill) yang harus 

dimiliki, karena setiap manusia harus mampu memecahkan masalahnya sendiri 

(Husna, 2013). Mengimplementasikan kemampuan pemecahan masalah sebagai 

tujuan pendidikan sangat dibutuhkan dalam memperoleh pengetahuan yang dapat 

diterapkan serta membantu peserta didik agar terlatih dalam menghadapi berbagai 

masalah dalam kehidupan nyata peserta didik (Yang, 2012). 

Menurut Saad & Ghani (2008: 119), masalah matematika didefinisikan sebagai 

situasi yang memiliki tujuan yang jelas tetapi berhadapan dengan halangan akibat 

kurangnya algoritma yang diketahui untuk menguraikannya agar memperoleh 

sebuah solusi. Sementara itu, Polya (1973: 154-155) menjelaskan masalah 

matematika dalam dua jenis, yaitu masalah mencari (problem to find) dan masalah 

membuktikan (problem to prove). Masalah mencari yaitu masalah yang bertujuan 

untuk mencari, menentukan, atau mendapatkan nilai objek tertentu yang tidak 

diketahui dalam soal dan memberi kondisi yang sesuai. Sedangkan masalah 

membuktikan yaitu masalah dengan suatu prosedur untuk menentukan suatu 

pernyataan benar atau tidak benar. 

Berdasarkan pengertian mengenai masalah dan masalah matematika yang 

sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa masalah matematika merupakan situasi 

yang terhalang karena belum diberikannya algoritma dalam mencari solusi yang 

dicari oleh pengajar kepada peserta didik. Ada dua jenis masalah matematika, yaitu 

masalah yang bertujuan untuk mencari nilai yang dicari dan masalah yang bertujuan 

untuk membuktikan suatu pernyataan dalam matematika benar atau tidak benar. 

Sedangkan pemecahan masalah matematika merupakan suatu kegiatan untuk 

mencari penyelesaian dari masalah matematika yang dihadapi dengan menggunakan 

semua bekal pengetahuan matematika yang dimiliki. 

Kemampuan pemecahan masalah matematis  sangat diperlukan mahasiswa S1 

Pendidikan Matematika sebagai calon guru dalam menyelesaikan soal matematika, 

salah satunya pada materi induksi matematika. Kemampuan pemecahan masalah 

diperlukan mahasiswa dalam mempelajari induksi matematika agar mampu 

meningkatkan keterampilannya dalam menyelesaikan soal. Terkait kemampuan 
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pemecahan masalah, setiap mahasiswa mempunyai kemampuan pemecahan 

masalah yang berbeda-beda. Perbedaan yang paling sering dikemukakan adalah 

terkait laki-laki dan perempuan atau perbedaan jenis kelamin, baik yang disebabkan 

oleh faktor biologis maupun proses social dan cultural. Menurut Maccoby & Jacklyn 

(Nafi’ah, 2011) mengatakan laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan 

kemampuan antara lain sebagai berikut: perempuan mempunyai kemampuan verbal 

lebih tinggi daripada laki-laki, laki-laki lebih unggul dalam kemampuan visual spatial 

skill (kemampuan pengelihatan keruangan) daripada perempuan. 

Perbedaan jenis kelamin cenderung mempengaruhi kemampuan pemecahan 

masalah matematis. Seperti hasil penelitian Fitriani, dkk (2015) yang menunjukkan 

bahwa siswa laki-laki cenderung lebih aktif dan lebih banyak terlibat dalam proses 

pemecahan masalah daripada siswa perempuan. Meskipun begitu, hasil belajar 

matematika siswa perempuan cenderung lebih tinggi daripada siswa laki-laki. 

Menurut (Suseto, 2006) perbedaan jenis kelamin bukan hanya berakibat pada 

perbedaan kemampuan dalam matematika, akan tetapi cara memperoleh 

pengetahuan matematika juga terkait dengan perbedan jenis kelamin. 

Prinsip Induksi Matematika 

Induksi matematika merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

membuktikan pernyataan-pernyataan yang menegaskan bahwa suatu p(n) adalah 

benar untuk semua bilangan bulat positif, dimana p(n) adalah fungsi proporsional. 

Metode dalam menggunakan induksi matematika sangat bervarisi dan tidak kaku, 

setiap metode memiliki tipe penerapannya sendiri. Karena banyaknya metode yang 

ada sering kali membuat mahasiswa kesulitan dalam penggunaan metode yang tepat 

untuk menyelesaikan induksi matematika. Tingkat kemampuan mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalah juga mempengaruhi dalam penyelesaian soal induksi. 

Berikut langkah utama dalam melakukan pembuktian induktif yang digunakan 

oleh peneliti menurut Dogan (2016), yaitu Misalkan p(n) menyatakan suatu 

pernyataan matematika yang berkorespondensi pada himpunan bilangan asli n. 

Langkah dasar yaitu dibuktikan untuk p(1) benar, kemudian hipotesis induksi yaitu 

mengasumsikan p(k) benar untuk k ≥ n, dan terakhir langkah induksi yaitu 

membuktikan p(k+1) benar untuk k ≥ n. Namun terkadang langkah dasar yang 

digunakan bukan p(1). Bisa saja p(2) atau bahkan p(100) tergantung dengan kondisi 

pada pernyataan yang akan dibuktikan, dan itu akan memicu kesalahan mahasiswa 

dalam mengerjakan soal terkait  induksi matematika apabila kurang teliti terhadap 

soal. Selain itu banyaknya langkah memungkinkan mahasiswa tidak runtut dalam 

menyelesaikan soal induksi matematika tersebut. 



       ◼   

 

 

28 

Perbedaan Penyelesaian Soal Induksi Matematika Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Adanya perbedaan dalam pemahaman konseptual memicu mahasiswa 

melakukan suatu kesalahan pada prosedur dalam menyelesaikan soal matematika. 

Dalam menyelesaikan masalah soal matematika, sering terjadi kesalahan prosedur. 

Prosedur adalah cara yang sistematis untuk menemukan jawaban dari suatu soal. 

Setiap langkah harus jelas letaknya Roy Hollands (Baldah, 2010: 14). Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, 2002) prosedur adalah metode sistematis untuk 

memecahkan masalah sistematis dalam langkah-langkah terbatas atau urutan logis 

pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau 

operasi yang harus dijalankan dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil 

yang sama. Setiap langkah dari prosedur harus memiliki unsur yang jelas tatacara 

dan letaknya. Prosedur dilakukan untuk perhitungan yang tidak sederhana, namun 

dapat menjadi bahan untuk menyelesaikan pekerjaan yang rumit. Jadi kesalahan 

prosedur adalah ketidak sesuaian langkah-langkah dalam menjawab masalah 

sehingga tidak ada kejelasan tata letaknya dalam proses menemukan jawaban. 

Sedangkan ketidak runtutan prosedur pada penyelesaian soal materi induksi 

matematika di pengaruhi oleh salah satu faktor individu yaitu jenis kelamin. Jenis 

kelamin sering kali menjadi faktor yang membedakan seorang lelaki dan perempuan 

pada kehidupannya. Misalnya saja dalam soal induksi matematika ini, dimana dari 

perbedaan gender kita dapat tahu apakah perempuan akan lebih runtut dalam 

mengerjakan soal tersebut atau bahkan berkebalikan laki-lakilah yang lebih runtut 

dalam pengerjaan soal induksi matematika. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah dalam menyelesaikan 

persoalan pada materi induksi matematika ditinjau dari  perbedaan jenis kelamin. 

Teknik pemilihan subjek dengan purposive sampling, yaitu pengambilan/pemilihan 

subjek sesuai dengan tujuannya. Subjek penelitian ini diambil 6 mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Matematika yang terdiri dari 3 perempuan dan 3 laki-laki yang telah 

menerima materi induksi matematika. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Tidar.   

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis bentuk 

uraian. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tes ini menuntut kemampuan 

mahasiswa untuk dapat menghubungkan pengetahuan yang telah mereka peroleh 

untuk menyelesaiakan masalah pada soal induksi matematika. Menurut Arikunto 
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(2010) bahwa salah satu kelebihan dari bentuk tes uraian adalah dapat diketahui 

sejauh mana mahasiswa mendalami suatu masalah yang diteskan. Tes tersebut 

memuat soal induksi matematika. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah tes yang 

digunakan untuk mengetahui letak kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan soal 

induksi matematika serta adakah pengaruh jenis kelamin di dalamnya.   

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah 

dalam menyelesaikan persoalan pada materi induksi matematika ditinjau dari 

perbedaan jenis kelamin. Penelitian ini di uji cobakan dalam bentuk soal induksi 

matematika yang diujikan pada mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas 

Tidar, sebagai sampel diambil sebanyak 6 mahasiswa yang terdiri dari 3 orang 

mahasiswa laki-laki dan 3 orang mahasiswa perempuan. Adapun hasil dari penelitian 

ini dibagi menjadi 2 tingkat, yaitu tingkat tinggi dan tingkat sedang. Dari kedua 

tingkat tersebut peneliti dapat menganalisis kemampuan pemecahan masalah yang 

dimiliki oleh mahasiswa, terutama pada langkah pengerjaan soal induksi 

matematika. 
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Berikut adalah hasil pekerjaan mahasiswa dalam menyelesaikan soal induksi 

matematika:  

1. Kemampuan pemecahan masalah tingkat  tinggi 

 

 
 

Gambar 1. Hasil pemecahan masalah subjek 1 

 

Berdasarkan hasil pemecahan masalah subjek 1, dapat dilihat bahwa 

subjek 1 tidak mengalami hambatan dalam pemecahan masalah. Subjek 1 

merupakan subjek dengan jenis kelamin perempuan. Subjek 1 dapat 

memecahkan masalah sesuai dengan langkah-langkah pengerjaan prinsip 

induksi matematika. Subjek 1 memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

langkah yang seharusnya, yaitu: 

a. pembuktian pada rumus ataupun pernyataan itu benar untuk n=1. 

b. pembuktian pada rumus ataupun pernyataan tersebut diasumsikan benar 

untuk n=k. 

c. membuktikan pada rumus ataupun pernyataan itu benar untuk n=k+1. 
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Gambar 2. hasil pemecahan masalah subjek 2 

Berdasarkan hasil pemecahan masalah subjek 2, dapat dilihat bahwa subjek 

2 tidak mengalami hambatan dalam pemecahan masalah. Subjek 2 merupakan 

subjek dengan jenis kelamin laki-laki. Subjek 2 dapat memecahkan masalah 

sesuai dengan langkah-langkah pengerjaan prinsip induksi matematika. Subjek 

2 memecahkan masalah yang berkaitan dengan langkah yang seharusnya, yaitu: 

a. pembuktian pada rumus ataupun pernyataan itu benar untuk n=1. 

d. pembuktian pada rumus ataupun pernyataan tersebut diasumsikan benar 

untuk n=k. 

e. membuktikan pada rumus ataupun pernyataan itu benar untuk n=k+1. 

Berdasarkan hasil pemecahan masalah subjek 1 dan subjek 2, yang 

termasuk dalam kategori kemampuan pemecahan masalah tingkat tinggi, tidak 

mengalami kesulitan/hambatan dalam pemecahan masalah. Dengan kata lain, 

subjek 1 dan subjek 2 tidak berbeda dalam kemampuan pemecahan masalah. 
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2. Kemampuan pemecahan masalah tingkat sedang 

 

 
 

Gambar 3. pemecahan masalah subjek 6 

Berdasarkan hasil pemecahan masalah subjek 6, dapat dilihat bahwa 

subjek 6 mengalami hambatan dalam pemecahan masalah manipulasi 

matematika. Subjek 6 merupakan subjek dengan jenis kelamin perempuan. 

Walaupun subjek 6 mengalami kesulitan dalam memanipulasi matematika 

namun subjek 6 pada akhirnya dapat memecahkan masalah sesuai dengan 

langkah-langkah pengerjaan prinsip induksi matematika dan hasil akhirnya 

tepat. 
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Gambar 4. Hasil pemecahan masalah subjek 3 

Berdasarkan hasil pemecahan masalah subjek 3, dapat dilihat bahwa 

subjek 3 juga mengalami hambatan dalam pemecahan masalah manipulasi 

matematika. Subjek 3 merupakan subjek dengan jenis kelamin laki-laki. 

Walaupun subjek 3 mengalami kesulitan dalam memanipulasi matematika 

namun subjek 3 pada akhirnya dapat memecahkan masalah sesuai dengan 

langkah-langkah pengerjaan prinsip induksi matematika dan hasil akhirnya 

tepat. 

Berdasarkan hasil pemecahan masalah subjek 3 dan subjek 6 yang 

termasuk ke dalam kategori kemampuan pemecahan masalah tingkat sedang, 

mengalami kesulitan dalam memanipulasi matematika namun subjek 3 dan 

subjek 6 pada akhirnya dapat memecahkan masalah sesuai dengan langkah-

langkah pengerjaan prinsip induksi matematika dan hasil akhirnya tepat. 
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SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut, 1) kategori tinggi tidak memiliki 

hambatan pada kemampuan pemecahan masalah, 2) kategori sedang mengalami 

hambatan pada langkah manipulasi matematika, 3) tidak ada perbedaan yang 

signifikan pada kemampuan pemecahan masalah dalam menyelesaikan persoalan 

materi induksi matematika antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan penelitian, 

bahwa perbedaan jenis kelamin tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 

pembelajaran matematika. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh 

gender dalam menyelesaikan soal induksi matematika. Oleh sebab itu, salah satu 

tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan 

pemecahan masalah apakah ada pengaruhnya dengan perbedaan jenis kelamin 

dalam menyelesaiakan soal induksi matematika.  
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ABSTRAK 

Abstrak: Perbedaan gender mempengaruhi pola pikir seseorang dalam memecahkan suatu 

masalah matematika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 

pemahaman konsep materi prinsip induksi matematika ditinjau dari gender. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini sebanyak enam 

orang, yang terdiri dari tiga subjek perempuan dan tiga subjek laki-laki. Instrumen pada penelitian 

ini terdiri dari peneliti sebagai instrument utama, dan tes tertulis sebagai instrumen bantu. Data 

dalam penelitian ini adalah kemampuan pemahaman konsep matematika. Hasil penelitian ini 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1) subjek perempuan menguasai konsep prinsip induksi 

matematika dengan baik, dan 2) subjek laki-laki kurang menguasai konsep prinsip induksi 

matematika. 

Kata kunci : perbedaan gender, pola pikir, induksi matematika. 

ABSTRACT 

Abstract: Gender differences affect one's mindset in solving a mathematical problem. The 

purpose of this research is to know the ability to understand the concept of mathematical induction 

principle material is reviewed from gender. This type of research is qualitative research with a 

case study approach. The subject of this study was six people, consisting of three female subjects 

and three male subjects. The instrument in the study consisted of researchers as a primary 

instrument, and a written test as an auxiliary instrument. The Data in this study is the ability to 

understand mathematical concepts. The results of this study were obtained conclusions as 

follows. 1) The subject of the woman mastered the concept of mathematical induction principle 

well, and 2) the subject of the male undermastered the concept of principle of mathematical 

induction. 

 

Key world : gender differences, mindset, mathematical induction 
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PENDAHULUAN 

Matematika sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang menggunakan nalar dan 

logika dalam  memahaminya sangat berkaitan erat dengan meyakini kebenaran dari 

suatu pernyataan. Pernyataan-pernyataan matematika seperti definisi, teorema, dan 

pernyataan lain pada umumnya berbentuk kalimat logika. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu 

peristiwa Jadi membuktikan kebenaran suatu teorema tidak lainnya adalah 

membuktikan kebenaran suatu kalimat logika dengan pembuktian matematis 

terlebih dahulu. Pembuktian dalam matematika itu penting karena membuat berpikir 

secara logis dan sistematis, serta kebenaran dari suatu hipotesis dapat teruji 

(Tarhadi & Pujiastuti, 2006). Induksi matematika merupakan salah satu teknik atau 

metode pembuktian dasar dalam matematika yang harus dipahami sejak awal karena 

prinsip pembuktian ini akan digunakan pada materi matematika selanjutnya (Hasan, 

2016). Induksi matematika (mathematical induction) adalah metode pembuktian 

matematika yang biasa digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan 

benar untuk semua bilangan asli (Tarhadi & Pujiastuti, 2006). 

Terdapat dua langkah dalam pembuktian dengan mengunakan induksi 

matematika (Michaelson, 2008) yaitu: 1. Langkah Dasar (Basic Step) Tunjukkan 

bahwa P (n) benar dengan P adalah identitas yang akan dibuktikan dan n adalah 

bilangan asli pertama yang identitasnya benar; dan 2. Langkah Induksi (Induction 

Step) Seandainya  P (k) benar untuk setiap k ≥ n, maka tunjukkan p (k + 1) adalah 

benar. Pengkonstruksian bukti yang terjadi dalam induksi matematika dimulai dari 

langkah pertama yang menunjukkan bahwa suatu barisan atau pernyataan (misal 

dilambangkan dengan p(n)) benar ketika n dimisalkan dengan salah satu bilangan 

asli, tergantung pernyataan yang ada dalam soal; langkah kedua adalah diklaim 

benar jika n = k; dan langkah terakhir adalah pembuktian bahwa p(n) benar untuk 

n = k + 1, pada langkah ini dibuktikan melalui proses berpikir yang lebih mendalam 

guna mencari ide-ide atau gagasan untuk kemudian disusun sampai ditemukannya 

respon mengenai kebenaran p(n) untuk n = k + 1 tersebut (Taufik, 2016). 

Menurut Hungu jenis kelamin (sex) adalah perbedaan antara perempuan 

dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Seks berkaitan dengan tubuh 

laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki memproduksikan sperma, sementara 

perempuan menghasilkan sel telur dan secara biologis mampu untuk menstruasi, 

hamil dan menyusui. Perbedaan biologis dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan 
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tidak dapat dipertukarkan diantara keduanya, dan fungsinya tetap dengan laki-laki 

dan perempuan pada segala ras yang ada di muka bumi. 

Hasil penelitian Halpern pada tahun 2006 pada sekolah menengah atas di 

Amerika menunjukkan bahwa prestasi belajar peserta didik perempuan lebih tinggi 

dibandingkan peserta didik laki-laki. Peserta didik perempuan lebih mampu 

berkonsentrasi dalam belajar, menyediakan waktu untuk mengikuti pelajaran 

tambahan dan berpartisipasi aktif di kelas. Laki-laki menghasilkan hormon 

testosteron dan progesteron diduga mampu mempengaruhi peningkatan agresiitas, 

sehingga laki-laki cenderung stabil ketika beraktivitas. Perempuan 

menghasilkan hormon estrogen diduga mempengaruhi psikis dan perasaan. hal ini 

berdampak bahwa laki-laki lebih rasional dibandingkan perempuan, tetapi 

perempuan lebih sensitif, lebih perasa dibandingkan laki-laki. Dari uraian di atas, 

dapat di simpulkan bahwa perbedaan jenis kelamin (sex difference) merupakan 

kodrat dari tuhan kepada manusia dan memiliki dampak pada berbagai aspek. Pada 

aspek psikologis pria lebih aktif, agresiitas dan rasional. Wanita  lebih 

penuh perhatian, kasih sayang dan memiliki perasaan yang dalam. Perolehan 

prestasi belajar antara peserta didik laki-laki dan perempuan cenderung 

menunjukkan perbedaan. Berdasarkan hasil percakapan dengan beberapa guru yang 

mengajar di sekolah menengah atas, terungkap bahwa peserta didik perempuan 

lebih giat belajar dan mampu mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan laki-laki.  

 

METODE PENELITIAN  

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena bertujuan untuk 

mendeskripsikan atau memberikan gambaran apa adanya suatu fenomena 

kehidupan nyata seperti yang dikemukakan oleh Moleong bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain) secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi (dalam 

bentuk kata-kata  dan bahasa). Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan untuk 

mengidentifikasi problematika apa saja yang sering muncul dalam pembuktian 

pernyataan menggunakan prinsip induksi matematika . 

2. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di program studi Pendidikan Matematika Universitas 

Tidar Magelang. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa dalam satu kelas yang 

telah mempelajari materi induksi matematika pada semester satu tahun 
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akademik 2018/2019. Pengambilan subjek dilakukan dengan acak hingga 

terambil 6 dari 27 mahasiswa yang ada. 

3. Prosedur penelitian 

Penelitian dilakukan dengan pemberian soal induksi matematika. 

Selanjutnya hasil tersebut dianalisis untuk mendiagnosis kesesuaian langkah 

pengerjaan soal induksi matematika yang diberikan dengan konsep induksi 

matematika sesungguhnya. 

4. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis instrument yaitu instrument utama 

dan instrument bantu. Instrumen utama berupa peneliti itu sendiri. Peneliti 

mencari dan mengumpulkan data langsung dari sumber data. Sebagai instrument 

utama, peneliti akan berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Instrumen 

bantu yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar soal yang berisi satu 

soal induksi matematika berbentuk uraian yang memiliki tingkat kesukaran 

mudah , sebagai berikut : 

 

1. Buktikan dengan prinsip induksi matematika  bahwa untuk setiap bilangan 

asli berlaku : 13n – 14n  habis dibagi 9. 

Hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan peneliti apakah subjek memahami dan 

mengerjakan soal sesuai prinsip induksi matematika. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Setelah subjek menyelesaikan tes tertulis, diperoleh data uraian tentang cara 

subjek menjawab soal-soal induksi matematika. Selanjutnya, data tersebut dianalisis 

sehingga terlihat seberapa dalam pemahaman subjek terhadap konsep induksi 

matematika. Hasil pembuktian pernyataan dengan induksi matematika dalam 

penelitian ini dibagi menjadi 3 katogori, yaitu Kemampuan Pemahaman Konsep 

Kategori Tinggi, Kemampuan Pemahaman Konsep Kategori Sedang, Kemampuan 

Pemahaman Konsep Kategori Rendah 

a. Kemampuan Pemahaman Konsep Kategori Tinggi  
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Gambar 1. Subjek 1 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa subjek 1 tidak 

terdapat kesalahan pada hasil pekerjaan. Subjek 1 memahami dengan baik 

langkah-langkah pada pengerjaan prinsip induksi matematika yaitu :  

1. n=1 

2. n=k 

3. n= k+1 

Subjek 1 mengerjakan dengan lengkap soal prinsip induksi matematika 
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Gambar 2. Subjek 2 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa subjek 2 tidak terdapat 

kesalahan pada langkah hasil pekerjaan, Subjek 2 memahami dengan baik 

langkah-langkah pada pengerjaan prinsip induksi matematika namun dalam 

langkah ketiga subjek 2 tidak menggunakan manipulasi.  
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Gambar 3. Subjek 3 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa subjek 3 tidak terdapat 

kesalahan dalam  pada hasil pekerjaan,namun langkah pengerjaan nye berbeda 

dengan subjek 2 dan hampir sama dengan subjek 1, yaitu memanipulasi sesuai 

dengan langkah konsep induksi matematika. Subjek 3 mengerjakan dengan 

lengkap soal prinsip induksi matematika. 

  



 ◼ 

 

Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep 

Rahmawati, Sariningtias, Afifah, Cahyaningrum 

 

43 

b. Kemampuan Pemahaman Konsep Kategori Sedang 

 

Gambar 4. Subjek 4 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa subjek 4 terdapat 

kesalahan dalam memanipulasi dalam langkah ketiga. Seharusnya subjek 4 

memanipulasi 13k. . 4 + 13k . 4 -4k . 4 namun subjek 4 mengerjakan dengan 

(9p + 4)13-4k . 4 terdapat kesalahan dalam  pada hasil pekerjaan. Subjek 4 

cukup memahami dengan baik langkah-langkah pada pengerjaan prinsip 

induksi matematika. 
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Gambar 5. Subjek 5 

 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa subjek 5 terdapat 

kesalahan dalam memanipulasi dalam langkah ketiga. Seharusnya subjek 4 

memanipulasi 13k. . 4 + 13k . 4 -4k . 4 namun subjek 4 mengerjakan dengan 

13k (13-4)- 4(13 k-4k)  sehingga hasil peketjaannya menjadi salah. Subjek 5 

kurang memahami dengan baik langkah-langkah pada pengerjaan prinsip 

induksi matematika.  
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c. Kemampuan Pemahaman Konsep Kategori Rendah 

 

Gambar 6. Subjek 6 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa subjek 6 terdapat 

kesalahan memanipulasi dalam langkah ketiga dan pengerjaan juga tidak sesuai 

dengan langkah-langkah prinsip induksi matematika. Subjek 6 tidak memahami 

dengan baik langkah-langkah pada pengerjaan prinsip induksi matematika. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil tes yang telah dilakukan pada 6 mahasiswa Universitas Tidar 

diperoleh beberapa kesimpulan berddasarkan hasil pekerjaan mahasiswa pada 

materi prinsip induksi matematika. 3 mahasiswa menuliskan jawaban benar dengan 

langkah yang berbeda dan sesuai dengan prinsip induksi matematika, 2 mahasiswa 

salah dalam langkah memanipulasi matematis, dan 1 mahasiswa salah dalam 

menuliskan langkah terakhir yaitu p = n + 1. Dari pernyataan di atas yang termasuk 

dalam Kemampuan Pemahaman Konsep Kategori Sedang 50%. Kemampuan 

Pemahaman Konsep Kategori Sedang 35% dan Kemampuan Pemahaman Konsep 

Kategori Rendah 15%.Hal tersebut juga dipengaruhi oleh jenis kelamin. Perempuan 

memiliki pemahaman konsep yang baik namun kurang memiliki imajinasi yang tinggi 

seperti laki-laki terlihat dari hasil tes perempuan yang mengerjakan soal secara urut. 

Dalam kategori sedang kesalahan terdapat pada memanipulasi data dan dalam 

kategori rendah kesalahan terdapat dalam langkah pengerjaan yang tidak sesuai 

konsep. Dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa mahasiswa memiliki 

pemahaman konsep prinsip induksi matematika yang masih kurang. Untuk 

kedepannya mahasiswa diharapkan dapat mengerjakan soal induksi matematika 

sesuai dengan konsep induksi matematika.  
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ABSTRAK 

Perkembangan revolusi industri 4.0 menuntut pada model belajar dan proses pembelajaran. 

Pendidik harus dapat mengikuti perubahan proses belajar berbasis teknologi. Pembelajaran 

yang menyenangkan dan tidak membosankan serta pengembangan pembelajaran berbasis 

teknologi menjadi salah satu tantangan bagi  para pendidik. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk membuat desain pembelajaran materi kombinatorial yang dapat meningkatkan 

kemampuan berfikir kreatif siswa SMA. Adapun yang digunakan adalah metode deskriptif dan 

metode ex post facto. Metode deskriptif yang digunakan adalah dengan pengembangan dari 

hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Sementara metode ex post facto, yaitu mengkaji 

antara soal-soal HOTS kombinatorial yang memanfaatkan media kahoot dengan peningkatan 

kemampuan berpikir kreatif siswa SMA. Kombinatorial adalah cabang matematika yang 

mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang diperoleh dari kombinatorial ini adalah jumlah 

cara pengaturan objek-objek didalam himpunannya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

bahwa pembelajaran materi kombinatorial melalui media kahoot berbasis HOTS dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir kreatif siswa SMA. 

 

Kata kunci: Berfikir Kreatif, Media Kahoot, Kombinatorial, HOTS 

 

ABSTRACT 

The development of the 4.0 industrial revolution demands the learning model and the learning 

process. Educators must be able to follow changes in technology-based learning processes. 

Fun and not boring learning and the development of technology-based learning is one of the 

challenges for educators. The purpose of this study is to create a combinatorial material 

learning design that can improve the creative thinking skills of high school students. The method 

used is descriptive method and ex post facto method. The descriptive method used is by 

developing the results of pre-existing research. While the ex post facto method, which examines 

between HOTS combinatorial questions that use the media kahoot by improving the creative 

thinking skills of high school students. Combinatorial is a branch of mathematics that studies the 

arrangement of objects. The solution obtained from this combinatorial is the number of ways in 

which objects are arranged in their set. This study concludes that learning combinatorial 

material through HOTS-based kahoot media can improve the creative thinking skills of high 

school students. 
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Keywords: Creative Thinking, Kahoot Media, Combinatorial, HOTS 

 

PENDAHULUAN 

Meningkatnya penggunaan sumber daya teknologi di semua bidang 

kehidupan kita sehari-hari telah menyebabkan perkembangan proses pembelajaran 

berbasis teknologi. Teknologi dapat dipakai untuk menunjang proses pembelajaran, 

sebagai penerapan prinsip ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan 

pembelajaran. Tren teknologi utama dalam pendidikan untuk beberapa tahun ke 

depan adalah Pembelajaran Seluler, Jejaring Sosial; Pembelajaran Online, Big Data, 

Bring Your Own Device (BYOD), Hibrida dan Kolaboratif; Membalik Kelas, Cloud 

Computing, Public Legal Education (PLE), Gamification, Editing Robotics, Ruang 

Pembuat dan Realitas Virtual. Penting juga untuk digaris bawahi bahwa 

penggunaan jenis alat ini sangat meningkatkan partisipasi dan motivasi sambil 

meningkatkan pembelajaran yang bermakna pada siswa, karena mereka 

menumbuhkan keinginan siswa untuk belajar karena penggunaan bahasa dan 

teknologi yang mereka kenal. 

Menurut Prieto (2019) tingkat kepuasan yang dihasilkan terhadap 

penggunaan aplikasi Kahoot, dalam hal prestasi belajar, dilakukan oleh sampel 68 

siswa dari kedua, ketiga dan tahun keempat pendidikan menengah, antara usia 12 

dan 16 tahun, dalam mata pelajaran matematika, biologi dan geologi dan fisika dan 

kimia, selama tahun akademik 2017/2018. Hasil yang diperoleh, setelah penilaian, 

sangat positif. Secara global, para siswa menganggap bahwa mereka telah mampu 

mengevaluasi sendiri proses belajar mereka, yang telah lebih aktif dan pengalaman 

dan mereka memiliki kemungkinan untuk menunjukkan apa yang telah mereka 

pelajari, yang sangat menarik dari sudut pandang metakognitif. Dimana analisis itu 

juga berdasarkan studi sebelumnya yaitu proposal metodologis yang merancang 

aplikasi Kahoot Edpuzzle. 

Media kahoot memiliki keunggulan antara lain soal-soal yang disajikan 

memilki alokasi waktu yang terbatas, sehingga memacu siswa untuk berfikir cepat 

dan kreatif bagaimana menyelesaikan soal tersebut dalam waktu singkat. Karena 

membutuhkan pemikiran yang kreatif, maka media kahoot ini cocok untuk 

diterapkan disemua bidang pembelajaran termasuk matematika. Dalam 

pembelajaran matematika sudah pasti hanya ada satu jawaban yang benar disetiap 

soal, namun kreatifitas dituntut disini karena adanya keterbatasan waktu. Hal ini 

bergantung bagaimana kreatifitas siswa mengolah rumus ataupun dalam 
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perhitungan angka dalam soal sehingga soal tersebut dalam terselesaiakan dengan 

benar dalam waktu yang singkat. 

Materi matematika yang dapat disajikan diantaranya adalah materi 

kombinatorial.  Teori Kombinatorial merupakan salah satu pokok bahasan 

Matematika Diskrit yang telah banyak dikembangkan dan diaplikasikan dalam 

berbagai bidang. Dalam perkembangan Matematika, dapat dilihat bahwa kajian 

kombinatorial sangat menarik bagi sebagian orang. Salah satu contoh 

permasalahan yang dapat diselesaikan dengan kombinatorial adalah menghitung 

banyaknya cara pengambilan bola berwarna berbeda dalam kantong, dimana 

dalam pengambilan bola dalam kantong akan terdapat beberapa cara yang 

bergantung pada jumlah bola dan jumlah jenis warna bola serta syarat-syarat 

tambahan lainnya. Cara paling sederhana untuk menyelesaikan persolan sejenis 

adalah dengan mengenumerasi semua kemungkinan jawabannya. Mengenumerasi 

berarti mencacah atau menghitung satu per satu setiap kemungkinan jawaban. 

Akan tetapi enumerasi masih mungkin dilakukan jika jumlah objek sedikit, 

sedangkan untuk persoalan di atas, cara enumerasi jelas tidak efisien.  

Sangat dimungkinkan bahwa semua orang sudah lelah sebelum proses 

enumerasi selesai dilakukan. Di sinilah peran kombinatorial, yang merupakan “seni 

berhitung”, menyelesaikan persoalan semacam ini dengan cepat. Contoh lain 

Misalkan kita mengadakan undian satu demi satu kepada 5 orang dengan aturan 

sebagai berikut: nama yang terundi pertama kali berhak mendapat hadiah Rp. 

10.000,00. Nama kedua yang terundi berhak mendapat hadiah Rp. 8.000,00. 

Sisanya di ambil secara acak 2 orang berhak mendapat hadiah senilai masing-

masing Rp.3.000,00. Ada berapa cara hasil yang mungkin terjadi. Banyak 

mahasiswa menjawab dengan permutasi saja atau dengan kombinasi saja, padahal 

seharusnya kasus tersebut diselesaikan dengan gabungan permutasi dan 

kombinasi. Hal ini menunjukan bahwa mahasiswa belum memahami konsep 

tentang definisi permutasi dan kombinasi. Kesalahan dalam menggunakan rumus 

atau sifat yang akan digunakan, contohnya dari saol yang telah dikemukakan di 

atas, mahasiswa menjawab 𝑃5
2 +  𝑃5

3 , padahal seharusnya 𝑃2
5 × 𝐶2

𝑠𝑖𝑠𝑎𝑛𝑦𝑎
=  𝑃2

5 × 𝑃2
3. 

Ini menunjukan bahwa mahasiswa tidak dapat menggunakan rumus atau aturan 

permutasi dan kombinasi dengan benar dalam menyelesaikan masalah. Dan masih 

banyak lagi kesalahan-kesalahan yang lain.  

Oleh karena itu, materi kombinatorial memerlukan perhatian yang ekstra dan 

strategi yang sesuai dalam usaha penyampaian pada mahasiswa. Dari penjelasan 

mengenai materi tersebut, maka penggunaan media kahoot cocok digunakan 

karena pada materi kombinatorial kecepatan dan kreatifitas siswa sangat 

dibutuhkan. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kahoot 

1. Penggunaan TIK dalam Pembelajaran   

TIK adalah sumber daya dan sistem yang digunakan untuk 

mengembangkan, menyimpan, dan menyebarkan informasi digital dan 

didasarkan pada penggunaan teknologi komputer. TIK merupakan teknologi 

baru dapat digunakan dalam sistem pendidikan: “sebagai objek 

pembelajaran, sebagai sarana untuk belajar dan sebagai pendukung 

belajar”. 

Penulis seperti Ordonez, Taber & Mattar menunjukkan bahwa TIK 

bergantung pada konstruktivis pedagogi untuk menjamin keberhasilan 

dalam proses belajar-mengajar. Di samping itu, proses dan manfaat belajar: 

• Aktif dan dapat dimanipulasi: karena melibatkan siswa dan mendorong 

mereka untuk mengeksplorasi dan berinteraksi, menyadari bagaimana 

ini secara positif mempengaruhi hasil belajar mereka. 

• Konstruktif dan reflektif: karena memungkinkan siswa untuk 

memperoleh pengetahuan baru dan mengakomodasi ke yang 

sebelumnya, melakukan proses berpikir pada pembelajaran mereka 

sendiri. 

• Disengaja: seperti siswa yang menentukan tujuan dan tantangannya 

sendiri, sementara guru mengawasi proses. 

• Otentik, menantang dan kontekstual: karena mempersiapkan siswa 

untuk melakukan tugas mereka di situasi nyata, mempersiapkan 

mereka untuk tantangan di masa depan. 

• Kooperatif, kolaboratif, dan bercakap-cakap: karena ia memupuk 

interaksi sosial di antara yang sederajat dapat berbagi ide, 

mengklarifikasi keraguan dan mendiskusikan masalah. 

• Sanchez, bagaimanapun, menunjukkan bahwa penggabungan TIK 

dalam sistem pendidikan mungkin memerlukan beberapa risiko seperti: 

• Ada kemungkinan bahwa siswa cenderung terganggu karena waktu 

rekreasi mereka terbiasa membuat. 

• Volume informasi dapat menyebabkan, bagi siswa dan guru, perasaan 

meluap ketika bekerja dengan sejumlah besar informasi. 

• Kurangnya pelatihan guru dan siswa akan mengurangi potensi TIK 

dalam hal itu implementasi di kelas. 

• Implementasinya dapat menyebabkan beberapa situasi di mana siswa 

dan guru terbiasa membuat upaya terkecil dalam proses belajar-
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mengajar, karena penggunaan sumber daya semacam itu melakukan 

tugas ini untuk mereka tanpa perlu upaya tambahan. 

Penggabungan TIK dalam pendidikan menyiratkan, oleh karena itu, 

pembaruan pengajaran, baik oleh guru dan organisasi pendidikan, 

sehingga siswa dapat mencapai Fullan pembelajaran yang bermakna. 

2. Smartphone dan Kuisioner Online di Kelas 

Evolusi teknologi ponsel dalam beberapa tahun terakhir telah 

memimpin, seperti yang dapat kita lihat di Ditrendia melaporkan, 

peningkatan yang cukup besar dalam akuisisi smartphone. Pada 2018, 

jumlah ponsel pengguna di dunia telah meningkat menjadi 5135 miliar, 

yang berarti bahwa 68% dari populasi dunia sudah memiliki ponsel, 

membuktikan bahwa tren penggunaan ponsel terus berlanjut. 

Penulis seperti Pintor, Gargantilla, Herreros dan Lopez, menunjukkan 

bahwa penggunaan jenis ini kuesioner di mana siswa menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tertentu yang diajukan oleh guru melalui elektronik 

perangkat, memungkinkan guru mendapatkan bukti dari proses belajar 

siswa, sementara juga memberi semangat kolaborasi aktif mereka dan 

peningkatan motivasi. 

3. Kahoot 

Pada 2013, Alf Inge Wang mengembangkan program on-line akses 

gratis yang disebut "Kahoot" yang memungkinkan kami untuk melakukan 

kegiatan yang sama seperti yang dapat dilakukan dengan clickers (Suatu 

sistem yang terdiri dari serangkaian kontrol elektronik digunakan untuk 

menjawab dan mengetahui hasil secara real time dari pertanyaan yang 

diajukan oleh a speaker), tetapi tanpa masalah teknis yang dikaitkan 

dengan mereka. Aplikasi ini, bukan menggunakan kendali jarak jauh dan 

penerima inframerah, hanya membutuhkan koneksi internet, yang dapat 

diperoleh melalui perangkat tetap atau seluler. Selain keuntungan yang 

disebutkan di atas, Kahoot tidak membutuhkan perangkat lunak, 

pengetahuan atau manajemen sebelumnya, sedangkan pertanyaan dapat 

dibuat dengan sangat waktu yang singkat dan dengan cara yang 

sederhana. Selain itu, memungkinkan jawaban semua siswa untuk 

digunakan sejak saat itu tidak ada jumlah perintah yang terbatas di 

kejauhan dan, di samping itu, semua intervensi dicatat dalam file Excel. 

Selain itu, alat ini memungkinkan pengguna untuk menguraikan 

pertanyaan pilihan ganda dengan format dan diperlukan nomor dan untuk 

menyertakan gambar, video, dan diagram yang membuat desain lebih 

menarik siswa dan, dengan demikian, meningkatkan motivasi dalam 

proses pembelajaran. 
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Penulis seperti Zarzycka, Carrera & Alvarez, Del Cerro, Fuertes et al., 

Moya et al. dan Guimares, berkomentar bahwa Kahoot adalah alat didaktik 

yang sangat baik untuk dibawa mengeluarkan berbagai kegiatan di kelas, 

berkontribusi pada peningkatan partisipasi siswa dan meningkatkan 

hubungan yang ada di antara berbagai anggota kelompok. Selain itu, 

penulis seperti Rodriguez-Fernander, menunjukkan bahwa Kahoot 

disajikan sebagai alat permainan yang memungkinkan gamifikasi dan 

integrasi smartphone di kelas. 

Telah terlihat bagaimana interaksi antara siswa dan guru dapat 

ditingkatkan melalui penggunaan perangkat seluler di ruang kelas. 

Peningkatan  motivasi siswa sehingga mereka berpartisipasi dalam 

pembelajaran karena daya saing yang dihasilkan melalui permainan. 

B. Berpikir kreatif 

Salah satu tujuan pendidikan adalah membuat anak berpikir kreatif baik 

untuk memecahkan masalah maupun untuk bisa berkomunikasi atau 

menyampaikan pemikiran mereka. Dalam kemampuan berpikir kreatif, 

kreativitas adalah jalan menuju kemampuan itu. Jika seseorang memiliki 

kreativitas tinggi maka itu membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk 

berpikir kreatif. Seperti yang dinyatakan oleh Mardianto (2012), kreativitas 

adalah produk dari cara berpikir yang baik dan benar. Selain itu, menurut 

Munandar (1999) “kreativitas adalah kemampuan umum untuk menciptakan 

sesuatu yang baru, karena kemampuan untuk memberikan ide baru yang bisa 

diterapkan pada pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk 

mengetahui hubungan antara unsur yang sudah ada”. 

• Faktor yang mempengaruhi 

Menurut Rogers (Munandar, 2009), faktor-faktor yang dapat mendorong 

terwujudnya kreativitas individu diantaranya: 

a. dorongan dari dalam diri sendiri (motivasi intrinsik) 

b. dorongan dari lingkungan (motivasi ekstrinsik). 

• Teori Kreativitas 

Mackler & Shontz (Semiawan, 1998) menjelaskan bahwa dalam studi 

kreativitas ada enam teori pokok kreativitas, yaitu sebagai berikut : 

1. Teori Psikoanalisis 

2. Teori Assosiasionistik 

3. Teori Gestalt 

4. Teori Eksistensial 

5. Teori Interpersonal 

6. Teori Trait 
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Berdasarkan teori-tori kreativitas tersebut, Sunardi, dkk (2001) 

menjelaskan mengenai deskripsi singkatnya, yaitu sebagai berikut. 

1. Teori Psikoanalisis. 

Teori psikoanalisis dikembangkan oleh Freud dengan konsep 

sublimasi sebagai titik tolaknya. Kemampuan sublimasi merupakan 

kemampuan merubah tujuan seksual asli menjadi tujuan lain. Perbedaan 

individu dapat terjadi karena kekuatan insting seksual dan kemampuan 

sublimasi tersebut. Menurut Freud dalam upaya mengadaptasi kesukaran 

hidup terdapat tiga alat/cara yang dapat ditempuh yaitu: peralihan minat 

yang sangat kuat, gratifikasi sunstantif, dan substansi yang memabukkan. 

Kreativitas dalam hal ini dipandang sebagai pengganti yaitu alat yang dapat 

melepaskan diri dari kesukaran sehingga dapat mencapai berbagai tingkat 

kepuasaan dalam waktu yang terbatas. 

2. Teori Assosiasionistik. 

Assosiasionist menunjukkan pada pertautan dalam proses mental 

sehingga suatu proses cenderung menimbulkan proses mental lainnya. 

Menurut teori assosiasionistik, dalam proses berfikir kreatif, berfikir analogis 

memainkan peranan penting. 

3. Teori Gestalt. 

Teori gestalt memfokuskan perhatiannya terhadap proses terjadinya 

persepsi dan pengertian pada manusia. Teori ini mengemukakan bahwa 

pengalaman manusia berstruktur yang terbentuk dalam suatu keseluruhan. 

Manusia mengamati stimulus dalam keseluruhan yang terorganisir, bukan 

dalam bagian-bagian yang terpisah. 

4. Teori Eksistensial. 

Teori eksistensial menjelaskan bahwa pribadi kreatif dalam momen-

momen kreatifnya. Teori eksistensial tidak mencoba mengurangi 

keseluruhan menjadi segmen-segmen dan menjelaskan proses secara 

keseluruhan. Jika teori Gestalt memberikan konsep kekuatan medan, 

struktur, gestalt dan vektor-vektor, maka teori eksistensial hanya 

memberikan konsep encounter (pertemuan). 

5. Teori Interpersonal. 

Teori interpersonal memandang kreativitas menekankan pada 

creator sebagai innovator dan orang lain yang mengenal dan mengakui 

kreasinya. Dengan kata lain teori ini memandang penting arti nilai dalam 

karya kreatif, karena nilai mengimplikasikan pengakuan dan kontrol sosial. 

6. Teori Trait. 

Karakteristik pada individu yang dapat diteliti melalui suatu 

pendekatan yang menekankan pada perbedaan individual. Guilford (2009) 

menjelaskan bahwa trait utama pada manusia berkaitan dengan kreativitas. 
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Trait tersebut mencakup antara lain: sensitivitas terhadap masalah, 

kelancaran berfikir, keluwesan berfikir, orisanalitas berfikir, redefinisi dan 

elaborasi. 

 

C. Kombinatorial  

1. Kombinasi 

Bentuk khusus dari permutasi adalah kombinasi. Jika pada permutasi 

urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi, urutan 

kemunculan diabaikan. Secara umum,  

𝑛(𝑛 + 1)(𝑛 − 2) … (𝑛 − (𝑟 − 1))

𝑟!
=  

𝑛!

𝑟! (𝑛 − 𝑟)!
= 𝐶(𝑛, 𝑟) 𝑎𝑡𝑎𝑢 (

𝑛
𝑟

) 

C(n, r) sering dibaca "n diambil r", artinya r objek diambil dari n buah 

objek. Kombinasi r elemen dari n elemen, atau C(n, r), adalah jumlah 

pemilihan yang tidak terurut r elemen yang diambil dari n buah elemen. 

Misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama 3 buah kotak. Setiap kotak 

hanya boleh berisi paling banyak 1 bola. 

Jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak =  

𝑃(3,2)

2
=  

𝑃(3,2)

2!
=  

3!
1!
2!

=  
(3)(2)

2
= 3 

Bila sekarang jumlah bola 3 dan jumlah kotak 10, maka jumlah cara 

memasukkan bola ke dalam kotak adalah 

𝑃(10,3)

3!
=  

10!
7!
3!

=  
(10)(9)(8)

3!
 

karena ada 3! cara memasukkan bola yang warnanya sama. 
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2. Permutasi 

Permutasi dari sebuah himpunan adalah penyusunan obyek obyek 

dalam himpunan tersebut dengan memperhatikan urutan. Penyusunan r-

anggota himpunan dengan memperhatikan urutan disebut rpermutasi. 

Banyaknya cara menyusun r anggota dari sebuah himpunan yang 

mempunyai n anggota dengan memperhatikan urutan dapat dihitung 

dengan rumus berikut: 

𝑃(𝑛, 𝑟) =  𝑃𝑟
𝑛 =  

𝑛!

(𝑛 − 𝑟)! 
; 𝑛! = 𝑛(𝑛 − 1) 

Apabila dalam permutasi sebuah obyek dapat dipilih lebih dari satu kali 

maka hal ini disebut permutasi dengan pengulangan dan dihitung dengan 

rumus berikut: 

𝑃(𝑛, 𝑟) =  𝑃𝑟
𝑛 = 𝑛𝑟 

3. Kombinasi dengan Perulangan 

Misalkan terdapat r buah bola yang semua warnanya sama dan n 

buah kotak. 

1. Masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak satu buah bola. 

Jumlah cara memasukkan bola: C(n, r) 4) 

2. Masing-masing kotak boleh lebih dari satu buah bola (tidak ada 

pembatasan jumlah bola) Jumlah cara memasukkan bola: 

C(n + r – 1, r). C(n + r – 1, r) = C(n + r –1, n – 1). 5)  

Contoh : 

Pada persamaan x1 + x2 + x3 + x4 = 12, xi adalah bilangan bulat 0. 

Berapa jumlah kemungkinan solusinya? Penyelesaian: 

i) Analogi: 12 buah bola akan dimasukkan ke dalam 4 buah kotak (dalam 

hal ini, n = 4 dan r = 12). 

ii) Bagilah keduabelas bola itu ke dalam tiap kotak. Misalnya, 

Kotak 1 diisi 3 buah bola (x1 = 3) 

Kotak 2 diisi 5 buah bola (x2 = 5) 

Kotak 3 diisi 2 buah bola (x3 = 2)  

Kotak 4 diisi 2 buah bola (x4 = 2)  

x1 + x2 + x3 + x4 = 3 + 5 + 2 + 2 = 12 

Ada C(4 + 12 – 1, 12) = C(15, 12) = 455 buah solusi. 
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D. Higher Order Thingking Skills (HOTS) 

HOTS atau critical thinking merupakan alur nalar (reasonable) yang 

difokuskan pada yang dipercayai atau dilakukan, merupakan kemampuan 

umum yang seringkali digambarkan sebagai tujuan pengajaran. Menurut 

Ibrahim HOTS merupakan suatu konsep reformasi pendidikan berbasis 

taksonomi hasil belajar (2015). Higher Order Thinking Skills (HOTS) 

merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih 

tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan 

taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi bloom, 

dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian (Saputra, 2016). 

Tujuan utama dari high order thinking skills adalah bagaimana meningkatkan 

kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang 

berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima 

berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki serta membuat keputusan dalam 

situasi-situasi yang sulit. 

Menurut Ibrahim kemampuan berpikir kritis dapat diberdayakan dengan 

memahami aspek-aspek yang berkaitan dengan konsepsi berpikir kritis 

(Ahmadi, 2015). Ketika seseorang menerapkan keterampilan berpikir kritis, 

maka dia akan mencoba membangun argument atau alasan yang sesuai 

konteks, mendeduksi secara logis sekaligus menginduksi fakta-fakta untuk 

membuat generalisasi (kesimpulan) terkait dengan interpretasi terhadap 

pertanyaan dan terakhir memilih kemungkinan alternatif penyelesaian. 

Adapun karakteristik HOTS adalah: (1) mengukur kemampuan berpikir 

tingkat tinggi, meminimalkan aspek ingatan atau pengetahuan, (2) berbasis 

permasalahan kontekstrual, (3) stimulus menarik, dan (4) tidak rutin. Ciri-ciri 

berpikir tingkat tinggi adalah mencakup kemampuan menemukan, 

menganalisis, menciptakan metode baru, merefleksi, memprediksi, 

berargumen, dan mengambil keputusan yang tepat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kahoot adalah suatu aplikasi game dengan dua alamat website yang berbeda 

yaitu https://kahoot.com/ untuk pengajar dan https://kahoot.it/ untuk pembelajar. 

Kahoot dapat diakses dan digunakan secara gratis, termasuk semua fitur-fitur yang 

ada didalamnya. Aplikasi Kahoot dapat digunakan untuk beberapa bentuk asesmen 

di antaranya kuis online, survei, dan diskusi dimana ketiganya memiliki cara yang 

bermacam-macam untuk dimainkan. Ibrahim dalam Rofiarti (2017) menyatakan 

bahwa aplikasi Kahoot adalah aplikasi online untuk membuat kuis maupun survey 
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secara interaktif. Kahoot adalah situs di mana setiap orang dapat membuat game 

custom untuk mengajarkan konsep baru atau hanya untuk bersenang-senang. 

Salah satu penggunaan kahoot adalah untuk menciptakan permainan edukatif 

untuk kuis bagi siswa di kelas atau permainan pembelajaran yang lebih 

menyenangkan. 

Menurut Rosdiana (2019) persepsi penilaian peserta didik terhadap 

penggunaan aplikasi Kahoot ini dapat dilihat bahwa indikator ketertarikan peserta 

didik sebesar 89,2% dengan kriteria “Sangat Menarik”. Indikator kemudahan 

penggunaan aplikasi Kahoot oleh peserta didik sebesar 75,7% dengan kriteria 

“Sangat Menarik”, Indikator kualitas isi sebesar 75,6% dengan kriteria “Sangat 

Menarik”. Ini berarti persepsi peserta didik terhadap aplikasi kahoot sebagai media 

pembelajaran “sangat menarik” untuk diaplikasikan sebagai media pembelajaran di 

kelas. Sehingga kebosanan, ketidaktertarikan dan partisipasi pendidik dalam 

menyongsong era revolusi industri 4.0 dapat menggunakan aplikasi Kahoot sebagai 

media pembelajaran tanpa mengurangi tujuan, konten dan isi kualitas 

pembelajaran. 

Aplikasi Kahoot ini sangat mudah untuk digunakan oleh siapapun, syaratnya 

pengguna hanya memerlukan smartphone mereka sendiri untuk mengikuti kuis ini. 

Mahasiswa tidak harus berat membawa buku-buku atau peralatan lain untuk 

persiapan kuis ini. Aplikasi Kahoot ini tidak perlu di download seperti aplikasi-

aplikasi pembelajaran elearning lainnya. Kahoot bisa dibuka dengan mudah hanya 

dengan membuka Google Chrome.  Untuk membuat kuis dalam Kahoot, guru 

masuk ke https://create.kahoot.it/. Jika masih belum memiliki akun, lakukan 

registrasi terlebih dahulu. guru dapat menggunakan akun gmail untuk melakukan 

registrasi. Setelah itu guru dapat mulai membuat kuis. Dalam proses pembuatan 

kuis, guru dapat menambahkan soal, altenatif jawaban, menentukan jawaban yang 

benar, dan pengaturan lain yang diperlukan. 

Setiap kuis yang dibuat secara otomatis tersimpan pada akun Kahoot, jadi 

guru dapat melihat kuis yang telah dibuat sebelumnya. Setelah kuis selesai dibuat, 

barulah dapat memainkan kuis di dalam kelas. Kuis yang akan dimainkan di dalam 

kelas diidentifikasi dengan sebuah PIN. PIN ini didapat secara otomatis, guru tidak 

harus membuat PIN secara manual. PIN akan mucul di layar dan terbaca oleh 

semua orang, guru harus mempublikasikan PIN tersebut terlebih dahulu, 

selanjutnya barulah mahasiswa dapat memainkan kuis baik secara individual 

maupun berkelompok melalui situs https://kahoot.it/ dan memasukkan PIN yang 

telah diberikan. Selama kuis berjalan, guru memegang kontrol penuh terhadap 

kuis. guru dapat mengatur kapan soal akan ditampilkan. Pada akhir kuis, kahoot 

menampilkan hasil dari kuis, dan semua mahasiswa dapat melihat skor perolehan 

yang dikumpulkan oleh mereka masing-masing. 
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Akan tetapi, selain smartphone, internet juga menjadi syarat utama 

terlaksananya kuis Kahoot ini. Maka dari itu, sebelum melaksanakan kuis 

hendaknya guru mengecek terlebih dahulu koneksi internet di lokasi yang akan 

menjadi tempat pelaksanaan kuis menggunakan aplikasi Kahoot ini. Karena apabila 

ada mahasiswa yang tidak bisa mengakses jaringan internet, yang bersangkutan 

hanya bisa menjadi penonton saja selama kuis berlangsung. 

Materi kombinatorik memiliki karakteristik yang unik, jika dilihat dari 

kajiannya yang lebih menonjolkan pemecahan masalah. Sebagai contoh, pada 

kajian kombinatorik berorientasi counting process dimungkinkan munculnya multi 

representasi dari konteks masalah yang sama atau sebaliknya suatu representasi 

terwujud dari konteks permasalahan berbeda-beda (Suryadi, 2010). Dengan 

demikian, untuk dapat menyelesaikan materi dan soal-soal kombinatorik peserta 

didik harus berpikir kreatif. Berpikir kreatif tergolong kompetensi tingkat tinggi 

(high order competencies) dan dapat dipandang sebagai kelanjutan dari 

kompetensi dasar (basic skills). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ervync 

(1991) bahwa kreatifitas memainkan peran yang penting dalam siklus berfikir 

matematis tingkat lanjut. Selanjutnya menurut Career Center Maine Departmen of 

Labor USA, kemampuan berpikir kreatif memang penting karena kemampuan ini 

merupakan salah satu kemampuan yang dikehendaki dunia kerja. Pernyataan-

pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan berpikir kreatif adalah 

kemampuan yang penting untuk ditingkatkan. Rudyanto (2014) tentang Perilaku 

Kemampuan Berpikir Kreatif 

Tabel 1. Perilaku Kemampuan Berpikir Kreatif 

 

Indikator KBK  Perilaku KBK  

Kelancaran (fluency)  - Kemampuan menghasilkan banyak gagasan/jawaban  

Kerincian  - Kemampuan memiliki gagasan yang luas  

(elaboration)  - Kemampuan merinci detail-detail tertentu  

Fleksibilitas  - Mampu menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan 

dari sudut pandang yang berbeda-beda  

(Flexibility)  - Kemampuan memberikan arah pemikiran yang berbeda 

Orisinalitas  Banyaknya variasi kemampuan memberikan jawaban yang 

tidak lazim, lain dari yang lain yang jarang  
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(originality)  diberikan banyak variasi kemampuan memberikan arah 

pemikiran yang berbeda 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kajian teori dan pembahasan yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa media kahoot dapat meningkatkan kemampuan berfikir kreatif 

siswa SMA pada materi kombinatorial. Mereka menjawab aplikasi Kahoot ini tidak 

membosankan, mudah dipahami, bahasa dan isinya mudah dimengerti, dan tidak 

ada kesulitan dalam menjalankan aplikasi tersebut. Walaupun membutuhkan waktu 

yang lebih untuk menghitung sesuai dengan tingkat kesulitan soal. akan tetapi 

karena hal  itu, mereka akan sangat tertarik dan teruji keilmuannya sehingga 

kemampuan berfikir kreatif siwa akan meningkat.  
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini ingin menguji efektifitas penerapan soft slkills berorientasi mutu 

pembelajaran bagi guru PAUD sehingga dapat meningkatkan mutu  pembelajaran Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD). Subyek dalam penelitian ini adalah guru-guru PAUD Se- Kecamatan 

Ambarawa Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan adalah Penelitian dan 

Pengembangan atau Research and Development (R&D). Borg & Gall (1989:569) memaknai 

bahwa desain penelitian     R & D diawali dengan analisis kebutuhan, dan melakukan penilaian 

produk yang dihasilkan memenuhi kualitas, dan standar yang sama. Pendekatan yang 

digunakan selama penelitian adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan seperti berikut; (1) pelaksanaan pembelajaran di PAUD selama ini lebih dominan 

hard skills dari pada soft skiils. (2 soft skiils berorientasi mutu pembelajaran bagi guru PAUD 

memenuhi kebutuhan pengguna. (3) penerapan soft skiils berorientasi mutu pembelajaran 

efektif meningkatkan  mutu pendidikan di PAUD.  

 

Kata Kunci: soft skill, mutu pembelajaran, guru pendidikan anak usia dini. 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to test the effectiveness of the application of soft slkills oriented to 

learning quality for early childhood education teachers so that they can improve the quality of 

learning. The method used is Research and Development or Research and Development (R & 

D). Borg & Gall (1989:569) interpreting that the design of R & D research begins with a needs 

analysis, and evaluates the resulting product to meet the same quality and standards. The 

approach used during the study was a qualitative and quantitative approach.The results of the 

study indicate that; (1) hard skills are more dominant than soft skiils. (2) the application of soft 

skiils oriented to the quality of learning for early childhood education teachers meets the needs 

of users.(3) The application of soft skiils oriented towards learning quality effectively increases 

the quality of education . 

Keywords: soft skills, quality of learning, early childhood education teachers. 
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PENDAHULUAN 

Kemampuan profesional guru PAUD yang didukung oleh berbagai komponen 

yang sifatnya komprehensif sangat membantu dalam meningkatkan proses 

pembelajaran. John McLeod (2007) menjelaskan bahwa guru yang terampil adalah 

yang mampu menanggapi kebutuhan siswanya. Salah satu indikator keprimaan 

adalah terletak pada sejauh mana guru PAUD memiliki soft skills selama melayani 

siswa.  Penguasaan soft skills akan membangun hubungan yang bermakna antara 

guru dan siswa, seperti penampilan, kemampuan berkomunikasi lisan, sikap kerja, 

kemampuan analitis, manajemen diri, dan bentuk kecakapan lainnya. Masing-

masing orang telah memiliki talenta alami yang berbeda-beda, seperti ; watak, 

kepribadian, kemampuan berkomunikasi lisan, kreatifitas, sifat sosial.  

Saat ini kemampuan  soft skills guru PAUD belum dilakukan secara optimal. 

Guru PAUD belum sepenuhnya melaksanakan kinerjanya. Secara realita, pelayanan 

yang diberikan di sekolah masih terpaku pada beberapa komponen yang menjadi 

patokan (hard skills) tanpa harus mengembangkan secara fleksibel, dan selama 

proses pelaksanaan pembelajaran guru PAUD belum memberdayakan seluruh 

potensi diri sehingga sebagian besar belum mampu mencapai kompetensi individu 

yang diperlukan untuk keperluan kebutuhan pembelajaran yakni dapat mencapai 

tugas perkembangan. Oleh karena itu salah satu alternatif untuk menghasilkan 

pembelajaran yang bermutu adalah dengan memasukkan soft skills dalam proses 

pembelajaran.  Pelatihan  soft skills yang berorieantasi pada mutu pembelajaran, 

merupakan alasan untuk kepentingan perbaikan dan pengembangan pembelajaran, 

memenuhi tuntutan akuntabilitas, dan mengakses efektivitas proses dan hasil 

pembelajaran di PAUD. 

Konsep Soft Skills  

Elfindri, dkk (2010:100) mengatakan bahwa soft skills adalah kecakapan yang 

tidak bisa datang begitu saja, dia dilahirkan karena: (a) rintangan yang dilalui oleh 

seseorang dan melihatnya sebagai hal yang positif; (b) rintangan pendidikan 

formal, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin kompleks soft skills yang 

diperoleh; (c) lingkungan yang kondusif, yang memunculkan berbagai jenis soft 

skills; (d) learning by doing, atau belajar sendiri di mana karakter seseorang akan 

terbentuk. Lebih lanjut dipertegas oleh Elfindri dkk, bahwa yang paling tepat 

memberikan soft skills adalah dilakukan oleh mereka yang paling dekat dengan 

perkembangan peserta didik yaitu orang tua, guru atau para pakarnya.  

Menurut Widhiarso, (2009:9) soft skills adalah seperangkat kemampuan yang 

mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Soft skills 
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memuat komunikasi efektif, berpikir kreatif dan kritis, membangun tim, serta 

kemampuan lainnya yang terkait kapasitas kepribadian individu. Berikut adalah 

beberapa pengertian soft skills yang diberikan oleh beberapa ahli dan praktisi 

antara lain: Menurut Bancino dan Zevalkink (2010:20) Soft skills dikelompokkan 

sebagai ciri-ciri dari kepribadian tertentu, hubungan sosial, kemampuan berbahasa, 

kebiasaan pribadi, ramah dan optimisme yang menandai orang untuk berbagai 

derajat.  

Menurut Schulz (2008:16-19) soft skills dimaknakan pada cluster ciri 

kepribadian, rahmat sosial, fasilitas dengan bahasa, kebiasaan pribadi, keramahan, 

dan optimisme yang menandai orang untuk berbagai derajat sebagai kualitas 

personal, kecakapan interpersonal, tantangan personal dari kelompoknya yang 

meliputi aspek antara lain: (a) Berpikir kritis dan terstruktur; (b) Pemecahan 

masalah keterampilan; (c) Kreativitas; (d) Kemampuan Teamwork; (e) 

Keterampilan Negosiasi; (f) Self-manajemen; (g) Manajemen waktu; (h) 

Manajemen Konflik; (i) Kesadaran Budaya; (j) pengetahuan umum;  (k) Tanggung 

Jawab; (l) Etiket dan sopan santun; (m) Courtesy; (n) Self-esteem; (o) Sosialisasi; 

(p) Integritas/Kejujuran; (q) Empati; (r) Etos kerja; (s)  Manajemen proyek; (t)  

Manajemen Bisnis.  

Dengan demikian dari beberapa pendapat diatas, dalam penelitian ini dapat 

ditentukan Indikator Soft skills mengacu pada karakter kepribadian yaitu; 

keterampilan sosial, kemampuan berbahasa, kebiasaan pribadi, keramahan dan 

optimisme. Soft skills dimiliki oleh setiap orang, tetapi dalam jumlah dan kadar 

yang berbeda-beda. Atribut tersebut dapat berubah jika yang bersangkutan mau 

mengubahnya atau secara disengaja untuk diubah melalui suatu mekanisme yang 

jelas dan terarah. 

Pentingnya Soft Skills 

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan 

kemajuan bangsa. Oleh karena itu sistim pelaksanaan pendidikan di Indonesia 

harus benar-benar mampu menghasilkan output sumber daya manusia yang 

berkualitas. Indikator sumber daya manusia yang berkualitas dalam hal ini adalah 

memiliki kecakapan untuk menghadapi dan menyelesaikan segala permasalahan 

yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu alternatif untuk 

menghasilkan manusia berkualitas adalah dengan memasukkan soft skills dalam 

proses pembelajaran. 

Oleh karena itu soft skills perlu dikembangkan dan diintegrasikan dalam 

proses pembelajaran PAUD. Sudah selayaknya guru PAUD mengedepankan soft 

skills dalam melakukan pembelajaran, karena  untuk keberhasilan peningkatan 
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mutu dibutuhkan guru PAUD yang menguasai soft skills dengan baik agar dapat 

mengubah kepribadian siswa untuk lebih baik lagi. Ujung tombak keberhasilan ini 

ada pada guru PAUD itu sendiri. Peningkatan mutu pembelajaran ditentukan oleh 

kemampuan para guru PAUD. 

Pengembangan Soft Skills 

Dalam konteks kebudayaan, soft skills mengandung makna life long learning. 

Sehubungan dengan itu, maka pengembangan yang disusun selain bermuatan isi 

juga lebih memperhatikan dasar kompetensi yang menjadi learning outcomes, dan 

isi lebih bersifat kontekstual dan berbasis pada bukti nyata sehingga strategi 

pengembangannya adalah mengajarkan bagaimana cara mengembangkan 

kepribadian. Oleh karenanya, tiap elemen kompetensi diuraikan lebih rinci dalam 

hal kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya. 

Selanjutnya, rancangan pengembangan memikirkan bahwa untuk memenuhi 

kompetensi-kompetensi dibutuhkan pendekatan cara penyampaiannya dengan 

menggunakan metoda evaluasi berorientasi pada proses dan pemecahan masalah.  

Dengan demikian pada pengembangan soft skills diharapkan dapat mencari 

dan mengkonstruksikan (membentuk) pengetahuan, bukan menerima 

pengetahuan, sehingga guru PAUD harus aktif. Oleh karenanya dari sisi guru PAUD 

seyogyanya tidak hanya sebagai guru melainkan juga difokuskan pada peran 

sebagai mediator, fasilitator, dan model.  

Pengertian Mutu Pembelajaran 

Menurut Juran dalam Soegito, AT. (2006:42) Mutu adalah sesuatu 

kesempatan untuk menempatkan pada posisi kompetitif. Mutu pada dasarnya 

merupakan penyesuaian manfaat atau kegunaan. Artinya harapan sesuai dengan 

kepuasan pemakai. Mutu pembelajaran ditentukan oleh tiga variabel, yakni budaya 

sekolah, proses belajar mengajar, dan realitas sekolah.  

Selanjutnya menunjukkan bahwa mutu pembelajaran dianggap bermutu bila 

berhasil mengubah sikap, perilaku dan keterampilan peserta didik dikaitkan dengan 

tujuan pendidikannya. Mutu pendidikan sebagai sistem selanjutnya bergantung 

pada mutu komponen yang membentuk sistem, serta proses pembelajaran yang 

berlangsung hingga membuahkan hasil.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mutu pembelajaran 

adalah Pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang akan diperoleh siswa. 

Indikator mutu pembelajaran dalam penelitian ini yaitu kesesuaian, pembelajaran 

yang bermutu juga harus mempunyai daya tarik yang kuat, efektifitas, efiiensi, dan 
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produktivitas. 

Penerapan Soft Skills berorientasi Mutu Pembelajaran 

Implementasinya dalam Soft Skills berorientasi Mutu Pembelajaran pada guru 

PAUD adalah: (1) Meningkatkan kinerja guru PAUD. Pengembangan Soft Skills guru 

PAUD bertujuan untuk meningkatkan kinerja guru PAUD agar lebih berkompeten, 

trampil, kreatif dan berprestasi; (2)  Meningkatkan mutu guru PAUD. 

Pengembangan Soft Skills guru PAUD bertujuan untuk meningkatkan mutu guru 

PAUD dalam melaksanakan pembelajaran; (3) Meningkatkan mutu siswa. 

Peningkatan Soft Skills guru PAUD bertujuan untuk meningkatkan mutu siswa. 

Kualitas output siswa akan meningkatkan jika dalam proses pembelajaran 

dibimbing oleh guru-guru yang memgoptimalkan kemampuan Soft Skillsnya. 

Intinya, pengembangan sumber daya manusia dalam pendidikan perlu dilakukan 

terus menerus dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

pelaku-pelaku pendidikan dan mutu pendidikan.   

 

METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di Lembaga PAUD wilayah Kecamatan 

Ambarawa. Metode yang digunakan adalah Penelitian dan Pengembangan atau 

Research and Development (R&D). Borg & Gall (1989:569) memaknai bahwa 

desain penelitian  R & D diawali dengan analisis kebutuhan, dan melakukan 

penilaian produk yang dihasilkan memenuhi kualitas, dan standar yang sama. 

Pendekatan yang digunakan selama penelitian adalah pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang 

diperoleh saat penelitian pendahuluan, pelaksanaan pengembangan desain model 

dan berbagai data yang menuntut interpretasi secara kualitatif. Sedangkan 

pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis tanggapan para subyek yang 

terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan maupun tanggapan subyek setelah 

desain model diujicobakan, terutama untuk mengetahui hasil penerapan model 

akhir. 

Dalam Penelitian ini menggunakan tahapan prosedur sebagaimana dijelaskan 

oleh Borg dan Gall (1989: 784-785) dengan modifikasi sesuai dengan kepentingan 

penelitian sebagai berikut: (1) Melakukan kajian literatur untuk memperoleh 

referensi; (2) Melakukan penelitian pendahuluan untuk menggali data mengenai 

penerapan soft skills yang ada selama ini; (3) Melakukan analisis kebutuhan untuk 

menggali data mengenai penerapan soft skills bagi guru PAUD seperti apa yang 

diharapkan oleh responden; (4) Menyusun desain  model penerapan soft skills 

berorientasi mutu pembelajaran bagi guru PAUD; (5) Melakukan validasi model 
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melalui Focus Group Discussion (FGD); (6) Menyusun model hipotetik penerapan 

soft skills berorientasi mutu pembelajaran bagi guru PAUD; (7) Melakukan uji coba 

terbatas dan uji coba yang diperluas untuk memperoleh masukan; (8) 

Menghasilkan model final penerapan soft skills berorientasi mutu pembelajaran 

bagi guru PAUD. Prosedur pengembangan penelitian disajikan pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Prosedur penerapan soft skills berorientasi mutu pembelajaran bagi 

guru PAUD 

 

1. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Penggunaan instrumen 

pengumpulan data dalam penelitian ini menyesuaikan dengan tahapan 

penelitian yang terdiri dari tahap penelitian pendahuluan, tahap pengembangan, 

dan tahap validasi. 

 

2. Uji Keabsahan Data, Uji Validitas, dan Reliabilitas  

2.1 Uji Keabsahan Data 

Guna mendukung keabsahan data hasil penelitian maka dilakukan uji 

keabsahan dengan triangulasi. Triangulasi menurut pendapat Ali (2014: 137) 

Validasi Model 
(FGD) 

 

Desain Model 
(Mitra PAUD) 

Studi Lapangan 
tentang 

Penyelenggaraan 
Pelatihan Soft Skills di 

PAUD selama ini  

Uji coba  
Terbatas 

 

Model Hipotetik 
Mitra PAUD 

 

Evaluasi dan 
Revisi Model 

Revisi Desain 
Model  

(Mitra PAUD) 

 
Kajian Pustaka  
Studi Literatur 

Analisis Kebutuhan dan 
deskripsi  

Soft Skills selama ini 
(Model Faktual) 

Model Final 

 

Revisi dan 
Penyempurnaan 

Model 

Uji coba  
Diperluas 



       ◼       

 

68 

adalah pengecekan sumber data ketiga guna meningkatkan peluang-peluang 

agar temuan-temuan riset dan interpretasi terhadap temuan-temuan riset itu 

menjadi lebih kredibel. Dalam penelitian ini dilakukan uji keabsahan data 

dengan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik atau metode. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data hasil 

wawancara dari sumber data yang berasal dari Mitra Penelitian 1 dan Mitra 

Penelitian 2. Triangulasi sumber juga dilakukan untuk membandingkan data 

hasil dokumentasi yang berasal dari Mitra Penelitian 1 dan Mitra Penelitian 2. 

Cara ini sesuai dengan pendapat Ali (2014: 138), bahwa teknik triangulasi 

sumber data dilakukan untuk mendapatkan validitas data dengan cara cek 

silang atau membandingkan antara data yang diperoleh dari suatu sumber 

dengan data yang berasal dari sumber lain. 

Sementara itu triangulasi teknik atau metode dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan teknik 

wawancara dan teknik dokumentasi yang masing-masing dilakukan untuk 

mengumpulkan data dari Mitra Penelitian 1 dan Mitra Penelitian 2. Cara ini 

sesuai dengan pendapat Sugiyo (2013:330), bahwa triangulasi teknik berarti 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. 

 

2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Untuk mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel, sebelum digunakan 

untuk mengumpulkan data maka instrumen perlu dilakukan uji coba. Dengan 

demikian analisis data uji coba instrumen dilakukan dengan uji validitas dan 

reliabilitas. Uraian di atas sesuai dengan pendapat Rachman (2011:236), 

bahwa uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji instrumen 

pengamatan data. Validitas berkaitan dengan ketepatan dalam mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil 

pengukuran instrumen yang digunakan sebagai pengukur. Untuk mengukur 

validitas butir-butir pertanyaan digunakan rumus Spearman dan Brown. 

Sedangkan untuk mengukur reliabilitas digunakan rumus Cronbach Alpha. 

Untuk analisis validitas dan reliabilitas selanjutnya digunakan program SPSS. 

16. 

 

3. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. 

Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk pengelompokan/ pengkategorian 

data yang dilakukan berdasarkan pedoman konversi skala empat.  Seperti dapat 

dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1 Pedoman untuk Memberikan Intepretasi Variabel Penelitian 

Tingkat kategori Interval skor 

Sangat tinggi  X ≥ M + 1. SD 

Tinggi M + 1. SD > X ≥ M  

Sedang M  > X ≥ M – 1. SD 

Rendah X < M – 1 SD  

 

Dimana: 

M     =  ½ (nilai ideal tertinggi + nilai ideal terendah) 

SD   =  1/6 (nilai ideal tertinggi  - nilai ideal terendah) 

Teknik statistik yang digunakan dalam analisis kuantitatif adalah rata-rata 

dan persentase. Prosedur perhitungan untuk memperoleh rata-rata dan 

persentase sebagai berikut: 

 Jumlah skor  

Rata-rata =   ------------------------  

 Jumlah total 

peserta 

 

 

 Jumlah skor  

Rata-rata =   ------------------------ X 100% 

 Jumlah total 

peserta 

 

 

Analisis data untuk menguji perbedaan kompetensi guru PAUD sebelum 

dan sesudah mengikuti pelatihan soft skills berorientasi mutu pembelajaran 

digunakan teknik analisa data T-Test. Ujibeda tersebut dimaksudkan untuk 

menguji apakah ada peningkatan kompetensi sebelum dengan sesudah 

pelatihan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Ada tiga tahapan dalam penelitian ini maka penggunaan masing-masing 

analisis dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Pada tahap penelitian pendahuluan maka temuan dan fakta yang diperoleh 

mengenai implementasi soft skills selama ini akan dideskripsikan dengan 

menggunakan teknik analisis kualitatif.  
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2. Pada tahap pengembangan desain model akan ditemukan berbagai informasi 

mengenai `pelaksanaaan pengembangan, hasil uji coba dan akhirnya 

menghasilkan model hipotetik.  

3. Pada tahap akhir akan diperoleh informasi mengenai tanggapan dari para 

subyek yang terlibat, dan informasi hasil Focus Group Discussion (FGD). 

Tanggapan dari para subyek yang terlibat dianalisis dengan pendekatan 

deskripsi kuantitatif, sedangkan informasi hasil Focus Group Discussion (FGD) 

dianalisis dengan pendekatan deskripsi kualitatif. 

Deskripsi dan Analisis penerapan Soft Skills Sebelum Penelitian 

Dijelaskan  mengenai aspek-aspek yang selama ini diberikan sebagai berikut; 

(1) sikap Personal Diri. (2) berfikir kritis dan kreatif. (3) memiliki keterampilan 

berorganisasi yaitu berorganisasi dan etika profesional. (4) memiliki keterampilan 

komunikasi dalam hal kepedulian sosial dan sikap pendidik. Aspek-aspek materi 

dapat dideskripsikan bahwa materi soft skills selama ini diberikan berkategori 

kurang baik dengan rerata skor pendapat responden sebesar 1.90. 

Kondisi di atas dapat dimaknai bahwa: (1) guru hanya menjalankan rutinitas 

mengajar sehingga hanya hard skiils saja yang nampak menonjol tanpa menyentuh 

kemampuan soft skliis yang dimilki. ; (2) guru merasa bahwa  soft skliis tidak 

penting dimunculkan. Apa yang dilakukan guru seperti itu tidak berarti bisa 

seluruhnya disalahkan. Karena guru tidak memahami pentingnya mengoptimalkan 

substansi soft skills, maka tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh para guru 

menjadi tidak dilakukan dengan baik. Dari wawancara dengan beberapa guru, 

kepala sekolah dan pengawas TK, disimpulkan: (1) guru tidak menguasai substansi 

soft skills; (2) saran dipandang belum mampu menjawab permasalahan soft skills 

yang dirasakan; dan (3) soft skills dipandang sebagai kegiatan yang bersifat 

pelengkap saja. 

Desain Model Soft Skill Berorientasi Mutu Pembelajaran bagi Guru PAUD 

Untuk menyusun disain model soft skills berorientasi mutu pembelajaran bagi 

guru PAUD, terlebih dahulu peneliti melakukan analisis kebutuhan soft skills yang 

ideal. Instrumen analisis kebutuhan diberikan kepada responden yang terdiri atas 

Guru PAUD dan Kepala Sekolah Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Hasil 

dari jawaban responden berkaitan dengan penerapan soft skills menurut responden 

dibutuhkan  penerapan: (1) sikap Personal Diri. Tujuan meningkatkan sikap 

personal sosial sebagai guru PAUD. Indikatornya: (a) memahami kondisi pribadi 

(kekurangan dan kelebihan); (b) mampu mengenali talenta dirinya; (c) memahami 

manfaat sikap positif; (d) mengubah pola pikir negative ke optimis; (e) 

membangun percaya diri; (f) mampu membuat rencana pencapaian target; (2) 
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berfikir kritis dan kreatif, tujuan meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan 

kreatif, indikator: (a) mampu memilih berbagai wadah organisasi profesi; (b) 

mampu beradaptasi dengan lingkungan; (c) memiliki ketrampilan dasar dalam 

berorganisasi; (d) memiliki motivasi untuk aktif dalam kegiatan organisasi profesi. 

(3) memiliki keterampilan berorganisasi yaitu berorganisasi dan etika profesional. 

Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi. Indikatornya: 

(a) terlibat dalam organisasi profesi; (b) memiliki kemampuan etika berpakaian; (c) 

memiliki kemampuan etika berbicara; (d) memiliki kemampuan etika pergaulan; (e) 

memiliki etos kerja; (f) memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik (verbal, non 

verbal, presentasi, protokoler); (g) mengenali hambatan dalam komunikasi. (4) 

memiliki keterampilan komunikasi dalam hal kepedulian sosial dan sikap pendidik. 

Tujuannya adalah meningkatkan sikap kepedulian sosial dan sikap pendidik. 

Indikatornya: (a) kepedulian pada lingkungan sosial; (b) keterlibatan dalam 

berbagai kelompok / organisasi / komunitas masyarakat (sosial, teknologi, 

profesional); (c) memiliki kemampuan untuk mengembangkan komunikasi; (d) 

mampu menjadi fasilitator; (e) memiliki tingkat responsibilitas yang baik terhadap 

berbagai isu; (f) kemampuan membangun tim kerja yang efektif; (g) memiliki 

leadership skill; (h) kemampuan  memotivasi anggota; (i) kemampuan  

menghindari konflik; (j) kemampuan mengelola pekerjaan. (5) memiliki 

keterampilan komunikasi dalam hal kepedulian sosial dan sikap pendidik terdiri  

dari: (1) enterpreneurship. Tujuannya meningkatkan sikap enterpreneurship. 

Indikatornya: (a) kemampuan membaca peluang dan merespon perubahan 

eksternal; (b) berani mengambil resiko; (c) kemampuan menghimpun dgn 

mengerahkan sumber daya sosial untuk mencapai tujuan; (d) mampu merancang 

berbagai alternative gagasan pembaharuan; (2). networking skill. Tujuannya 

meningkatkan sikap networking skill. Indikatornya: (a) kemampuan membangaun 

jejaring berdasarkan kompetensi keilmuan; (b) mampu menunjukkan eksistensinya 

dalam setiap jaringan; (c) kemampuan mengoptimalkan jaringan bagi 

pengembangan profesi. 

Model Final Penerapan Soft Skills Berorientasi Mutu Pembelajaran Bagi 

Guru PAUD 

Berdasarkan hasil uji coba yang diperluas bahwa model soft skills berorientasi 

mutu pembelajaran bagi guru PAUD dapat terlaksana kemudian beberapa kali 

dilakukan observasi pembelajaran agar dapat mengetahui dengan lengkap mutu 

pembelajaran guru PAUD. Tim peneliti dapat mendiagnosa kekuatan, kelemahan 

kompetensi guru PAUD sebagai dasar upaya tindak lanjutnya. Tujuan dan sasaran 

penerapan juga dapat tercapai karena penerapan  yang dilakukan didasarkan pada 

kebutuhan pelayanan guru PAUD, direncanakan dengan baik, menggunakan 
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instrument observasi khusus untuk mengetahui mutu pembelajaran. 

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) pelaksanaan pembelajaran di PAUD 

selama ini lebih dominan hard skills dari pada soft skiils. (2) penerapan soft skiils 

berorientasi mutu pembelajaran bagi guru PAUD memenuhi kebutuhan pengguna. 

(3) Penerapan soft skills berorientasi mutu pembelajaran efektif meningkatkan  

mutu pendidikan di PAUD. Penerapan soft skills guru PAUD merupakan upaya yang 

direncanakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Penerapan soft skills 

diharapkan guru PAUD memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang 

diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya seperti melakukan analisis kebutuhan 

siswa, menyususn program PAUD, melaksanakan program, mengadministrasikan 

kegiatan dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. 
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ABSTRAK  

Dunia digital sangat berpengaruh pada kehidupan manusia untuk menyelesaikan dan 

menyampaikan pekerjaan secara mudah dan efisien. Dalam sebuah perangkat gawai terdapat 

aplikas-aplikasi pengolah kata dan angka yang dapat diunduh serta digunakan secara gratis, 

seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft Power Point. Dari perkembangan digital 

tersebut juga berpengaruh pada bidang yang lainnya, termasuk bidang pendidikan. Salah satu 

perkembangan yang sedang difokuskan adalah pendidikan anak usia dini. Orang dewasa 

berperan penting untuk menstimulasi perkembangan anak usia dini. Dalam menghadapi era 

disrupsi teknologi, dikembangkanlah media pembelajaran berbasis power point untuk anak usia 

dini. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi literasi. Berdasarkan artikel yang 

dikumpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis power point ini dapat 

merangsang perkembangan bahasa anak serta mengatasi gagap teknologi yang terjadi pada 

anak dan orang dewasa. Pengetahuan terhadap dunia digital yang diberikan melalui materi yang 

disajikan akan berpengaruh pada perkembangan anak usia dini dalam menghadapi era disrupsi 

teknologi saat ini. 

Kata kunci: Anak Usia Dini, Power Point, Era Disrupsi Teknologi. 

ABSTRACT  

The digital world is very influential in human life to complete and deliver work easily and efficiently. 

In a device, there are word and number processing applications that can be downloaded and 

used for free, such as Microsoft Word, Microsoft Excel, and Microsoft Power Point. From these 

digital developments, it also affects other fields, including the education sector. One development 

that is being focused on is early childhood education. Adults play an important role in stimulating 

early childhood development. In the face of the era of technological disruption, powerpoint-based 

learning media for early childhood have been developed. The method used in this paper is literacy 

studies. Based on the articles collected, the use of powerpoint based learning media can stimulate 

children's language development and overcome technological stuttering that occurs in children 

and adults. Knowledge of the digital world provided through the material presented will affect early 

childhood development in the face of today's era of technological corruption. 

Keywords: Early Childhood, PowerPoint, Age of Disruption of Technology. 
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PENDAHULUAN 

Teknologi terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Jacques Ellul 

(1976) mengartikan teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional 

mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Dalam sebuah 

perangkat gawai dapat berisikan aplikasi-aplikasi yang dapat dimanfaatkan dan 

diunduh secara gratis seperti yang umum dipakai adalah Microsoft Word, Microsoft 

Power Point, Microsoft Excel, Whatsapp, Instagram dan sebaginya. 

Ranah perkembangan dunia digital tersebut telah mengalami revolusi pada 

segala aspek kehidupan manusia, baik dalam komunikasi, transaksi, dan edukasi. 

Menurut hasil studi Means (1993) mengenai Using Technology to Support Education 

Reform tentang mempermudah dan mempercepat siswa bekerja, selain itu 

penggunaan teknologi dalam proses belajar ternyata menyenangkan karena siswa 

dapat berinteraksi dengan warna, gambar, suara, video dan sesuatu yang instan. 

Situasi dan kondisi yang menyenangkan seperti ini menjadi faktor yang sangat 

penting dan esensial dalam mencapaian efektifitas belajar pada siswa. Penggunaan 

teknologi mampu membangkitkan emosi positif dalam proses belajar (Suryadi, 2005 

: 8). 

Mengenai suatu studi tentang media pembelajaran berbasis komputer pada 

anak usia dini yang dituis oleh Bowman (2001) menyatakan anak yang belajar 

menggunakan komputer memiliki nilai yang lebih tinggi dalam pengukuran 

metagoknisi, lebih mampu mengingat beberapa metal secara serempak dan canggih 

dalam menggunakan teori dibandingkan dengan anak yang tidak menerapkan  

komputer dalam kegiatan pembelajarnya (Iram and John Sifaj-Blatchford: 11).  

Namun pada kenyataannya, banyak orang tua dan orang dewasa yang belum 

paham secara teori maupun praktik dalam penggunaan teknologi tersebut sehingga 

mengalami banyak hambatan untuk menujang progres pendidikan pada anak terkait 

teknologi digital di era disrupsi teknologi ini. Dalam Asmawati (2014: 25) bahwa 

harusnya guru memanfaatkan teknologi informasi untuk komunikasi dalam artian 

mampu menggunakan berbagai peralatan teknologi pembelajaran untuk 

kepentingan anak didik. Mengenalkan teknologi informasi komputer tidak hanya 

dikenalkan pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau bahkan 

pada sekolah menengah atas, akan tetapi tidak ada salahnya jika dikenalkan pada 

ruang lingkup pendidikan anak usia dini.  

Jika melihat tugas perkembangan seorang anak menurut Menurut Havighurst 

(dalam Jannah 2015) mengartikan sebagai tugas yang muncul pada periode tertentu 

dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan 
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akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menyelesaikan tugas 

berikutnya, sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan 

pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan 

kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Tugas 

perkembangan pada usia kanak-kanak dimulai dari usia 2 (dua) sampai dengan 13 ( 

tiga belas tahun). Usia kanak-kanak dibagi menjadi dua (dua) periode yaitu usia pra 

sekolah dan usia sekolah. Usia pra sekolah disebut dengan kanak-kanak awal (early 

childhood), dan usia sekolah disebut dengan kanak-kanak akhir (late childhood). 

Salah satu cara mengenalan teknologi pada anak usia dini dapat berupa penggunaan 

media pembelajaran interaktif berbasis powerpoint 

Hasil penelitian Muharoma (2014) menyatakan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan media powerpoint dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta 

hasil belajar siswa karena lebih menarik dan praktis. Hal tersebut berhubungan 

dengan pemberdayaan orang tua untuk dapat belajar tentang teknologi poweroint 

setelah itu mereka dapat membuat media pembelajaran interaktif sesuai tema yang 

diinginkan. 

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui peran software Microsoft 

Powerpoint sebagai media pembelajaran pada anak usia dini dalam era disrupsi 

teknologi. Orang dewasa dan anak dapat sama-sama belajar tentang teknologi, 

dimana orang dewasa dapat menjadi fasilitator atau penyajii dalam menentukan dan 

membuat rancangan tentang suatu tema yang diinginkan, dan anak usia dini sebagai 

penerima materi tersebut dalam wujud media pembelajaran interaktif yang sudah 

dibuat. Nantinya penulis akan menganalisis terkait bagaimana peran orang tua dalam 

proses tumbuh kembang anak usia dini melalui software Microsoft Powerpoint dalam 

menghadapi era disrupsi teknologi yang sedang terjadi pada masa kini. 

 

KAJIAN TEORITIS  

Pencarian literatur yang dipublikasikan melalui berbagai database dan 

prosiding. Sekitar 27 dokumen yang ditinjau, serta 15 dokumen yang akhirnya 

dijadikan  sebagai tinjauan pustaka. Jurnal-jurnal yang diambil diterbitkan antara 

tahun 2013-2017. Beberapa jurnal yang diperole berkaitan dengan peran Microsoft 

Powerpoint sebagai media pembelajaran dikalangan anak usia dini serta bertujuan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Disrupsi Teknologi 
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Disrupsi menurut KBBI adalah hal yang tercabut dari akarnya. Menurut Prof 

Rhenald Kasali (2017), disrupsi tidak hanya bermakna fenomena perubahan hari ini 

(today change) tetapi juga mencerminkan makna fenomena perubahan hari esok 

(the future change). Era disrupsi akan terus melahirkan perubahan-perubahan yang 

signifikan untuk merespon tuntutan dan kebutuhan konsumen di masa yang akan 

datang. 

Saat ini Indonesia telah memasuki era disrupsi teknologi dimana segala aspek 

kehidupan tidak dapat terlepas dari sistem digital. Pada tahun 2017, pengguna 

layanan internet di Indonesia mencapai 143,26 juta dengan penetrasi 54,68% dari 

seluruh kalangan dan usia (APJII, 2017). Dari pemaparan tersebut menyatakan 

bahwa setengah dari penduduk Indonesia sudah bisa menggunakan internet dari 

seluruh usia sehingga mereka terbiasa dengan mengoperasikan perangkat dan 

aplikasi yang derdapat dalam gawai. 

Media Pembelajaran Powerpoint 

Media pembelajaran adalah media atau alat yang menjadi perantara dalam 

menyampaikan pembelajaran pada anak usia dini karena anak usia dini tidak bisa 

lepas dari media pembelajaran namun perinsipnya alat yang digunakan sebagai 

media pembelajaran tersebut harus mampu menstimulasi semua aspek 

perkembangan anak dan mampu mengatasi rasa bosan pada anak sehingga 

pembelajaran berjalan dengan efektif. Gagne dan Briggs (1975) dalam Hamalik 

(1994 : 4) mengemukakan bahwa  media pembelajaran meliputi alat yang secara 

fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri antara lain 

buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, 

grafik, televisi dan komputer. Mengingat perkembangan anak pada usia ini adalah 

pada masa berfikir konkrit. Sadiman (1996 : 6) menyatakan bahwa media pendidikan 

dengan berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa dapat menstimulus anak 

untuk belajar. 

Komputer merupakan media yang menyenangkan bagi anak, mereka lebih aktif 

dalam kegiatan belajar menggunakan media komputer atau laptop daripada sistem 

pembelajaran klasikal. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh 

Adhywiarta (2011) menyatakan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media 

pembelajaran berbasis komputer meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Sejalan 

dengan hal tersebut, penelitian dari Mahanani (2013) menyatakan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan powerpoint efektif dalam meningkatkan 

kemampuan siswa dalam pemecahan masalah. 
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Dalam beberapa penelitian menujukan bahwa media pembelajaran dapat 

meningkatkan kualitas pebelajaran, pemahaman dan kemampuan kognitif  anak usia 

dini. Penelitian yang lain dikemukakan oleh Suwardi (2011) menyatakan bahwa 

produktivitas dan kreativitas pendidik Paud berpengaruh besar terhadap 

perkembangan peserta didik khususnya dalam hal penyampaian dan penyajian 

materi pembelajaran. Hal ini sangat mendukung dengan hasil penelitian ini bahwa 

media pembelajaran perlu dikembangkan oleh guru-guru khususnya pada Paud 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Anak Usia Dini 

Definisi anak usia dini yang dikemukan oleh NAEYC (National Assosiation 

Education for Young Chlidren, 2016) adalah sekelompok individu yang berada pada 

rentang usia antara 0 – 8 tahun. Anak usia dini merupakan sekelompok manusia 

yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada usia tersebut 

para ahli menyebutnya sebagai masa emas (Golden Age) yang hanya terjadi satu 

kali dalam perkembangan kehidupan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan 

anak usia dini perlu diarahkan pada fisik, kognitif, sosioemosional, bahasa, dan 

kreativitas yang seimbang sebagai peletak dasar yang tepat guna pembentukan 

pribadi yang utuh (Priyanto, 2014). 

Hurlock (1976: 191), masa anak usia dini dimulai setelah bayi yang penuh 

dengan ketergantungan, yaitu kira-kira usia 2 tahun sampai saat anak matang secara 

seksual. Ia memiliki karakteristik tertentu yang khas dan tidak sama dengan orang 

dewasa serta akan berkembang menjadi manusia dewasa seutuhnya.  

Karakteristik anak usia dini yang khas menurut Kellough (1996) adalah:  

(1) Anak itu bersifat Egosentris, cenderung melihat dan memahami sesuatu dari 

sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari perilakunya 

seperti masih berebut alatalat mainan, menangis bila menghendaki sesuatu yang 

tidak dipenuhi oleh orang tuanya, atau memaksakan sesuatu terhadap orang 

lain. Karakteristik seperti ini terkait dengan perkembangan kognitifnya yang 

menurut Piaget disebutkan bahwa anak usia dini sedang berada pada fase 

transisi dari fase praoperasional (2-7) ke fase operasional konkret (7-11). 

(2) Anak Memiliki Rasa Ingin Tahu Yang Besar, Menurut persepsi anak, dunia ini 

dipenuhi dengan hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Hal ini menimbulkan 

rasa keingintahuan anak yang tinggi. Rasa keingintahuan sangatlah bervariasi, 

tergantung dengan apa yang menarik perhatiannya. Sebagai contoh, anak lebih 

tertarik dengan benda yang menimbulkan akibat dari pada benda yang terjadi 

dengan sendirinya. 
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(3) Anak adalah Mahluk Sosial, Anak senang diterima dan berada dengan teman 

sebayanya. Mereka senang bekerja sama dalam membuat rencana dan 

menyelesaikan pekerjaannya. Mereka secara bersama saling memberikan 

semangat dengan sesama temannya. Anak membangun konsep diri sendiri 

melalui interaksi sosial. Ia akan membangun kepuasan melalui penghargaan diri 

ketika diberikan kesempatan untuk bekerjasama dengan temannya.  

(4) Anak Bersifat Unik, Anak merupakan individu yang unik di mana masing-masing 

memiliki bawaan, minat, kapabilitas, dan latar belakang kehidupan yang berseda 

satu dengan yang lainnya. Di samping memiliki kesamaan, menurut Bredekamp 

(1987), anak juga memiliki keunikan tersendiri seperti dalam gaya belajar, 

minat, dan latar belakang keluarga. 

(5) Anak Umumnya Kaya Dengan Fantasi, Anak senang dengan hal-hal yang bersifat 

imajinasi, sehingga pada umumnya ia kaya dengan fantasi. Anak dapat bercerita 

melebihi pengalaman-pengalaman aktualnya atau kadang bertanya hal-hal gaib 

sekalipun. Hal ini disebabkan imajinasi anak berkembang melebihi apa yang 

dilihatnya. Sebagai contoh, ketika anak melihat gambar sebuah robot, maka 

imajinasinya berkembang bagaimana robot itu berjalan dan bertempur dan 

seterusnya. 

(6) Anak memiliki daya konsentrasi yang pendek, Pada umumnya anak sulit untuk 

berkonsentrasi pada suatu kegiatan dalam jangka waktu yang lama. Anak selalu 

cepat mengalihkan perhatian pada suatu kegiatan dalam jangka waktu yang 

lama. Selain itu anak juga selalu cepat mengalihkan perhatian pada kegiatan 

lain, kecuali memang kegiatan tersebut selain menyenangkan juga bervariasi 

dan tidak membosankan. 

Pemberdayaan Orang Tua dan orang dewasa 

Pemberdayaan dalam arti bahasa berasal dari kata dasar “daya” yang 

mendapat imbuhan “pember” sebagai awalan dan akhiran  “an”, dalam kamus besar 

bahasa indonesia artinya kemampuan, kekuatan, upaya, atau kemampuan untuk 

melakukan usaha. Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, 

perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau 

kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). 

Menurut Gunarsa dalam Slameto (2003:32) orangtua adalah dua individu yang 

berbeda memasuki hidup bersama dengan membawa pandangan, 

kebiasaankebiasaan sehari-hari. Sedangkan menurut Hurlock (dalam Lemme, 1995) 

menyatakan bahwa masa dewasa adalah periode penyesuaian terhadap pola-pola 

kehidupan baru dan harapan-harapan sosial yang baru. Dalam konsep kontekstual 

orang tua dan orang dewasa dapat mewakili sebagai tokoh pemberdayaan 

masyarakat. 
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Menurut Mubarak (dalam Utsman 2010) pemberdayaan  masyarakat dapat 

diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan  kemampuan suatu 

komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan  martabat mereka dalam 

melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku  anggota masyarakat. 

Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih  memungkinkan pelaksanaan 

pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam  pandangan ini pelibatan 

masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada  bentuk partisipasi, bukan 

dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam  perumusan program 

membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan  sebagai konsumen 

program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta  terlibat dalam proses 

pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa  ikut memiliki program 

tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi  keberhasilannya serta memiliki 

motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahaptahap berikutnya (Soetomo, dalam 

Utsman 2010). 

Pengembangan media ini dapat melibatkan dan memberdayakan orang tua dan 

orang dewasa untuk membantu anak mengajari teknologi sejak dini. Membuat media 

secara mandiri dengan memanfaatkan software yang ada di dalam perangkat laptop 

atau komputer dan koneksi internet untuk mengunduh gambar-gambar sesuai 

dengan tema. 

 

Gambar 1. Tampilan Awal yang Menunjukkan Tema 

 

Gambar 2. Tampilan Home 
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Gambar 3. Tampilan Quiz 

 

 

 

Gambar 4. Tampilan Permainan 

 

Pengertian dan gambar diatas dapat melakukan pemberdayaan dengan  

orangtua dan orang dewasa dengan mengajari cara penggunaan media powerpoint 

sebagai upaya memperkenalkan teknologi sejak dini. Dalam inovasi belajar ini dapat 

mengurangi angka orang tua dan orang dewasa yang mengalami gagap teknologi. 

Sehingga orang dewasa dan anak dapat sama-sama belajar tentang teknologi, 

namun sebelum pembelajaran semua pengembangan diserahkan sepenuhnya pada 

orang dewasa seperti dalam penentuan tema pada media pembelajaran interaktif 

berbasis powerpoint, tentang cara membuat dan menyusun materi dan permainan-

permainan secara kreaktif, menarik dan jelas. Diharapkan orang dewasa dapat 

berperan aktif dalam menstimulasi dari pengembangan media ini sebagai upaya 

menghadapi era disrupsi teknologi yang sedang terjadi pada masa ini.  

 

KESIMPULAN 
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 Media pembelajaran berbasis komputer merupakan suatu perangkat yang 

mendukung untuk mengatasi gagap teknologi yang terjadi pada orang dewasa dan 

anak usia dini di masa era disrupsi teknologi saat ini. Dengan memanfaatkan 

software powerpoint diharapkan dapat memberikan peran pada orangtua dan orang 

dewasa sebagai stimulus dan fasilitator untuk menunjang pendidikan anak berbasis 

teknologi melalui pemberdayaan masyarakat. 

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disampaikan saran-saran sebagai 

berikut: 1) Diadakannya kepelatihan dan pendalaman materi dalam membuat media 

pembelajaran berbais powerpoint ini. 2) Orangtua dan orang dewasa dapat berfikir 

kreaktif untuk membuat anak tertarik belajar melalui perangkat gawai.  
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ABSTRAK 

Anak-anak terbelakang mental ringan, selanjutnya disebut  (ATMR) mengalami gangguan 

kognitif. Kondisi itu menyebabkan jenis tuturan dan kesantunan tuturannya mengalami defisit.  

Meskipun demikian, ATMR masih dapat dikembangkan jenis tuturan dan kesantunan tuturannya 

dengan menggunakan teknik  probing question. Tujuan penelitian ini  adalah menemukan dan 

mengeksplanasikan  jenis tuturan dan kesantunan tuturan ATMR berdasarkan kemampuan 

aktual dan kemampuan potensial.   Data penelitian berupa penggalan cerita dan percakapan 

ATMR. Latar penelitian adalah SLB Negeri Ungaran dan SLB Negeri Semarang. Teknik 

pengumpulan data adalah  teknik rekam, catat, simak bebas libat cakap, dan simak libat cakap. 

Teknik analisis data menggunakan  teknik padan pragmatik.  Temuan penelitian ini adalah  

berdasarkan kemampuan aktual ditemukan jenis tuturan (1) konstatif,  (2) lokusioner,   (3) 

representatif, (4) langsung, (5) harfiah,  dan pematuhan kesantunan bidal ketimbangrasaan serta 

pelanggaran kesantunan bidal ketimbangrasaan dan keperkenanan. Sementara itu, berdasarkan 

kemampuan potensial ditemukan jenis tuturan (1) konstatif, (2) lokusioner, (3) representatif, 

direktif, ekspresif, (4) langsung, dan (5) harfiah; dan  pematuhan kesantunan bidal 

ketimbangrasaan, kesetujuan, dan kesimpatian dan pelanggaran kesantunan bidal 

ketimbangrasaan. Simpulan penelitian ini adalah kemampuan berbahasa ATMR dapat 

dikembangkan dengan teknik probing question. Saran diberikan kepada BSNP agar  

memasukkan teknik probing question sebagai salah satu stategi mengajar dalam silabus dan  buku 

ajar untuk pembelajaran bahasa Indonesia bagi ATMR.  

 

Kata Kunci: jenis tuturan, kesantunan, kemampuan, aktual, dan potensial 

 

 

PENDAHULUAN 

Kemampuan pragmatik  anak-anak terbelakang mental ringan selanjutnya 

disebut ATMR,   tentu berbeda dengan kemampuan pragmatik anak-anak normal. 

Hal tersebut terjadi karena ATMR memiliki IQ dibawah anak-anak normal, yaitu 
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kurang dari 70. Keadaan itu menyebabkan ATMR mengalami gangguan kognitif.  

Gangguan kognitif tersebut berpengaruh terhadap praktik pemrosesan informasi dan 

keterampilan berkomunikasi mereka. Informasi tersebut didengar, dilihat, dirasakan, 

dan diolah dengan cara yang berbeda dengan anak-anak normal. Keadaan ini 

dinamakan gangguan kualitatif dalam komunikasi (Puspita 2008:24). Karena adanya 

gangguan kualitatif dalam berkomunikasi,  jenis tuturan dan derajat  kesantunan 

dalam tuturan ATMR mengalami defisit. 

Meskipun mengalami berbagai keterbatasan, ATMR  masih  dikategorikan 

sebagai anak-anak mampu didik. ATMR masih dapat dididik menjadi tenaga semi-

skilled seperti pekerjaan laundri, pertanian, peternakan, pekerjaan rumah tangga, 

bahkan dapat bekerja di pabrik-pabrik dengan pengawasan.  Untuk menjadi tenaga 

semi-skilled tersebut, ATMR  membutuhkan keterampilan pragmatik yang baik.  Jenis 

tuturan dan kesantunan merupakan keterampilan pragmatik yang mendukung ATMR 

untuk menjadi tenaga semi-skilled yang memadahi. Atas dasar hal tersebut, perlu 

diteliti jenis tuturan apa saja yang masih dapat dioptimalkan dalam tuturan ATMR 

dan kesantunan apa saja yang dipatuhi dan dilanggar. Berkait dengan pelanggaran 

kesantunan masih dapatkah dibimbing untuk diminimalisasi pelanggarannya. 

Menurut Vygotsky (2010:12) dalam diri seseorang terdapat daerah-daerah 

yang sangat sensitif untuk diaktualisasikan. Daerah ini dinamakan Zone Proximal of 

Development (ZPD). ZPD merupakan jarak antara tingkat kemampuan aktual 

(kemampuan minimal) seseorang dengan tingkat kemampuan potensial 

(kemampuan maksimal). Atas dasar teori ZPD tersebut, intervensi untuk 

mengaktualisasikan kemampuan potensial ATMR dalam bertutur dilakukan dengan 

cara memberikan Probing Question.  Dengan Probing Question akan ditemukan 

kemampuan potensial jenis tuturan dan kesantunan dalam tuturan ATMR.  

Jenis tuturan menurut Austin (1962) dalam bukunya How to Do Things with 

Words membedakan tuturan deklaratif menjadi dua, yaitu tuturan konstatif dan 

tuturan performatif. Gunarwan (1994:45) menyebutkan bahwa berkenaan dengan 

tuturan ada tiga jenis tindakan yang hendaknya mendapatkan perhatian. Ketiga jenis 

tindakan tersebut, yaitu (1) tindak lokusioner (locutionary act), (2) tindak ilokusioner 

(ilocutionary act), dan (3) tindak perlokusioner (perlocutionary act). Searle (1969) 

mengembangkan gagasan Austin dengan mengajukan konsep mengenai taksonomi 

tindak tutur. Tindak tutur yang tidak terhitung jumlahnya itu dikelompokkan menjadi 

lima jenis.  Kelima jenis tuturan itu adalah tuturan representatitif/asertif, direktif, 

ekspresif, komisif, dan deklarasi. Sementara itu Rustono (2000:71) merangkum 

berbagai pendapat para ahli berkait dengan jenis tuturan menjadi lima kategori, yaitu 

tuturan  (1) konstatif dan performatif, (2) lokusioner, ilokusioner, dan perlokusioner, 
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(3) representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi, (4) langsung,  tidak 

langsung, dan (5) harfiah, tidak harfiah. 

Atas dasar paparan tersebut  dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis tuturan  

dapat dikategorikan  menjadi tiga kategori, yaitu (1) tuturan konstatif dan 

performatif, (2) tuturaan lokusioner, ilokusioner, dan perlokusioner, (3) tuturan 

representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi, (4) langsung,  tidak 

langsung, dan (5) harfiah, tidak harfiah.  Kelima kategori itulah yang digunakan 

untuk menemukan jenis tuturan ATMR berdasarkan kemampuan aktual dan 

kemampuan potensial. 

Berkait dengan kesantunan,  Leech (1983:132) mengatakan bahwa salah 

satu tujuan orang melakukan komunikasi (verbal) adalah mengembangkan, 

mempertahankan atau membina, dan meningkatkan hubungan pribadi dan sosial 

yang baik dengan orang lain. Untuk mencapai tujuan tersebut.  Leech (1983:132) 

mengusulkan serangkaian ’prinsip’ kesatuan (politeness principles) yang dirinci di 

dalam serangkaian bidal (maxims). Bidal-bidal dalam kesantunan tersebut meliputi 

(1) bidal ketimbangrasaan, (2) bidal kemurahhatian, (3) bidal keperkenanan, (4) 

bidal kerendahhatian, (5) bidal kesetujuan, dan (6) bidal kesimpatian.   

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan rentang kemampuan aktual dan 

potensial berkait dengan jenis tuturan dan kesantunan tuturan  ATMR.  Kemampuan 

aktual merupakan kemampuan ATMR sebelum mendapat bimbingan dan 

kemampuan potensial merupakan kemampuan ATMR setelah mendapat bimbingan 

dari guru. Cara memberikan bimbingan adalah  dengan memberikan probing 

question  atau pertanyaan menggali. Langkah-langkah dalam memberikan  probing 

question  sebagai berikut. 

1. Guru menyampaikan topik pembelajaran “menceritakan pendapat tentang 

persoalan faktual” atau “memberikan pendapat tentang persoalan faktual.”    

2. ATMR secara acak diminta untuk menyampaikan pendapatnya sesuai 

kemampuannya  (kemampuan aktual). 

3. ATMR saat berhenti bertutur  diberi waktu tunggu 2 menit atau sesuai situasi 

karena ATMR kalau didiamkan terlalu lama atau tidak segera dibantu mengeluh 

pusing, mual-mual, atau izin ke belakang. 

4. Pada saat waktu tunggu habis, ATMR tidak dapat melanjutkan tuturannya 

dibantu dengan pertanyaan menggali agar dapat menyelesaikan tuturannya 

(kemampuan potensial). 

5. Apabila saat diberikan pertanyaan menggali, ATMR tidak mau melanjutkan 

tuturannya, pengambilan data berdasarkan kemampuan potensial dilakukan 
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pada pertemuan berikutnya karena kalau dipaksa ATMR merasa pusing, mual-

mual, ijin ke belakang, dan  bola matanya berputar-putar (Sudarti, 2008:14). 

Latar penelitian  ini yaitu SLB Negeri Ungaran dan SLB Negeri Semarang. Alasan 

dipilihnya dua lokasi ini karena  SLB Negeri  Ungaran  merupakan SLB Negeri  

terbesar dan terlengkap di Kabupaten Semarang.  Sementara itu, SLB Negeri 

Semarang merupakan SLB terbesar dan terlengkap di Kota Semarang.  SLB Negeri 

Ungaran dan SLB Negeri Semarang memiliki siswa dengan jumlah ideal.  

Berdasarkan ketentuan dari BSNP,  jumlah ideal siswa ATMR dalam satu kelas adalah 

antara 5 sampai 7 siswa. 

 Data penelitian ini ada dua macam, yaitu data berupa penggalan cerita dan 

penggalan percakapan. Data  berupa penggalan cerita dan penggalan percakapan  

dituturkan ATMR saat mengikuti proses belajar-mengajar untuk Mata Pelajaran 

Bahasa Indonesia berdasarkan SK dan KD yang dikeluarkan oleh BSNP untuk anak 

berkebutuhan khusus kelas 5C atau  anak terbelakang mental ringan di kelas 5C 

semester II. SK semester II adalah “memberikan pendapat tentang persoalan 

faktual” dengan KD “menceritakan pendapat tentang persoalan faktual dan “ 

menanggapi tentang persoalan faktual”. 

Sumber data penelitian ini adalah tuturan berupa cerita dan percakapan  ATMR 

di kelas 5 pada SLB Negeri Ungaran sebanyak 6 orang yang terdiri atas 3 orang laki-

laki dan 3 orang perempuan. Sementara itu,  di SLB Negeri Semarang  sebanyak 7 

orang yang terdiri atas 3 orang laki-laki dan   4 orang perempuan. Dengan 13  ATMR 

ini, data yang dikumpulkan dipandang cukup untuk dideskripsi, dieksplanasi, dan 

dianalisis guna menjawab masalah penelitian. Dalam pengumpulan data penelitian 

ini digunakan  metode simak  dengan  cara menyimak penggunaan bahasa dalam 

tuturan ATMR. Teknik yang digunakan meliputi  teknik rekam, catat, simak bebas 

libat cakap (SBLC), dan simak libat cakap (SLC). Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik padan pragmatik (Sudaryanto 2015: 203-205). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Jenis Tuturan dalam Tuturan ATMR Berdasarkan Kemampuan Aktual dan 

Kemampuan Potensial 

Berdasarkan kemampuan aktual,  jenis-jenis tuturan yang ditemukan 

dikelompokkan menjadi lima kategori. Hasil temuan berdasarkan kelima kategori 

tersebut adalah tuturan  (1) konstantif, (2) lokusioner, dan (3) representatif, 

(4) langsung, dan (5) harfiah.  Sementara itu, Atas dasar  kemampuan potensial, 

jenis-jenis tuturan yang ditemukan, yaitu tuturan (1) konstantif, (2) lokusioner, 
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(3) representatif,  direktif, dan ekspresi, (4) langsung, dan (5) harfiah.  

Secara rinci temuan berkait dengan jenis tuturan berdasarkan kemampuan aktual 

dan potensial disajikan dalam Tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Jenis Tuturan dalam Tuturan ATMR Berdasarkan Kemampuan Aktual dan 

Potensial 

 

NO Kemampuan Aktual Kemampuan Potensial 

1 konstatif konstatif 

 2 lokusi lokusi 

   3 representatif representatif  

  direktif  

  ekspresif 

  4 langsung langsung 

  5 harfiah harfiah 

 

Dengan mencermati  Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa probing question  yang 

diberikan kepada ATMR sangat membantu produktivitas tuturannya. Jenis tuturan 

yang ditemukan semuanya bermakna sebenarnya. Hal tersebut karena  ATMR  

mengalami kesulitan untuk dapat berfikir abstrak.  Belajar apapun harus terkait 

dengan objek ynag bersifat konkrit. Kondisi seperti itu ada hubungannya  dengan 

kelemahan ingatan jangka pendek, kelemahan dalam bernalar, dan sukar sekali 

dalam mengembangkan ide.  

Berkait dengan kemampuan berpikir abstrak, Brandone et al  (2000) 

menyatakan bahwa anak-anak normal mulai memproduksi bahasa bermakna 

simbolik ketika berumur 7 tahun. Sementara itu kata-kata abstrak dikuasai anak-

anak normal sejak berumur 9 tahun. Kondisi yang dialami ATMR berkait kemampuan 

berpikir abstrak yang mengalami defisit oleh Winnepenninckx et al (2003) dikatakan 

sebagai karakteristik umum ATMR akibat rendahnya intelegensi. Kapasitas belajar 

ATMR yang bersifat abstrak sangat terbatas. Kemampuan belajarnya cenderung 

tanpa pengertian atau cenderung belajar dengan membeo. 

Berkait dengan kondisi ATMR tersebut, hendaknya dilakukan seperti yang 

dikemukakan oleh Apriyanto (2012:50) bahwa dalam memberikan pembelajaran 

kepada ATMR perli diperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) bahan yang diajarkan perlu 

dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil dan ditata secara berurutan, (2) setiap 

bagian dari bahan ajar diajarkan satu demi satu dan dilakukan secara berulang-

ulang, (3) kegiatan belajar hendaknya dilakukan dalam situsi yang kongkrit, (4) 

diberikan dorongan atau motivasi untuk melakukan apa yang sedang ia pelajari, (5) 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan menghindari kegiatan 
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belajar yang terlalu formal, dan (6) menggunakan alat peraga dalam 

mengkongkritkan konsep yang bersifat abstrak.  

 

Kesantunan Tuturan dalam Tuturan ATMR Berdasarkan Kemampuan 

Aktual dan Kemampuan Potensial 

Tuturan dikatakan santun apabila mematuhi prinsip-prinsip kesantunan. Dalam 

makalah ini, kesantunan tuturan ATMR ditentukan berdasarkan  prinsip kesantunan 

Leech (1983:132) yang terdiri atas enam bidal. Prinsip kesantunan dengan enam 

bidal tersebut, meliputi (1) bidal ketimbangrasaan (tact maxim), (2) bidal  

kemurahhatian  (generosity maxim), (3) bidal keperkenanan (Approbation maxim), 

(4) bidal kerendahhatian (modesty maxim), (5) bidal kesetujuan (agreement 

maxim), dan (6) bidal kesimpatian (sympathy maxim). 

Berdasarkan Kemampuan aktual ditemukan tuturan ATMR yang mematuhi 

prinsip-prinsip kesantunan dan yang melanggar prinsip-prinsip kesantunan. Prinsip-

prinsip kesantunan yang dipatuhi dalam tuturan ATMR adalah prinsip kesantunan  

bidal ketimbangrasaan. Tuturan dikatakan mematuhi kesantunan bidal 

ketimbangrasaan apabila tuturan tersebut meminimalkan keuntungan pada diri 

sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Berdasarkan kemampuan 

aktual juga ditemukan pelanggaran kesantunan dalam tuturan ATMR. Pelanggaran 

kesantunan  dimaksud adalah pelanggaran kesantuan bidal ketimbangrasaan dan 

keperkenanan. 

Berdasarkan kemampuan potensial ditemukan tuturan-tuturan yang mematuhi 

prinsip-prinsip kesantunan. Pematuhan kesantunan yang ditemukan adalah 

pematuhan kesantunan bidal ketimbangrasaan, kesetujuan, dan kesimpatian. 

Sementara itu, pelanggaran kesantunan yang ditemukan dalam tuturan ATMR 

berdasarkan kemampuan potensial adalah pelanggaran kesantunan bidal 

ketimbangrasaan. Secara rinci temuan berkait dengan kesantunan tuturan 

berdasarkan kemampuan aktual dan potensial disajikan dalam Tabel 2 berikut ini. 
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Tabel 2. Kesantunan Tuturan dalam Tuturan ATMR Berdasarkan Kemampuan 

Aktual  dan Potensial 

 

 

Pematuhan/Pelangga

ran 

Kesantunan 

 

Kemampuan 

Aktual 

 

Kemampuan 

Potensial 

Pematuhan Ketimbangrasaan,  

 

Ketimbangrasaan 

Kesetujuan 

Kesimpatian  

Pelanggaran Ketimbangrasaan 

Keperkenanan 

Ketimbangrasaan. 

 

 

Berdasarkan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa dalam tuturan ATMR ditemukan 

tuturan yang mematuhi skala kesantunan dan tuturan yang melanggar skala 

kesantunan. Berdasarkan kemampuan aktual ditemukan tuturan yang mematuhi 

kesantunan bidal ketimbangrasaan dan tuturan yang melanggar kesantunan bidal 

ketimbangrasaan dan  keperkenanan. Sementara itu, berdasarkan kemampuan 

potensial ditemukan tuturan yang mematuhi kesantunan bidal ketimbangrasaan, 

kesetujuan, dan kesimpatian dan  tuturan  dengan pelanggaran kesantunan 

ketimbangrasaan.  Probing question yang dilakukan guru untuk memperbaiki  

tuturan ATMR yang melanggar kesantunan bidal ketimbangrasaan berdasarkan 

kemampuan potensial belum dapat dilakukan  karena berkait dengan perubahan 

tuturan  dari tidak santun menjadi santun butuh waktu lebih lama dalam melakukan 

pembimbingan. 

Berkait dengan skala kesantunan (Somantri 2007: 105) mengatakan bahwa 

rendahnya IQ ATMR berdampak pada kurang mampunya mempertimbangkan 

sesuatu, membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta membedakan yang 

benar dan yang salah. Winnepenninckx et al (2003)  menyatakan kalau ATMR mudah 

dipengaruhi dan cenderung melakukan sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Hal 

itulah yang menyebabkan kesantunan ATMR mengalami defisit. 

 

KESIMPULAN 

Sejalan temuan penelitian serta pembahasannya, dapatlah dikemukakan 

bahwa berdasarkan kemampuan aktual  ditemukan jenis tuturan (1) konstatif,  (2) 

lokusioner, (3) representatif, (4) langsung, dan (5) harfiah.    Berdasarkan 
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kemampuan potensial ditemukan jenis tuturan (1) konstatif, (2) lokusioner, (3) 

representatif, direktif, ekspresif, (4) langsung, dan (5)  harfiah. 

Kesantunan tuturan dalam tuturan ATMR berdasarkan kemampuan aktual 

ditemukan tuturan dengan pematuhan kesantunan bidal ketimbangrasaan dan 

pelanggaran kesantunan bidal ketimbangrasaan  dan keperkenanan. 

Sementara itu, berdasarkan kemampuan  potensial ditemukan tuturan dengan 

pematuhan  kesantunan bidal ketimbangrasaan, kesetujuan, dan 

kesimpatian, serta pelanggaran  kesantunan bidal  ketimbangrasaan.  
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ABSTRAK 

Tujuan pembelajaran sastra di sekolah menengah atas (SMA) yakni supaya siswa mampu 

mengapresiasi karya sastra yang meliputi kegiatan membaca, memahami, menanggapi, menilai, 

hingga menciptakan karya sastra. Untuk mengukur capaian kegiatan apresiasi tersebut, guru 

biasanya menggunakan model penilaian portofolio. Namun, model penilaian ini memunculkan 

permasalahan baru yakni kurang praktis dan ekonomis karena biaya cetak yang cukup tinggi.  

Perkembangan teknologi digital yang pesat di era Pendidikan 4.0 dapat dimanfaatkan untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Teknologi digital yang dapat dimanfaatkan dalam penilaian 

pembelajaran sastra dengan model portofolio adalah Evernote. Evernote dapat digunakan 

sebagai basis dokumen portofolio karya-karya sastra siswa seperti puisi, cerpen, dan resensi 

buku. Penggunaan Evernote sebagai basis dokumen portofolio dapat menghemat biaya cetak, 

lebih praktis, dan fleksibel. Dalam makalah ini, pemanfaatan Evernote sebagai media penilaian 

portofolio pada pembelajaran sastra di SMA dijabarkan dalam lima tahapan. Tahapan itu dimulai 

dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, penafsiran, hingga penggunaan hasil 

penilaian. 

Kata kunci: Evernote, portofolio, sastra 

 

ABSTRACT 

The purpose of learning literature in high school is so that students are able to appreciate literary 

works which include reading, understanding, responding, judging, and creating literary works. To 

measure the achievement of the appreciation activity, the teacher usually uses a portfolio 

evaluation model. However, this evaluation model raises new problems which are less practical 

and economical because the printing costs are quite high. The rapid development of digital 

technology in the era of Education 4.0 can be used to overcome these problems. Digital 

technology that can be utilized in the assessment of literary learning with portfolio models is 

Evernote. Evernote can be used as a basis for portfolio documents of student literary works such 

as poetry, short stories and book reviews. Using Evernote as a portfolio of document bases can 

save printing costs, be more practical and flexible. In this paper, the use of Evernote as a media 

for portfolio assessment in literary learning in high school is described in five stages. This stage 
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starts from planning, data collection, data processing, interpretation, to the use of assessment 

results. 

 

Keywords: Evernote, portfolio, literature 

 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan pembelajaran sastra di sekolah menengah atas (SMA) yakni supaya 

siswa mampu mengapresiasi karya sastra. Kegiatan apresiasi sastra cakupannya 

cukup luas, yakni mulai dari membaca, memahami, menanggapi, menilai, hingga 

menciptakan karya sastra. Untuk mengukur tercapainya kegiatan apresiasi tersebut 

guru harus melakukan kegiatan penilaian atau evaluasi pembelajaran. Dalam 

kegiatan penilaian itulah kemampuan profesional guru sebagai dibutuhkan.  

Fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan profesional guru 

dalam melakukan penilaian (evaluasi) proses dan hasil belajar masih belum maksimal 

(Arifin, 2016, h. 194). Hal itu merupakan permasalahan yang harus ditangani dengan 

serius mengingat tahapan penilaian atau evaluasi memegang perananan penting 

dalam proses pembelajaran. Upaya untuk meningkatkan kompetensi profesional 

guru dalam melakukan penilaian pembelajaran sebenarnya sudah sering dilakukan, 

misalnya dengan kegiatan pelatihan, seminar, dan lokakarya. Meski demikian, 

permasalahan itu ternyata masih terus ada dan berulang. 

Arifin (2016, h. 194) mencontohkan permasalahan penilaian pembelajaran 

misalnya guru hanya memberikan tes tertulis (tes formatif dan sumatif) tanpa 

melakukan variasi, perbaikan, penyempurnaan atau inovasi dalam pelaksanaan 

penilaian. Penggunaan tes tertulis ini cenderung mengukur kemampuan siswa dari 

segi hasil dan kurang memperhatikan pengukuran dari segi proses pembelajaran. 

Permasalahan lain misalnya instrumen tes pada kompetensi dasar (KD) menciptakan 

karya sastra yang seharusnya siswa benar-benar membuat karya tetapi justru dibuat 

pilihan ganda. Melihat permasalahan ini maka solusi yang dapat ditawarkan yakni 

menggunakan model penilaian portofolio dalam pembelajaran sastra, khususnya 

pada KD memproduksi karya sastra. 

Model penilaian portofolio dilakukan dengan menilai kumpulan dokumen siswa 

dalam periode waktu tertentu, misalnya di akhir semester. Dokumen yang 

dimaksudkan biasanya berupa karya-karya sastra siswa dalam bentuk cetak 

(hardcopy). Model portofolio sendiri sudah diterapkan di dunia pendidikan Indonesia 

sejak era Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) namun belum optimal. Selain itu, meski sudah diterapkan, 

ternyata model penilaian ini memunculkan permasalahan lagi yakni kurang praktis 
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dan ekonomis karena biaya cetak yang cukup tinggi. Hal itu juga selaras dengan 

pendapat Widoyoko (2014, h. 124) yang menyatakan bahwa penilaian portofolio 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit mengingat tempat penyimpanannya harus 

yang besar dan memadai. Melihat hal itu maka diperlukan inovasi supaya model 

penilaian portofolio dalam pembelajaran sastra ini dapat mengikuti perkembangan 

zaman, apalagi saat ini sudah memasuki era Pendidikan 4.0. 

Di era Pendidikan 4.0 ini, produksi inovasi dalam dunia pendidikan menjadi 

sangat penting (Pendidikan 4.0., 2018, Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM). 

Hal ini mengingat subjek utama pendidikan dalam era ini merupakan peserta didik 

yang lahir pada tahun 2000 hingga sekarang, atau biasa dikenal dengan istilah pada 

Generasi Z (post millenial). Generasi Z memiliki pola pikir serba instan. Generasi ini 

sangat akrab dengan teknologi, dunia maya, dan menyukai hal yang praktis. Selain 

itu, mereka gemar mencari popularitas melalui aplikasi media sosial yang terdapat 

di gawainya. Aneh rasanya apabila tidak mempunyai gawai (gadget), sampai-sampai 

muncul istilah unik seperti gaptek (gagap teknologi), kudet (kurang update), dan lain 

sebagainya. Meski begitu, Generasi Z yang lahir di era internet ini lebih cenderung 

berpikir kreatif dan terbuka. 

Perkembangan teknologi digital yang pesat di era Pendidikan 4.0 dengan 

Generasi Z ini dapat dimanfaatkan dalam penilaian pembelajaran. Sesuai judul 

makalah ini, teknologi digital yang dapat dimanfaatkan dalam penilaian 

pembelajaran, khususnya penilaian pembelajaran sastra dengan model portofolio 

adalah aplikasi Evernote. Evernote merupakan aplikasi multiplatform yang berguna 

untuk menyimpan catatan secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan). 

Selain untuk mencatat, Evernote juga dapat digunakan untuk menyimpan data 

berupa dokumen, foto, rekaman audio, dan laman situs internet. Dalam 

pembelajaran sastra, aplikasi ini dapat digunakan sebagai basis dokumen portofolio 

karya-karya siswa seperti puisi, cerpen, dan resensi buku. Penggunaan Evernote 

sebagai basis dokumen portofolio dapat menghemat biaya cetak, lebih praktis, dan 

fleksibel. Praktis dan fleksibel maksudnya yakni siswa dapat membuat dan 

mengakses karya sastra yang ia buat tanpa mengenal batasan tempat dan waktu. 

Berdasarkan hal tersebut maka muncullah pertanyaan, bagaimanakah cara 

memanfaatkan aplikasi Evernote sebagai media penilaian portofolio pada 

pembelajaran sastra di SMA? 
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KAJIAN PUSTAKA 

Penyusunan makalah ini dilatarbelakangi oleh adanya karya ilmiah yang 

berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Karya ilmiah yang 

dimaksud yakni berupa artikel penelitian karya Azizah (2013), serta skripsi yang 

ditulis oleh Achmadi (2015), dan Arianti (2015). 

Pustaka pertama yakni artikel jurnal yang ditulis oleh dosen Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang, Azizah (2013). Ia menulis artikel penelitian berjudul 

“Strategi Portofolio dalam Pembelajaran Menulis Karangan Esai Pada Mahasiswa 

PBSI Unissula”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perilaku mahasiswa PBSI 

Unissula Semarang setelah mengikuti pembelajaran menulis karangan esai dengan 

strategi portofolio mengalami perubahan dari perilaku negatif menjadi perilaku 

positif. Kemampuan menulis mahasiswa dari siklus I sampai siklus II mengalami 

peningkatan, yakni sebesar 22,5%. 

Pustaka selanjutnya yakni skripsi yang disusun oleh Achmadi (2015), 

mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik dan Komputer Universitas Kristen Satya 

Wacana. Ia berhasil menyusun skripsi berjudul “Penggunaan Evernote Sebagai 

Media Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kelas X (Studi Kasus: SMA 

N 1 Bringin)”. Melalui metode eksperimen kuasi, Achmadi (2015) sukses 

menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Evernote dapat meningkatkan 

keberhasilan pembelajaran. Hal itu dibuktikan dari respon siswa terhadap media 

mendapat skor keseluruhan 1216 yang berada pada posisi antara kuartil III dan 

angka maksimal. 

Pustaka terakhir yakni sebuah skripsi yang ditulis oleh Arianti (2015). Ia 

menulis skripsi dengan judul “Penerapan Mobile Device dengan Evernote dan Model 

CIRC untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa”. Dalam skripsinya itu Arianti 

(2015) berusaha untuk mengetahui aktivitas siswa dengan menerapkan Evernote 

sebagai media dan Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) sebagai 

model pembelajaran pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK). 

Melalui metode eksperimen kuasi, didapatkan simpulan bahwa kelas eksperimen 

lebih bagus dan siswa lebih proaktif dibanding dengan kelas konvensional/kontrol. 

Ketiga karya ilmiah di atas dapat menguatkan topik yang diangkat dalam 

makalah ini. Artikel penelitian Azizah (2013) dapat menjadi dasar bahwa penilaian 

portofolio mampu diterapkan dengan baik pada pembelajaran mengarang (menulis). 

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Achmadi (2015) dan Arianti (2015) menjadi bukti 

bahwa aplikasi Evernote dapat dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Berkaitan dengan perbedaan topik, dalam artikel penelitiannya, 

Azizah (2013) tidak menggunakan aplikasi Evernote dalam penilaian portofolionya. 
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Kemudian skripsi yang ditulis oleh Achmadi (2015) dan Arianti (2015), mereka 

menjadikan aplikasi Evernote sebagai media pembelajaran sedangkan dalam 

makalah ini aplikasi Evernote digunakan sebagai unsur penilaian pembelajaran. 

Landasan Teori 

a. Penilaian dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia 

Hakikat penilaian pembelajaran yakni supaya guru mampu menciptakan 

instrumen dan suasana penilaian yang menghindarkan peserta didik dari 

ketidakjujuran atau plagiarisme dalam berkarya. Dalam pengertian ini, penilaian 

pembelajaran memegang peranan yang penting dari serangkaian proses 

pembelajaran. Berdasarkan silabus Kurikulum 2013 (K13) edisi revisi 2016 yang 

disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), penilaian 

di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia secara berfungsi untuk: 

(1) mengetahui ketercapaian kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

berbahasa Indonesia peserta didik; 

(2) mengetahui kemampuan siswa di dalam KD tertentu;  

(3) memberikan umpan balik bagi kegiatan siswa dalam pembelajaran bahasa 

Indonesia; dan 

(4) memberikan motivasi belajar bagi siswa dan motivasi berprestasi bagi 

peserta didik dan guru. 

 

Penilaian pembelajaran terdiri atas lima tahap yakni dimulai dari 

perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, penafsiran, dan 

penggunaan hasil penilaian. Secara umum, teknik penilaian pembelajaran 

bahasa dan sastra Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yakni teknik tes dan 

teknik nontes. Dari kedua jenis tersebut, instrumen penilaian yang akan 

dipergunakan harus disusun dan dikembangkan sendiri oleh guru. Beberapa hal 

yang harus dilakukan guru dalam menyusun instrumen penilaian diantaranya 

yakni kompetensi yang dinilai, penyusunan kisi-kisi, perumusan indikator 

pencapaian, dan penyusunan instrumen. 

Untuk mengetahui keberhasilan kompetensi pengetahuan (kognitif) 

biasanya digunakan tes tulis dan tes lisan. Lalu untuk penilaian kompetensi 

keterampilan (psikomotorik) biasanya diukur dengan tes kinerja, penugasan 

(lisan, tulis, proyek) dan/atau portofolio. Pelaksanaan penilaian sikap (afektif) 

dilakukan dengan lembar pengamatan, lembar penilaian diri, lembar penilaian 

antarteman, dan jurnal. 

Penilaian merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu pembelajaran. 

Dalam pengertian ini, penilaian harus selalu dilakukan oleh pendidik (guru) 
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sebagai bagian dari profesinya. Berdasarkan hasil penilaian inilah, pendidik 

diharapkan untuk selalu kreatif dalam menyusun strategi pembelajaran. 

Akhirnya, pembelajaran yang efektif ialah pembelajaran yang berangkat dari 

hasil penilaian sebelumnya.  

b. Model Penilaian Portofolio 

Istilah portofolio pertama kali digunakan oleh kalangan fotografer dan artis 

(dalam Widoyoko, 2014, h. 119). Melalui portofolio itulah fotografer dapat 

menunjukkan hasil pekerjaan mereka kepada pelanggan dengan menunjukkan 

koleksi pekerjaan yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan pendidikan, 

beberapa ilmuwan pendidikan berpendapat mengenai hakikat penilaian 

portofolio. Widoyoko (2014, h. 119) mendefinisikan portofolio sebagai kumpulan 

karya siswa dalam kurun waktu tertentu, yang menunjukkan usaha, 

perkembangan, dan prestasi belajarnya. Kemudian Arifin (2016, h. 195) 

berpendapat bahwa model penilaian berbasis portofolio adalah suatu model 

penilaian yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mengungkapkan dan 

menilai peserta didik secara komprehensif, objektif, akurat, dan sesuai dengan 

bukti-bukti autentik (dokumen) yang dimiliki peserta didik. Berdasarkan definisi 

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa model penilaian portofolio merupakan 

model penilaian yang dilakukan dengan mengumpulkan karya siswa dalam kurun 

waktu tertentu. Kurun waktu yang dimaksudkan itu biasanya dalam satu 

semester dan satu tahun. 

Selanjutnya, Widoyoko (2014, h. 124-126) menyatakan bahwa penilaian 

portofolio mempunyai tiga prinsip dasar. Prinsip itu yakni prinsip penilaian proses 

dan hasil, prinsip penilaian berkala dan berkelanjutan, serta prinsip penilaian 

yang adil. Prinsip yang pertama tersebut yakni dalam penilaian portofolio aspek 

yang dinilai tidak hanya hasil saja melainkan juga prosesnya sehingga keduanya 

seimbang. Prinsip kedua berkaitan dengan kontinuitas proses penilaian 

portofolio. Kemudian prinsip yang terakhir maksudnya yakni dalam penilaian 

portofolio apabila siswa mampu berproses dengan baik maka ia memiliki peluang 

untuk mendapatkan hasil yang baik pula. 

 

c. Aplikasi Evernote 

Enterprise (2012, h. 81) mengungkapkan bahwa Evernote adalah layanan 

catatan yang berjalan di berbagai macam platform. Platform yang dimaksud 

yakni BlackBerry, Android, iPhone atau iPad, Windows Phone, dan Web. Selain 

itu, data yang disimpan dalam Evernote yang telah tersinkronisasi dapat diakses 

melalui komputer dengan koneksi internet.  

Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam laman unduhan, berikut 

adalah fitur yang terdapat dalam aplikasi Evernote: 

(1) Menulis dan Mengatur 
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➢ Tetap fokus: menulis dalam sebuah ruang kerja yang rapi 

➢ Selesaikan segala sesuatu: membuat daftar pekerjaan dan daftar periksa 

➢ Lampirkan berkas: menyimpan dokumen Office, PDF, dan foto 

➢ Menjadi teratur: memberi label pada buku catatan sehingga terlihat rapi 

➢ Temukan apa saja: menemukan teks dalam catatan dan foto 

(2) Berdiskusi dan Berkolaborasi 

➢ Work Chat: membahas catatan tanpa menutup aplikasi 

➢ Bekerja sama: bagikan buku catatan untuk proyek-proyek tim 

➢ Persiapan rapat: membuat agenda dan daftar tindakan 

(3) Asisten Digital 

➢ Membuat koneksi: mengubah kartu nama menjadi kontak 

➢ Melacak pengeluaran: mengatur tanda terima, tagihan & faktur 

➢ Rencanakan perjalanan: menyimpan hasil penelitian dan pemesanan 

    

Gambar 1. Antarmuka Aplikasi Evernote 

 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Sama halnya dengan penilaian pembelajaran secara umum, penilaian portofolio 

dalam pembelajaran sastra dengan aplikasi Evernote ini juga terdiri atas lima 

tahapan. Tahapan itu dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan 

data, penafsiran, hingga penggunaan hasil penilaian. Penjabaran dari masing-masing 

tahapan itu yakni sebagai berikut. 

Perencanaan 
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Perencanaan ini menyangkut segala aspek yang harus dipersiapkan agar 

pelaksanaan kegiatan penilaian menjadi lebih terarah. Persiapan itu meliputi 

kesiapan fasilitas, kesiapan siswa, dan kesiapan guru sebagai aktor dalam penilaian 

pembelajaran sastra. Tahap perencanaan ini dilaksanakan sebelum pembelajaran 

sastra dimulai. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah langkah-langkahnya. 

(1) Guru membagi kelas menjadi kelompok kecil yang terdiri dari lima siswa.  

(2) Masing-masing kelompok mempersiapkan sebuah telepon pintar (gawai) dengan 

platform Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone, atau komputer jinjing 

(laptop). Gawai tersebut kemudian diisi aplikasi Evernote dengan cara 

mengunduh di laman resminya melalui koneksi internet. 

(3) Guru mendemonstrasikan pembuatan akun Evernote melalui tayangan LCD 

proyektor. 

(4) Guru membimbing siswa dan mempersilakan bertanya jika kesulitan. 

(5) Setelah akun dibuat, guru dan siswa mencoba menggunakan fitur-fitur atau 

fungsi-fungsi yang terdapat dalam aplikasi Evernote. 

(6) Pada pertemuan selanjutnya, guru dan siswa melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sastra seperti biasanya. 

(7) Agar tahapan selanjutnya lebih konkret, pembelajaran sastra yang dimaksudkan 

misalnya yakni KD 3.17 menganalisis  unsur pembangun puisi dan KD 4.17

  menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya. 

(8) Pada pembelajaran KD 3.17 menganalisis  unsur pembangun puisi, guru 

memberikan materi mengenai unsur pembangun puisi dan bersama siswa 

melakukan analisis unsur pembangun puisi. 

(9) Setelah KD 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi tuntas. Pertemuan 

selanjutnya yakni memasuki KD 4.17 menulis puisi dengan memerhatikan unsur 

pembangunnya. Pada KD ini siswa diberi tugas untuk membuat kerangka puisi 

lalu mengembangkannya menjadi puisi secara lengkap.  

(10) Siswa mencatat (menulis) puisi yang ia buat ke dalam aplikasi Evernote. Siswa 

diperbolehkan menambahkan gambar yang mendukung estetika puisi yang ia 

buat. Selain itu siswa juga diperbolehkan membacakan puisinya lalu merekamnya 

melalui fitur catatan rekaman (audio) yang ada di Evernote. 

 

Pengumpulan Data 

Setelah tahap persiapan selesai, langkah selanjutnya yakni pengumpulan data. 

Dalam tahapan ini, seluruh karya siswa dikumpulkan kepada guru melalui fitur 

“berbagi” yang terdapat dalam aplikasi Evernote. Puisi yang telah ditulis dapat 

dibagikan melalui surat elektronik (email) maupun aplikasi media sosial. Dalam fitur 

“berbagi” ini siswa dapat mengaturnya supaya puisinya dapat dilihat, dapat diubah, 

atau dapat mengedit dan mengundang. Puisi yang dikirim dapat diberi komentar 

oleh guru atau siswa lainnya apabila kurang sesuai atau diperlukan perbaikan. 
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Puisi yang telah dikirimkan kepada guru kemudian direkapitulasi. Dalam 

merekapitulasi itu guru mengecek nama siswa yang telah dan belum mengumpulkan. 

Dalam pengumpulan ini guru bersepakat dengan siswa berkaitan dengan batas akhir 

pengumpulan. Setelah terkumpul, data kemudian siap diolah. 

Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya yakni mengolahnya menjadi 

skor. Untuk mengolahnya guru harus membuat tabel instrumen atau kriteria 

penilaian portofolio. Tabel itu contohnya seperti berikut. 

 

Tabel 1. Kriteria Penilaian Puisi Kelas X MIPA* 

 

No. 
Nama 

Siswa 

Skor dan Aspek yang Dinilai 

Isi 

(8-

25) 

Penggunaan  

Majas 

(7-15) 

Struktur 

Bahasa 

(10-30) 

Diksi 

(8-

20) 

Ejaan 

dan Tata 

Tulis 

(5-10) 

Jumlah 

Skor 

1. Anas 20 10 20 15 10 75 

2.        

*diadaptasi dari Nurgiyantoro (2016: 121) 

 

Penafsiran 

Dalam tahap ini guru menafsirkan skor yang diperoleh masing-masing siswa ke 

ke dalam nilai jadi. Penskoran ini sebaiknya mempertimbangkan nilai rata-rata siswa 

per kelasnya. Nilai jadi atau nilai final ini kemudian direkap ke dalam buku penilaian 

siswa, dalam hal ini untuk penilaian pencapaian siswa dalam pembelajaran KD 3.17 

menganalisis  unsur pembangun puisi dan KD 4.17 menulis puisi dengan 

memerhatikan unsur pembangunnya. 

Penggunaan Hasil Penilaian 

Hasil penilaian yang telah dilakukan guru dapat menjadi pertimbangan dalam 

mengambil langkah ke kepannya. Langkah itu yakni dalam pertimbangan 

diadakannya kegiatan remidial atau pengayaan. Kegiatan remidial dilakukan apabila 

capaian kompetensi dasar dirasa rendah atau banyak siswa yang belum tuntas. Hal 

itu tercermin dari nilai rata-rata tiap kelas. Selanjutnya kegiatan pengayaan 

dilakukan melihat kondisi kelas di mana banyak siswa yang tuntas atau dirasa perlu 

diadakannya kegiatan pengayaan. 
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Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pembelajaran 

yang efektif ialah pembelajaran yang berangkat dari hasil penilaian sebelumnya. 

Hasil penilaian yang ada dapat menjadi evaluasi guru dalam menyusun strategi, 

model, dan metode pengajarannya. Apabila skor siswa rendah maka guru 

mempertimbangkan strategi, model, dan metode pembelajarannya untuk diganti 

ataupun dipertahankan. 

Pemanfaatan aplikasi Evernote sebagai media penilaian portofolio pada 

pembelajaran sastra di SMA ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut 

penjabarannya. 

Kelebihan 

➢ penilaian pembelajaran sastra ditekankan pada penilaian hasil dan proses; 

➢ akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) karena karya siswa bersifat konkret 

dan dapat dipertanggungkawabkan kepada orangtua siswa; 

➢ fleksibel, siswa dapat membuat karya sastra yang kemudian dijadikan portofolio 

tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang; dan 

➢ tanpa biaya cetak. 

 

Kekurangan 

➢ membutuhkan waktu yang relatif lama; 

➢ diperlukan keahlian khusus; 

➢ memerlukan fasilitas yang memadai dan cukup rumit; dan 

➢ belum adanya standar penilaian yang tetap. 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan 

aplikasi Evernote sebagai media penilaian portofolio pada pembelajaran sastra di 

SMA dilakukan dengan lima tahapan. Tahapan itu dimulai dari perencanaan, 

pengumpulan data, pengolahan data, penafsiran, hingga penggunaan hasil 

penilaian. Dalam tahapan tersebut guru bertugas untuk membimbing siswa agar 

sesuai dengan perencanaan yang telah ia buat. Model penilaian portofolio dengan 

media aplikasi Evernote ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam 

pelaksanaannya. Meski begitu, kekurangan yang ada dapat diminimalisasi dengan 

meningkatkan kualitas profesional guru dan fasilitas pendukung. 

Saran 

Pada pembahasan di atas, pemanfaatan aplikasi Evernote dalam model 

penilaian portofolio pada pembelajaran sastra di SMA hanya dijabarkan pada 

pembelajaran puisi. Meski demikian hal itu tidak menutup kemungkinan untuk 
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diaplikasikan dalam pembelajaran sastra lainnya seperti penulisan cerpen, resensi, 

dan hikayat. 

Guru harus selalu berinovasi dalam melakukan kegiatan penilaian 

pembelajaran sastra. Salah satu inovasi penilaian pembelajaran yakni dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Akhirnya, guru yang hebat ialah 

sosok pendidik yang terus berkreasi dan berinovasi demi kemajuan pendidikan 

Indonesia. 
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ABSTRAK 

Pada penelitian ini kami melakukan inovasi media pembelajaran guna mengenalkan Rumah 

Adat Indonesia yang awalnya ditampilkan melalui buku, poster, koran dan alat peraga lain 

berupa buku paket menjadi media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi, yaitu 

penggunaan Augmented Reality. Melalui Realitas Tertambah atau Augmented Reality (AR), 

pengguna dalam hal ini siswa dan guru dapat melihat objek Rumah Adat Indonesia menjadi 

seolah-olah berada pada lingkungan nyata mereka melalui bantuan alat yaitu sebuah 

smartphone berbasis Android dan Kartu Pintar. Kartu Pintar ini didesain untuk dapat dijadikan 

sebagai alat peraga guna menampilkan Rumah Adat secara animasi tiga dimensi, lengkap 

dengan detail penjelasan dari masing-masing rumah adat yang muncul sesuai asal Provinsinya. 

Hasil dari inovasi ini memiliki aspek kemudahan dalam pemakaian, memiliki tampilan yang 

menarik dan tentunya bermanfaat. 

Kata kunci: Inovasi, Media Pembelajaran, Rumah Adat Indonesia, Augmented Reality. 

 

ABSTRACT 

In this research, we innovated learning media to introduce Indonesian Traditional Houses which 

were initially displayed through books, posters, newspapers and other teaching aids in the form 

of textbooks to become learning media using technology, namely the use of Augmented Reality. 

Through this technology, users in this case students and teachers can see the objects of the 

Indonesian Traditional House to be as if they were in their real environment through the help of 

a tool that is an Android-based smartphone and Pintar Card. This Card is designed to be used 

as a visual aid for displaying traditional houses in three-dimensional animation, complete with 

detailed explanations of each traditional house that appears according to the origin of the 

province. The results of this innovation have aspects of ease of use, having an attractive and 

certainly useful appearance. 

 

Keywords: Innovation, Learning Media, Indonesian Traditional Houses, Augmented Reality. 
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PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sebanyak 

17.504 pulau (Prasetya, 2017), memiliki keberanekaragaman suku dan budaya. 

Jika dicermati banyak sekali keanekaragaman budaya dan kesenian yang terdapat 

di Indonesia, salah satunya adalah pakaian adat, rumah adat dan masih banyak 

jenis keanekaragaman kebudayaan lainnya. Indonesia saat ini terdiri dari 34 

provinsi dan memiliki ratusan kelompok etnis. Tiap etnis memiliki warisan budaya 

yang berkembang selama berabad-abad, seperti Wayang Kulit yang menampilkan 

kisah-kisah tentang kejadian mitologis Hindu Ramayana dan Baratayuda, banyak 

juga seni tari yang berisikan nilai-nilai Islam. Seni pantun, gurindam, dan 

sebagainya dari pelbagai daerah. Dalam bidang busana, warisan budaya yang 

terkenal di seluruh dunia adalah kerajinan Batik.  

Rumah adat merupakan jenis keanekaragaman yang terdapat di 34 provinsi 

di Indonesia. Setiap rumah adat juga memiliki banyak perbedaan antara daerah 

satu dengan daerah lain, dan ini diwariskan secara turun temurun oleh nenek 

moyang. Hal tersebut membuktikan adanya perbedaan keanekaragaman dari jenis 

rumah adat dan pakaian adat dari masing-masing daerah.  

Jenis keanekaragaman yang dimiliki oleh Indonesia yang begitu banyak, perlu 

terus untuk dilestarikan, salah satunya melalui proses pendidikan atau proses 

pembelajaran. Hal ini, biasanya didapatkan melalui proses pendidikan di tingkat 

Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sebagai mahluk 

sosial yang sudah modern dengan perkembangan teknologi yang semakin maju 

tentunya menyebabkan kita lebih mudah untuk mengakses pengetahuan informasi 

mengenai jenis keanekaragaman daerah-daerah di Indonesia serta dengan 

mengetahui apa saja hal-hal yang penting dari rumah adat di Indonesia. 

Perkembangan teknologi multimedia saat ini dapat diterapkan dalam berbagai 

bidang, baik itu bidang pendidikan, game, kesehatan, perikanan, sistem 

manajemen pemerintahan dan lain sebagainya. Pada umumnya orang mengenal 

multimedia hanya sebagai sistem dari komputer personal (PC) yang berkembang 

dengan sangat cepat. Dalam perkembangannya, salah satu teknologi yang dapat di 

gunakan dalam media pembelajaran adalah teknologi Augmented Reality. 

Augmented Reality (AR) atau Realitas Tertambah merupakan suatu kombinasi 

antara dunia maya (virtual) dan integrasi antara elemen digital yang ditambahkan 

ke dalam ruang dunia nyata (data real-world) serta dapat mengikuti keadaan 

lingkungan yang ada pada dunia nyata tersebut (Saputro dan Saputra, 2015). 

Objek virtual dapat berupa teks, animasi, model 3D atau video yang digabungkan 
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dengan lingkungan yang sebenarnya sehingga pengguna merasakan objek virtual 

berada disekelilingnya.  

Augmented Reality adalah cara yang baru dan menyenangkan dimana 

manusia berinteraksi dengan komputer, karena dapat membawa objek virtual 

kelingkungan pengguna dan memberikan pengalaman visualisasi yang alami dan 

menyenangkan (Suryawinata, 2010). Dalam penerapannya dapat membantu untuk 

menfasilitasi dalam hal belajar, karena objek yang ditampilkan akan berbentuk 3D 

sehingga dapat lebih memudahkan untuk memahaminya.  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki pengaruh yang sangat 

besar bagai manusia. Salah satunya dibidang pendidikan, karena pendidikan 

sebagai salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendewasaan 

yang tentunya di satu sisi memiliki andil yang besar bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, namun disisi lain pendidikan juga perlu memanfaatkan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien, salah satunya adalah teknologi Augmented Reality (Muhson, 

2010). 

Teknologi AR memiliki potensi yang sangat besar untuk mempermudah 

proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Pasalnya, perangkat mobile saat ini 

salah satu teknologi yang sangat banyak digunakan oleh berbagai kalangan baik 

dari anak-anak hingga orang dewasa. Berdasarkan data yang dirilis oleh IDC 

(International Data Corporation) dimana kuartal 2009 sampai dengan kuartal 2018 

Android telah menguasai 84,1 % pangsa pasar smartphone (Statista, 2019). 

Android adalah sebuah sistem operasi perangkat mobile yang berbasis Linux yang 

mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android menyediakan platform 

terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Android 

merupakan generasi baru platform mobile dan merupakan platform yang 

memberikan pengembang untuk melakukan sesuai dengan yang diharapkan (Yusuf 

dan Soepriyanto, 2017). 

Penggunaan dan pengembangan AR pada media edukatif juga dapat 

diterapkan pada media desain interior dan eksterior, guna memberikan informasi 

langkah-langkah dalam membangun dan merenovasi rumah (Wahyudi, dkk., 

2017). Pemanfaatan AR pada museum juga telah diterapkan guna memandu 

secara Virtual bagi para pengunjung museum agar benda-benda di musem dapat 

terlihat lebih informatif dan interaktif (Ossy, 2014). Tidak hanya itu, dalam dunia 

pariwisata juga menunjukkan bahwa penggunaan AR sangat bermanfaat untuk 

dapat mempromosikan objek wisata di Indonesia (Tahyudin & Saputra, 2017). 

Dalam bidang medis, AR dapat menunjukkan anatomi manusia secara interaktif 
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pada sebuah website, hal ini mempermudah dalam proses pembelajaran bidang 

kesehatan manusia (Kiourexidou, dkk., 2015). 

Pada penelitian ini, penulis menyajikan Inovasi Media Pembelajaran Rumah 

Adat Indonesia Berbasis Teknologi Augmented Reality. Aplikasi disajikan sebagai 

Kartu PINTAR (Picture Indonesian Culture based Augmented Reality) ini akan 

menampilkan objek 3D untuk mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia.  

 

METODE PENELITIAN 

Guna menyelesaikan penelitian maka dibuatlah konsep penelitian yang 

digambarkan pada kerangka berfikir sebagai berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Identifikasi Masalah 

Menentukan rumusan masalah 

Menentukan batasan masalah 

Menentukan tujuan penelitian 

Menentukan manfaat penelitian 
 

Metode Pengumpulan Data 

Metode Wawancara 

Metode Observasi 

Kuesioner 

Studi Pustaka 

Identifikasi Kebutuhan Produksi 
Hardware 
Software 

Bahan penelitian 
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Gambar 1. Kerangka Berfikir 

 

Dari gambar kerangka berfikir tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Identifikasi Masalah 

Merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mempelajari tentang 

kasus atau tema yang diangkat oleh peneliti, identifikasi masalah yang 

dilakukan peneliti sebagai berikut : 

a. Menentukan Rumusan Masalah 

Pada tahap ini peneliti menentukan rumusan masalah, yaitu 

bagaimana membuat sebuah animasi sebagai Media Pembelajaran 

Mengenal Adat Di Indonesia Menggunakan Teknik Augmented Reality? 

b. Menetukan Batasan Masalah 

Menentukan batasan masalah yaitu pembuatan difokuskan pada 

menampilkan Adat Di Indonesia beserta pengertian singkat setiap 3D 

dengan singkat menggunakan software Unity3D. 

c. Menentukan Tujuan Penelitian 

Dalam tahap ini dibuat sebuah tujuan penelitian, yaitu membuat media 

pembelajaran pengenalan Adat di Indonesia dengan menggunakan teknik 

Augmented Reality. 

Hasil Penelitian 

Inovasi Media Pembelajaran Rumah Adat Indonesia Berbasis Teknologi 

Augmented Reality 

Metode Pengembangan Sistem 
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d. Menentukan Manfaat Penelitian 

Tahap selanjutnya peneliti menentukan manfaat secara teoritik dan 

aplikatif dari penelitian yang dilakukan. 

2. Menentukan Metode Pengumpulan Data 

Merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

maupun informasi yang diperlukan, untuk mendapatkan kebenaran uraian 

materi pembahasan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian yaitu wawancara, observasi, kuesioner dan studi pustaka. 

3. Identifikasi Kebutuhan Hardware, Software dan Bahan Penelitian 

Peneliti mengidentifikasi hardware, software dan bahan penelitian yang 

digunakan untuk membuat Perancangan Aplikasi Mobile Augmented Reality 

Untuk Mengenal Kebudayaan di Indonesia. 

4. Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC) versi Luther Sutopo yang terdiri dari 

enam tahap, yaitu tahap konsep (concept), perancangan (design), 

pengumpulan materi (material collecting), pembuatan (assembely), pengujian 

(testing), dan pendistribusian (distribution) (Binanto, 2010). 

5. Hasil Penelitian 

Tahap terakhir hasil dari penelitian ini yaitu Inovasi Media Pembelajaran 

Rumah Adat Indonesia Berbasis Teknologi Augmented Reality. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Konsep (Concept) 

Aplikasi ini dibangun menggunakan konsep dan teknologi Augmented Reality 

berbasis android yang bisa dijadikan media pembelajaran Rumah Adat. Objek yang 

ditampilkan yaitu dalam bentuk visual 3D (3 Dimensi) menggunakan teknologi 

Augmented Reality di atas marker. Marker yang dicetak diarahkan melalui kamera 

smartphone, maka objek 3D rumah adat akan muncul pada atas marker dan 

aplikasi ini dapat dijalankan. Secara konsep aplikasi ini menggunakan arsitektur 

sistem pada mobile augmented reality berbasis cloud computing (Saputra, dkk., 

2015). Aplikasi ini terdapat user interface yang dilengkapi berupa button untuk 

mempermudah penggunaan. 
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Gambar 2. Konsep Arsitektur Sistem Mobile Augmented Reality (Saputra, dkk., 

2015) 

Perancangan (Design) 

Untuk menggambarkan tahap perancangan dari tiap-tiap layout, salah 

satunya melalui perancangan storyboard. Storyboard digunakan untuk 

menggambarkan alur peracangan desain tampilan  dan menggambarkan deskripsi 

dari tiap–tiap layout dengan mencantumkan semua objek multimedia. Pada bagian 

ini, dijelaskan temuan penelitian dan selanjutnya diberikan pembahasan yang 

komprehensif. Temuan dapat disajikan dalam bentuk gambar, grafik, tabel, dan 

lain-lain untuk mempermudah pembaca dalam memahami. Pembahasan dapat 

dibagi menjadi beberapa subbab.  

Tabel 1. Storyboard 

No Screen Keterangan 

1 

 

Splash Screen 1 

 

Muncul logo aplikasi Pintar  



 ◼ 

 

Inovasi Media Pembelajaran Rumah Adat Indonesia 

Saputra, Nurohman, Handani 

111 

2 Menu Aplikasi 

 

Tampilan menu aplikasi dan 

beberapa pilihan AR Camera, 

ex3it, galeri, panduan dan info 

3 Model Bentuk Rumah Adat 

 

Ketika pilih AR camera pada menu 

kemudian diarahkan ke marker  

maka akan muncul gambar rumah 

adat 3D dan penjelasan singkat 

tentang rumah adat tersebut. 

Pengumpulan Materi (Material Collecting) 

Material collecting merupakan tahap pengumpulan bahan. Bahan yang 

dikumupulkan adalah image, audio dan bahan-bahan lain. Pada praktiknya, tahap 

ini dilakukan secara paralel dengan assembely. Sebagian besar gambar teks 

pendukung yang dibuat, diedit menggunakan perangkat lunak Adobe Photoshop 

CS6. 

Pembuatan (Assembly) 

Pada tahap ini semua objek atau bahan multimedia dibuat. Pembuatan 

aplikasi mengenal rumah adat di Indonesia didasarkan pada tahap design, seperti 

Storyboard. Perangkat lunak authoring yang digunakan dalam tahap ini adala Unity 

3D, VuforiaSDK, Adobe Photoshop CS6. Bahan yang telah dikumpulkan dan dibuat 

untuk membuat. Tahap pembuatan aplikasi mengenal adat di Indonesia dimulai 

dari : 

a. Pembuatan Marker 

Dalam pembuatan marker software ini, dibuat sebuah katalog marker 

untuk mendukung sebuah alat peraga software. Marker yang digunakan dalam 

software ini merupakan gambar rumah adat tiga dimensi dalam bentuk dua 

dimensi yang sudah di edit menggunakan software Adobe Photoshop CS6. 
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Gambar 3. Daftar Marker Augmented Reality 

 

b. Pembuatan Augmented Reality dan penyatuan aplikasi 

Pembuatan Augmented Reality dan penyatuan aplikasi Rumah Adat 

dilakukan menggunakan software Unity3D. Kemudian Unity akan memproses 

file gambar, untuk tombol gambar maupun sebagai background yang berformat 

.png maupun *.jpg. Untuk yang berformat *.png harus menseting terlebih 

dahulu agar transparansinya muncul.  

 

Gambar 4. Tampilan Interface Aplikasi 
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Pengujian (Testing) 

Tujuan utama dari pengujian adalah untuk memastikan komponen kompnen 

dari sistem telah berfungsi dengan yang sesuai diharapkan dan juga untuk 

mengetahu kelemahan atau kesalah yang mungkin terjadi. Pengujian dilakukan 

secara Alpha Test, dalam tahapan ini dilakukan pengetesan secara langsung saat 

pembuatan dengan cara melihat apakah ada kesalahan atau tidak  pada aplikasi 

atau animasi, saat ada kesalahan maka langsung diperbaiki. Pengujian system ini 

akan memperoleh kumpulan kondisi input yang mengerjakan seluruh keperluan 

fungsional aplikasi. Dari pengujian akhir yang dilakukan diperoleh hasil pengujian 

sebagai berikut : 

Tabel 2. Alpha Test 

No Pengujian 
Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Uji 

1 

 

Tampilan hasil scan rumah adat 

bangsal kencono di atas marker 

 

 

Menampilkan model 3D 

rumah adat bangsal 

kencono dan informasi 

makna berupa text. 

Sesuai 

2 Tampilan hasil scan rumah bolon 

bentar di atas marker 

 

Menampilkan model 3D 

rumah adat bolon dan 

informasi makna berupa 

text. 

Sesuai 
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Pendistribusian (Distribution) 

Setelah tahap testing selesai di lakukan, tahap berikutnya adalah distribution. 

Tahap ini juga dapat disebut tahap evaluasi untuk pengembangan produk yang 

sudah jadi agar menjadi lebih baik. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai 

masukan untuk tahap concept pada produk selanjutnya.  

Berikut ini adalah teknis pendistribusian master software AR Pintar dan file 

marker Media Pembelajaran pengenalan rumah adat di Indonesia : 

a. Pendistribusian Langsung 

Master software AR Pintar dalam bentuk format *.apk dan file marker 

Media Pembelajaran pengenalan rumah adat di Indonesia dalam bentuk format 

*.pdf, di distribusikan antar perangkat smartphone android menggunakan 

Bluetooth. Selain itu, dapat menggunakan flashdisk. 

b. Pendistribusian Tidak Langsung 

Master software AR Pintar dalam bentuk format *.apk dan file marker 

Media Pembelajaran Pengenalan Rumah Adat di Indonesia dalam bentuk kertu 

di upload ke dalam sebuah penyimpanan data berbasis web yaitu Google Play 

Store. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang 

dapat diambil yaitu telah dilakukan Inovasi Media Pembelajaran Rumah Adat 

Indonesia Berbasis Teknologi Augmented Reality. Setelah diujikan dengan 

menggunakan pengujian alpha test menunjukan telah sesuai dengan perancangan 

yang telah dikonsep sebelumnya. Hal ini menunjukan inovasi media pembelajran 

ini baik dan layak untuk diujicobakan kepada siswa dan guru secara langsung di 

beberapa sekolah. Alpha test menunjukan bahwa pengenalan rumah adat dengan 

teknik augmented reality layak di implementasikan sebagai media pembelajaran 

dan hiburan yang dapat mempermudah guru dalam proses pembelajaran. 

Dalam proses kegiatan belajar mengajar alat peraga atau media 

pembelajaran sangat penting dalam menunjang berlangsungnya pembelajaran 

terutama untuk siswa. Media pembelajaran juga untuk harus bersifat inovatif dan 

menarik minat siswa untuk mempelajari suatu materi pembelajaran, sehingga pada 

saat pembelajaran berlangsung siswa tidakakan merasa tertekan dan bosan 

dengan materi yang disampaikan. Melihat dari hasil penelitian dan pengembangan 



 ◼ 

 

Inovasi Media Pembelajaran Rumah Adat Indonesia 

Saputra, Nurohman, Handani 

115 

yang telah dilakukan peneliti, ada beberapa saran yang ingin disampaikan peneliti 

melihat potensi pengembangan media sejenis pada bidang pendidikan alangkah 

baiknya penelitian selanjutnya terus melakukan pengembangan pada mata 

pelajaran lainnya seperti Matematika, Kimia dan Fisika yang tentunya dengan 

standar yang lebih baik lagi. 
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ABSTRAK 

Dalam menyiapkan peserta didik yang mampu bersaing dalam era  revolusi industry 4.0 seorang 

guru harus mampu menciptakan sebuah metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk selalu 

berperan aktif dan berpikir kritis agar mereka terbiasa untuk dapat menyelesaikan persoalan yang 

terjadi dalam hidup mereka. Dalam kurikulum 2013 , kegiatan membuat puisi masuk ke dalam 

materi kelas II Tema 5 Subtema 2. Fokus masalah terletak pada kesulitan siswa dalam membuat 

puisi, karena dalam membuat puisi siswa dituntut untuk dapat memilih kosa kata yang tepat agar 

bisa menjadi kalimat yang tepat dan indah untuk ditulis dan dibaca, sedangkan siswa kelas II 

biasanya memiliki keterbatan dalam pemilihan kosa kata. Penerapan  metode role playing dapat 

digunakan guru untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam membuat puisi, dengan 

menggunakan metode role playing diharapksan siswa mampu berperan aktif dan berpikir kritis 

serta akan lebih mudah dalam membuat puisi.  

Kata kunci : peningkatan pemahaman, puisi, role playing 

 

ABSTRACT 

In preparing students who are able to compete in the era of industrial revolution 4.0, a teacher 

must be able to create a learning method that requires students to always play an active and 

critical thinking role so that they are accustomed to solving problems that occur in their lives. In 

the 2013 curriculum, making poetry into class II material Theme 5 Subtema 2. The focus of the 

problem lies in the difficulty of students in making poetry, because in making poetry students are 

required to be able to choose the right vocabulary so that it can be the right and beautiful sentence 

to write and read, while class II students usually have an obedience in vocabulary selection. The 

application of role playing methods can be used by teachers to improve students' comprehension 

in writing poetry, by using the role playing method, students are expected to be able to play an 

active and critical thinking role and will be easier to make poetry. 

 

Keywords: improving comprehension, poetry, role playing 
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Pembelajaran membuat puisi merupakan salah satu materi yang diberikan 

kepada siswa di Sekolah Dasar. Citaningrum mengutip pendapat Aminuddin 

(2000:134) bahwa pengertian puisi secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani 

poeima ‘membuat’ atau poeisis ‘pembuatan’, dan dalam bahasa Inggris disebut poem 

atau poetry. Puisi diartikan “membuat” dan “pembuatan” karena lewat puisi pada 

dasarnya seorang telah menciptakan suatu dunia tersendiri, yang mungkin berisi 

pesan atau gambaran suasana-suasana tertentu, baik fisik maupun batiniah. 

Pembelajaran dalam membuat puisi masih mengalami berbagai hambatan, 

terutama pada siswa kelas rendah. Hal itu dikarenakan masih sedikitnya kosakata 

yang dimiliki oleh siswa, selain itu hambatan tersebut dapat juga berasal dari siswa 

dan metode yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajarannya.  

Citraningrum mengutip pendapat Ekoati (2010) bahwa siswa cenderung lebih 

menyukai menulis karangan ilmiah populer dari pada membuat puisi. Siswa selalu 

beranggapan bahwa membuat puisi akan lebih sulit dibandingkan menulis sebuah 

karangan dan mereka selalu berpikir bahwa membuat puisi adalah sebuah pekerjaan 

yang susah dikerjakan, hal itu terjadi karena menurut mereka membuat puisi 

memerlukan pengetahuan yang luas dalam pemilihan kosa kata sehingga tulisan 

tersebut bisa menjadi kalimat yang tepat dan indah untuk ditulis dan dibaca. Apalagi 

untuk siswa kelas II yang biasanya memiliki keterbatan dalam pemilihan kosa kata. 

Keterbatatan itulah yang menjadi salah satu hambatan dalam membuat puisi 

Hambatan kedua dalam membuat puisi adalah berasal dari metode yang 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajarannya. Proses pembelajaran yang 

dilaksanakan di kelas sering kali terlihat monoton. Sistem pembelajaran yang 

digunakannyapun biasanya hanya berpusat pada siswa (student center), dalam 

pembelajaran guru hanya menggunakan metode – metode klasikal seperti ceramah 

dan tanya jawab. Sehingga siswa cenderung pasif saat proses kegiatan belajar 

mengajar dan siswa tidak bisa mengembangkan ide atau pengetahuan yang dimiliki 

karena mereka hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya saja 

tanpa berperan aktif dalam proses pembelajaran.  Guru di era revolusi industry 4.0 

sekarang ini harus kreatif dalam dalam menciptakan suasana belajar yang menarik, 

nyaman dan tidak kaku bagi siswa. Selain itu guru harus mampu membuat siswa 

untuk selalu aktif dan meningkatkan pemahamannya saat pembelajaran sehingga 

siswa mampu untuk berpikir kritis. 

Agar siswa dapat membuat puisi dengan baik, dibutuhkan suatu pembelajaran 

yang efektif, sedangkan untuk mencapai pembelajaran yang efektif diperlukan suatu 

metode pembelajaran yang menarik bagi siswa. Terdapat banyak metode 

pembelajaran yang bisa digunakan guru untuk menyiasati agar pesrta didik dapat 
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berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Salah satu metode dalam 

pembelajaran tersebut adalah metode Role Playing. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Subagiyo (2013:3) Role Playing secara harafiah bisa diartikan sebagai 

berpura-pura menjadi orang lain. Permainan ini mensyaratkan para pemain 

memainkan peran khayalan, bekerja sama menyusun cerita dan memainkan cerita 

tersebut. Pemain melakukan aksi seperti peran yang dipilih sesuai karakter peran. 

Keberhasilan pemain memerankan peran yang dipilih tergantung pada aturan dan 

sistem yang telah ditentukan sebelum bermain. Permainan akan berjalan sesuai 

rencana sampai akhir, asalkan tetap mengikuti peraturan yang ditentukan. Selama 

permainan berlangsung, para pemain harus berimprovisasi dalam kerangka 

peraturan yang telah ditetapkan. Subagiyo mengutip pendapat Santrock (1995:272) 

menyatakan role playing merupakan kegiatan yang menyenangkan dan dilakukan 

oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk memperoleh kesenangan. Santrock 

juga menyatakan, dengan metode role playing akan memungkinkan anak mengatasi 

frustasi dan merupakan suatu medium bagi ahli terapi untuk menganalisis konflik-

konflik dan cara mengatasinya. 

Role Playing dalam dunia pendidikan merupakan salah satu model penguasaan 

bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan peserta 

didik. Pengembangan imajinasi dan penghayatan ini dilakukan peserta didik dengan 

memerankan tokoh hidup dalam kehidupan nyata ataupun sebagai benda mati. 

Model pembelajaran role playing juga dikenal dengan nama model pembelajaran 

Bermain Peran. Model pembelajaran ini dimulai dengan pengorganisasian kelas 

secara berkelompok. Masing-masing kelompok memperagakan atau menampilkan 

skenario yang telah disiapkan guru. Peserta didik diberi kebebasan berimprovisasi 

namun masih dalam batas skenario yang telah dibuat guru. Subagiyo mengutip 

pendapat Akhmad Sudrajad dalam artikel Pendekatan Pembelajaran bahwa role 

playing merupakan salah satu model pembelajaran yang diarahkan pada upaya 

pemecahan masalahmasalah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia 

(interpersonal relationship), terutama yang menyangkut kehidupan peserta didik. 

Dalam model pembelajaran role playing , peserta didik dikondisikan pada situasi 

tertentu di luar kelas, meskipun saat itu pembelajaran terjadi di kelas. Model 

pembelajaran role playing banyak digunakan dalam proses belajar mengajar karena 

model pembelajaran ini sangat menyenangkan. Role Playing bisa dilakukan dengan 

mengikuti dialog yang telah disusun ataupun bisa berperan bebas sesuai dengan 

imajinasi pelaku. 
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Sunaeni mengutip pendapat Shaftel, dalam buku yang berjudul “Role Playing  

for Social Studies”, yang dibahas kembali oleh Sumantri dan Permana (1998/1999) 

menyarankan 9 langkah penerapan role playing di dalam pembelajaran, yaitu: Fase 

Pertama, membangkitkan semangat kelompok, memperkenalkan siswa dengan 

masalah sehingga mereka mengenalnya sebagai suatu bidang yang harus dipelajari. 

Fase kedua, pemiliihan peserta dimana guru dan siswa menggambarkan berbagai 

karakter/bagaimana rasanya, dan apa yang ungkin mereka kemukakan. Fase ketiga, 

menetukan arena panggung, para pemain peran membuat garis besar skenario, 

tetapi tidak mempersiapkan dialog khusus. Fase keempat, mempersiapkan 

pengamat. Fase kelima, pelaksanaan kegiatan. Fase ke enam, berdiskusi dan 

mengevaluasi, apakah masalahnya penting, dan apakah peserta dan pengamat 

terlibat secara emosional dan intelektual. Fase ke tujuh, melakukan lagi permainan. 

Fase ke delapan, dilakukan lagi diskusi dan evaluasi. Fase ke sembilan, berbagai 

pengalaman dan melakukan generalisasi. 

Secara umum metode role playing sudah banyak digunakan dalam proses 

pembelajaran seperti : 

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dedi Rizkia Saputra (2015) 

disimpulkan bahwa penerapan metode bermain peran (role playing) dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri 2 Kecemen, 

Manisrenggo, Klaten. Disarankan dalam pembelajaran yang menggunakan 

metode role playing, guru wajib memilih materi yang sesuai, karena tidak semua 

materi bisa di pelajari dengan menggunakan metode tersebut. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Novita Sari (2016) yang 

disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran role playing dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas IV 

SD Negeri 2 Kesumadadi. Penelitian ini dilakukan melalui penerapan model role 

playing pada mata pelajaran PKn dengan materi yang berbeda pada setiap 

siklusnya dan diharapkan peneliti berikutnya dapat mengembangkan dan 

melaksanakan perbaikan pembelajaran dengan menerapkan model dan media 

pembelajaran sejenis pada mata pelajaran serta materi lain yang bervariasi 

3. Berdasarkan penelitian Indriyati (2017) diperoleh kesimpulan penerapan metode 

role playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas 

V SD Negeri Sisik Timur kecamatan Pringgarata. Saran dari peneliti untuk 

dilaksanakan penelitian selanjutnya Kepada peneliti lain disarankan untuk 

melanjutkan penelitian tentang penerapan metode ini sebagai metode 

pembelajaran.  

4. Berdasarkan penelitian Agus Triyanto (2013) disimpulkan bahwa ada pengaruh 

metode bermain peran (role playing) terhadap hasil belajar IPA pada konsep 

penggolongan hewan Pada Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Nur-Attaqwa Kelapa 
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Gading Jakarta. Berdasarkan penelitian ini, disarankan untuk penggunaan Metode 

pembelajaran bermain peran (role playing) hendaknya lebih dikembangkan lagi 

terutama untuk mata pelajaran IPA tidak hanya pada konsep penggolongan 

hewan saja, akan tetapi dengan konsep yang berbeda-beda, misalnya perubahan 

wujud benda, pengaruh gaya, ciri-ciri makhluk hidup dan lain sebagainya. 

5. Berdasarkan penelitian Hanik Hamdiyah (2018) disimpulkan bahwa metode role 

playing dapat meningkatkan pemahaman konsep bilangan pecahan pada mata 

pelajaran matematika pada kelas IV di MI Ma’arif NU Assa’adah Bungah Gresik. 

Berdasarkan penelitian ini, disarankan untuk guru guru sebaiknya dalam 

menerapkan metode role playing guru bisa menanamkan imajinasi siswa untuk 

menanamkan konsep-konsep penting dalam materi dan mentrasformasikannya ke 

dalam materi yang akan disampaikan, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Selain itu guru selalu berinovasi membuat metode-metode yang menarik 

bagi siswa dan sesuai materi yang akan diajarkan, salah satunya metode role 

playing yang bisa diujicobakan pada materi yang lain. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa proses pembelajaran dengan 

menggunakan metode role playing sudah banyak dilakukan, akan tetapi untuk materi 

membuat puisi dengan menggunakan metode role playing belum ada. Metode Role 

Playing dapat dijadikan dalam kegiatan pembelajaran yang menarik bagi siswa dan 

dapat digunakan untuk meningkatan pemahaman siswa dalam materi membuat puisi 

pada siswa kelas II Sekolah Dasar yang akan melibatkan seluruh siswa untuk 

berpartisipasi aktif sehingga siswa tidak akan bosan dalam kegiatan pembelajaran. 

Langkah – langkah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode role 

playing dalam materi membuat puisi adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan 

a. Membangkitkan semangat siswa dengan memberikan gambaran tentang 

kegiatan yang akan mereka lakukan yaitu bermain peran dalam kegiatan 

pembelajaran dan menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang hendak 

dicapai dalam pembelajaran, yaitu topik membuat puisi, sehingga tujuan yang 

hendak dicapai adalah siswa dapat meningkatkan pemahaman dalam membuat 

puisi 

b. Menetapkan pemain yang akan terlibat dalam Role Playing  

c. Menyampaikan gambaran tentang bagaimana langkah – langkah dalam 

melaksanakan kegiatan role playing ini.  
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d. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika ada yang belum 

paham dengan apa yang guru sampaikan. 

2. Pelaksanaan  

Kegiatan role playing dimainkan oleh semua siswa, tugas guru adalah 

memberikan bantuan kepada pemeran yang yang mendapatkan kesulitan 

3. Penutup  

a. Melakukan diskusi dan evaluasi tentang kegiatan role playing yang baru saja 

dilakukan  

b. Siswa yang memainkan peran dapat membagi pengalamannya pada siswa 

yang tidak memainkan peran. 

c.  Guru bersama siswa merumuskan kesimpulan. 

Sebelum menerapkan metode pembelajaran dengan menggunakan role 

playing, seorang guru harus mempersiapkan alur kegiatan terlebih dahulu yang 

nantinya akan digunakan siswa dalam bermain peran. Contoh alur kegiatan yang 

dapat digunakan untuk pembelajaran dengan menggunakan metode role playing  

dalam materi membuat puisi adalah : 

Tokoh :  

Semua siswa kelas II 

Alur Kegiatan : 

1. Guru menyediakan beberapa lembar kertas yang berisi tulisan (kata – kata dalam 

puisi tentang alam) 

 
 

Gambar 1. Contoh tulisan yang akan ditempel 

 

 

2. Guru memanggil ketua kelas untuk pertama maju dan memilih salah satu kertas, 

setelah dipilih, ketua kelas tersebut diminta untuk menempelkan kertas itu di 

dadanya. 

3. Ketua kelas memilih salah satu siswa untuk maju dan mengambil kertas 

berikutnya, siswa tersebut juga diminta untuk menempelkannya di dada.  
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4. Siswa yang maju kemudian meminta siswa lain untuk maju dan mengambil 

kertas kemudian meminta untuk menempelkan didadanya. Begitu seterusnya 

sampai kertas habis. 

5. Semua siswa diminta untuk duduk di tempat duduknya masing – masing 

6. Guru menuliskan judul puisi di papan tulis bagian atas misalnya “Bintang” 

7. Guru meminta siswa yang didadanya ada tulisan bintang untuk maju ke depan 

sebagai kata awal dalam membuat puisi. 

8. Siswa diminta untuk berpikir kata apa yang tepat untuk melanjutkan setelah kata 

bintang 

9. Setelah menjadi sebuah kalimat guru menuliskan kata – kata tersebut di papan 

tulis 

10. Begitu seterusnya sampai semua siswa berperan aktif untuk maju melanjutkan 

kata – kata yang sudah dipilih temannya tadi. 

 

Dalam alur kegiatan diatas selain siswa diajak bermain peran tapi juga paham 

tentang pemilihan kosa kata dalam membuat puisi. Untuk mengatasi hal – hal seperti 

banyaknya waktu yang terbuang atau bahkan kekurangan waktu, maka guru juga 

harus menyususn sebuah RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dengan sebaik 

mungkin. Misalnya : 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP)  

Satuan Pendidikan  : SDN Caturanom 

Kelas / Semester  :  2 /2 

Tema                      :  Pengalamanku (Tema 5)  

Sub Tema                :  Pengalamanku di Sekolah (Sub Tema 2) 

Muatan Terpadu :  Bahasa Indonesia, Matematika, SBdP 

Pembelajaran ke :  4 

 

1. KOMPETENSI INTI 

a. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

b. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya 

diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya 

c. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati [mendengar, 

melihat, membaca] dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang 

dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. 

d. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 
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sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

2. KOMPETENSI DASAR  

Muatan : Bahasa Indonesia 

No Kompetensi Dasar Indikator 

3.5   Mencermati puisi anak dalam 

bahasa Indonesia atau bahasa 

daerah melalui teks tulis dan 

lisan. 

 

3.5.1 Mengetahui bentuk puisi dengan 

yang bukan puisi tentang alam 

dan lingkungan. 

3.5.1 Menunjukkan  bentuk puisi 

dengan yang bukan puisi 

tentang alam dengan benar. 

 

4.5   Membacakan teks puisi anak 

tentang alam dan lingkungan 

dalam bahasa Indonesia dengan 

lafal, intonasi, dan ekspresi 

yang tepat sebagai bentuk 

ungkapan diri. 

1.5.1 Membuat puisi anak tentang 

alam dan lingkungan dalam 

bahasa Indonesia dengan 

benar. 

1.5.2 Membacakan puisi anak tentang 

alam dan lingkungan dalam 

bahasa Indonesia dengan lafal, 

intonasi, dan ekspresi yang 

tepat. 

 

3. TUJUAN  

a. Dengan bermain peran siswa dapat menemukan kokata baru yang terdapat 

dalam puisi tentang alam dengan tepat. 

b. Dengan mendengarkan pembacaan puisi tentang lingkungan, siswa dapat 

mengoreksi kesalahan pembacaannya (ditinjau dari lafal, intonasi, dan 

ekspresi yang diungkapkan) dengan benar. 

 

4. MATERI 

 Puisi anak tentang alam. 

5. METODE PEMBELAJARAN 

Metode  : Role Playing (Bermain Peran) 
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6. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 

Pendahuluan 

 

1. Kegiatan dimulai dengan salam, 

menanyakan kabar dan 

mengecek kehadiran siswa. 

2. Salah satu siswa diminta untuk 

mempin doa. Siswa yang diminta 

memimpin do’a adalah siswa 

yang hari ini datang paling awal. 

3. Guru dan siswa mengulas sedikit 

materi yang telah disampaikan 

hari sebelumnya 

4. Siswa dibangkitkan semangatnya 

dengan memberikan gambaran 

tentang kegiatan yang akan 

mereka lakukan pada hari ini yaitu 

Role Playing 

5. Menyampaikan materi yang akan 

dipelajari dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran pada hari 

ini. 

5 Menit 

Inti 1. Menetapkan pemain yang akan 

terlibat dalam role playing  

2. Menyampaikan alur kegiatan 

dalam melaksanakan kegiatan 

role playing ini.  

3. Siswa diberikan kesempatan 

untuk bertanya jika ada yang 

belum paham dengan apa yang 

guru sampaikan. 

4. Siswa diminta untuk 

melaksanakan kegiatan role 

playing 

5. Guru memberikan bantuan 

kepada siswa/ pemeran jika ada 

yang kesulitan 

6. Siswa diminta untuk 

mendengarkan guru yang akan 

membacakan puisi yang sudah 

150 menit 
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tertulis di papan tulis dengan 

lafal, intonasi, dan ekspresi yang 

tepat 

7. Salah satu siswa mempraktikkan 

membaca puisi di depan kelas 

8. Siswa mengerjakan tugas secara 

individu untuk mengetahui 

pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran yaitu dengan 

membuat puisi dengan tema 

alam. 

9. Tugas yang sudah selesai 

dikumpulkan di meja guru. 

Penutup  1. Siswa dibantu guru membuat 

rangkuman tentang materi 

pembelajaran hari ini, dan 

meminta salah satu siswa untuk 

mengungkapkan tentang 

kesimpulan pembelajaran. 

2. Siswa diberikan PR untuk 

membuat kelompok peran yang 

terdiri dari 5 orang untuk 

melakukan kegiatan role playing 

pada sub materi selanjutnya 

yang dilaksanakan pada 

pertemuan selanjutnya. 

15 menit 

 

Dari gambaran Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) diatas dapat terlihat 

bahwa model pembelajaran role playing dapat diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran dalam materi Membuat Puisi, namun tidak hanya dalam materi 

membuat puisi saja, tetapi dalam materi lain pun guru harus kreatif untuk dapat 

memodivikasi dan mengkombinasi model pembelajaran agar proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan lancar, menyenangkan dan yang paling penting adalah tujuan 

dari proses belajar tersebut tercapai. 

 

KESIMPULAN 

Metode pembelajaran role playing merupakan metode yang dapat digunakan 

dalam meningkatkan pemahaman dan memperbanyak kosakata yang dimiliki oleh 

siswa yang dapat digunakan dalam membuat puisi. Metode pembelajaran ini 
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melibatkan siswa untuk berperan aktif, selain itu juga dapat menciptakan suasana 

belajar yang menarik bagi siswa kelas II Sekolah Dasar yang pada dasarnya mereka 

masih senang bermain. Dengan menggunakan metode role playing maka 

pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas tidak akan monoton. 

Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kelemahan masing-

masing begitupula dengan metode pembelajaran role playing, oleh karena itu 

sebagai seorang guru yang baik perlu memadukan metode-metode sesuai dengan 

materi yang akan diajarkan kepada anak didiknya. Dengan demikian selain siswa 

termotivasi untuk belajar, proses pembelajaran yang berlangsungpun akan sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh guru dan tujuan pembelakjaran juga akan tercapai 

dengan baik. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menyandingkan tingkat kematangan literasi teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) dengan evaluasi penggunaan aplikasi LMS (Learning Management System) 

Edmodo pada masyarakat pedesaan pengelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) peserta 

pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi. Pengukuran tingkat literasi TIK dilakukan dengan metode P-CMM (Personal 

Capability Maturity Model). Sedangkan pemanfaatan teknologi LMS dilakukan evaluasi Usability 

dan User Experience menggunakan alat ukur TUXEL 2.0 (Technique for User Experience 

Evaluation in E-Learning). Hasil survey tingkat kematangan literasi TIK pada bagian interaksi 

dengan komputer berada pada level tiga. Sedangkan tingkat kematangan literasi interaksi telepon 

seluler dan internet berada pada tingkat lima. Evaluasi usabilty penggunaan aplikasi Edmodo 

ditemukan 15 permasalahan dalam aspek general usability dan pedagogycal usability. 

Sedangkan dari hasil user experience didapatkan pengalaman pengguna berupa indikator 

menyenangkan sebagai kecenderungan paling positif, kemudian indikator rumit dan 

membingungkan sebagai yang paling negatif.  

Kata kunci: Literasi TIK, evaluasi, PCMM, Edmodo, TUXEL. 

ABSTRACT 

This research aim to juxtapose literacy maturity level of Information and Communication 

Technologies (ICT) side by side with evaluation of application usage Learning Management 

System (LMS) Edmodo on rural society wich participate on training management BUMDES 

presented by Ministry of Village Development Disadvantage Region and Transmigration. 

Measuring ICT literation level conduct by Personal Capability Maturity Model/P-CMM method. In 

other side the utilization of LMS has been evaluated the Usability and User Experience by the 

tool called TUXEL 2.0 (Technique for User Experience Evaluation in E-Learning). The survey 

results of ICT literacy maturity in the section interaction with computers are at level three. While 

the maturity level of celluler phone and internet interaction literacy is at level five. The usability 

evaluation on Edmodo application usage found 15 problems in the aspect of general usability and 

pedagogical usability. While from the aspect of user experience found indicator pleasing as most 

positive and indicator complicated and confusing as the most negative. 
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PENDAHULUAN 

Penetrasi teknologi di era revolusi industry 4.0 menyisakan permasalahan pada 

pemerataan pemanfaatan TIK. Infrastruktur dan sarana yang telah berkembang 

hingga daerah rural di Indonesia perlu didukung oleh kematangan literasi TIK 

khususnya pada pembelajar masyarakat pedesaan untuk mengembangkan 

pemanfaatan teknologi di bidang pembelajaran. Masyarakat pedesaan sebagai 

pembelajar yang dimaksud adalah masyarakat yang berkesempatan mengikuti 

kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang bergerak 

dalam pemberdayaan masyarakat desa. Sentuhan teknologi untuk mendukung 

efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pelatihan memerlukan identifikasi 

masalah yang muncul terkait dengan tingkat literasi TIK dan pengukuran 

pengalaman pengguna (User Experience) pada penggunaan teknologi LMS bagi 

peserta pelatihan. Dengan berkembangnya jaringan internet yang telah merambah 

luas diberbagai wilayah geografis maupun sosial di Indonesia maka secara otomatis 

hal tersebut berkonsekuensi bahwasanya mau tidak mau masyarakat harus mampu 

mengikuti perkembangan yang ada untuk menopang keberlangsungan hidupnya 

lebih adaptif. Pemerintah telah berencana mengkoneksikan lebih dari 83.000 

desa/kelurahan dengan jaringan 3G, sebanyak 514 Kabupaten/Kota telah terjangkau 

jaringan 4G LTE, termasuk di area rural dan hingga kini, pemerintah melalui Kominfo 

sudah membangun sekitar 73% desa/kelurahan yang sudah memiliki koneksi 

internet berbasis teknologi 3G, sedangkan 4G LTE tersedia sekitar 55% (Dythia 

Novianty, 2018). Sedangkan saat ini menurut data demografi pengguna internet 

yang tersebar di Indonesia, masyarakat pengguna internet mengakses internet 

menggunakan media smartphone sebanyak 85% (Fajrian, 2015). Tantangan 

berikutnya adalah bagaimana perkembangan teknologi yang ada mampu 

dimanfaatakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar bagi masyarakat di 

pedesaan dalam upaya memberdayakan dirinya maupun kelompok masyarakat di 

lingkungan sekitar. Untuk menjawab tantangan tersebut diperlukan informasi sejauh 

mana kematangan literasi TIK bagi masyarakat pembelajar pedesaan. Literasi TIK 

meliputi sejauhmana akses masyarakat pedesaan terhadap perangkat elektronik 

teknologi informasi dan komunikasi (komputer/smartphone) serta sejauhmana 

tingkat interaksi dan ketrampilan dalam mengakses konten media maupun internet. 

Sistem pembelajaran pada pelatihan masyarakat pedesaan yang dilakukan saat 

ini masih bersifat klasikal. Hal tersebut menyebabkan problem klasik dari 

pembelajaran klasikal masih menjadi perhatian agar dilakukan terobosan yang 
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mampu mengurangi dampak permasalahan seperti pemborosan bahan material 

kertas, efisiensi waktu dan biaya, dan strategi belajar yang lebih efektif. Namun 

demikian terobosan yang akan dilakukan bukan berarti tanpa tantangan dan 

hambatan. Penggunaan LMS (Learning Management System) untuk mendukung 

aktivitas pembelajaran pelatihan memerlukan gambaran sejauhmana kematangan 

literasi TIK bagi masyarakat pembelajar di pedesaan itu sendiri. Tantangan tersebut 

perlu dijawab melalui survey dan pengenalan teknologi LMS yang disertai dengan 

evaluasi penggunaan secara subjektif menurut persepsi pengguna yaitu masyarakat 

pembelajar di pedesaaan. Berdasarkan data jumlah pengguna alat komunikasi 

smartphone di Indonesia dan jaringan internet yang mencapai daerah rural maka 

perlu dilakukan survey tingkat literasi TIK dan evaluasi User Experience pada peserta 

pelatihan bagi masyarakat pedesaan yang dikenalkan aplikasi LMS untuk mendukung 

pelaksanakan program pelatihan. Pemilihan LMS juga mempertimbangkan beberapa 

aspek yang memiliki persyaratan yang paling memungkinkan dan paling 

memudahkan pengguna. Beberapa pertimbangan itu antara lain bersifat free 

software, tidak membutuhkan banyak memori untuk pemasangannya, mudah 

diinstal, tidak mensyaratkan wajib adanya e-mail dan bahasa mudah dipahami. 

Setelah mencermati beberapa LMS diputuskan Edmodo sebagai objek penelitian. 

Sedangkan alat evaluasi pengalaman pengguna digunakan model TUXEL 2.0 yang 

secara spesifik digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dan mengevaluasi 

pengalaman pengguna dari sudut pandang persepsi pengguna.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Literasi TIK 

Pada era saat ini, sifat, nilai dan ketersediaan informasi telah mengalami 

perubahan yang sangat jauh sehingga perubahan tersebut memiliki pengaruh yang 

berdampak pada cara pandang dalam belajar, bekerja dan aktifitas kehidupan. Salah 

satu dampak perubahan kehidupan dengan berkembangnya arus informasi adalah 

disebabkan oleh perkembangan TIK. Terkait dengan hadirnya TIK tersebut 

masyarakat memerlukan kemampuan ketrampilan dalam mensikapinya sehingga 

literasi teknologi menjadi hal yang tak terpisahkan dalam rangka upaya pemanfaatan 

teknologi yang berdayaguna. Literasi TIK didefiniskan sebagai kemampuan untuk 

menggunakan teknologi digital, alat komunikasi dan atau jaringan dalam 

mendefinisikan (define), mengakses (access), mengelola (manage), 

mengintergrasikan (integrate), mengevaluasi (evaluate), menciptakan (create) dan 

mengkomunikasikan (communicate) informasi secara baik dan legal dalam rangka 

membangun masyarakat berpengatahuan (Teresa Egan, n.d.). Sementara itu 
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menurut Syarifuddin (2014) salah satu model yang digunakan untuk mengukur 

tingkat literasi TIK digunakan alat ukur Personal-Capability Maturity Model (P-CMM) 

(Syarifuddin, 2014).  Dalam menjabarkan tingkat literasi TIK tersebut menurut Badan 

Litbang SDM Kominfo dapat terbagi sebagaimana tabel berikut (Badan Litbang SDM 

Kominfo, 2013) : 

Tabel 1. Tingkat Literasi TIK 

Tingkat 0 seseorang sama sekali tidak tahu dan tidak peduli akan pentingnya 

informasi dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari 

Tingkat 1 seseorang pernah memiliki pengalaman satu dua kali, menganggap 

informasi sebagai komponen penting dalam pencapaian keinginan dan 

pemecahan masalah, dan telah melibatkan teknologi informasi untuk 

mendapatkannya 

Tingkat 2 seseorang telah beberapa kali menggunakan teknologi untuk membantu 

aktivitas sehari-hari dan memiliki pola keberulangan dalam 

penggunaannya 

Tingkat 3 seseorang telah memiliki standar penguasaan dan pemahaman terhadap 

informasi maupun teknologi dan secara konsisten mempergunakan 

standar tersebut sebagai acuan penyelenggaraan aktivitas sehari-hari 

Tingkat 4 seseorang telah sanggup meningkatkan secara signifikan (dapat 

dinyatakan kuantitatif) kinerja aktivitas kehidupan sehari-harinya melalui 

pemanfaatan informasi dan teknologi 

Tingkat 5 seseorang telah menganggap informasi dan teknologi sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari dan secara langsung 

maupun tidak langsung telah mewarnai perilaku dan budaya 

 

Pengukuran tingkat literasi TIK pada penelitian ini dibatasi pada aspek yang 

dapat mendukung dilakukannya kegitan belajar mengajar dalam pelatihan dengan 

dukungan teknologi LMS. Batasan tersebut meliputi survey literasi TIK dalam hal 

pemanfaatan perangkat komputer, telepon seluler dan internet. Sebagai sampel 

dalam penelitian ini adalah peserta pelatihan Pengelolaan BUMDES (Badan Usaha 

Milik Desa) angkatan 10, 11 dan 12 yang berasal dari kabupaten Batang, Semarang, 

Boyolali, Kebumen, Pati, dan Jepara sebanyak 60 orang. Sedangkan pengujian user 

experience evaluation aplikasi LMS diambil sampel dari pelatihan Pengelolaan 

BUMDES angkatan 12 sebanyak 24 orang. Pelatihan diselenggarakan secara pararel 

di Balai Besar Latihan Masyarakat Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi tanggal 
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26 sampai 31 Maret 2019 di Yogyakarta. Peserta pelatihan adalah masyarakat yang 

secara administratif tinggal di desa dan menjalani aktifitas sehari-hari sebagai 

pengelola BUMDES di desanya masing-masing. 

Edmodo 

Edmodo merupakan aplikasi layanan jaringan pembelajaran global yang 

membantu menghubungkan peserta didik dengan sumber daya (guru/instruktur) 

serta orang tua untuk memaksimalkan potensi mereka sepenuhnya. Edmodo 

merupakan salah satu jaringan pembelajaran sosial K-12 terbesar di dunia (“Meet 

EDMODO,” 2019).  Edmodo diatur seperti jejaring sosial menyerupai Facebook. 

Siswa, guru, dan orang tua dapat berkomunikasi dengan cara memposting kemudian 

pengguna lain dapat menyukai atau mengomentarinya. Pemberitahuan, pertanyaan, 

tes, dan tugas dapat diposting di Edmodo. Fitur pada Edmodo meliputi mengaktifkan 

akun sebagai  teacher dan student secara gratis, lencana penghargaan bagi siswa 

secara individu, membangun jaringan komunitas, membuat jajak pendapat (polling), 

mengukur kemajuan siswa, menghubungkan siswa, administrator/guru, dan orang 

tua, diskusi kelas online dan lain sebagainya (Melissa Pardo-Bunte, 2017). Aplikasi 

ini dapat dijalankan memalui mobile apps maupun menggunakan perangkat 

komputer dengan mengakses layaknya website secara umum. Namun demikian 

aplikasi LMS ini masih memiliki kekurangan diantaranya tidak mempunyai pilihan 

untuk mengirim pesan tertutup antar sesama siswa, komunikasi sesama siswa 

berlangsung secara global di dalam grup tersebut. Selain itu Edmodo juga tidak 

menerapkan beberapa halaman atau view yang dapat dilihat oleh user (Riadi, 2014). 

TUXEL 2.0 

TUXEL merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi usability 

dan user experience LMS dari sudut pandang persepsi siswa sebagai pengguna. 

TUXEL 2.0 merupakan pengembangan atau versi terkini yang disusun berdasar 

pengembangan dari versi sebelumnya. Aspek yang diukur meliputi general usability, 

pedagogical usability, dan user experience. Ketiga aspek tersebut diukur 

menggunakan metode kuesioner dengan pendekatan guieded inspection approach 

atau inspection process. Tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi  task definition, 

checklist matching, usability inspection, pedagogical inspection, dan user experience 

evaluation (Nakamura WT, 2018).  Menurut ISO 9241 -11 (1998) , Usability adalah 

sejauh mana sebuah produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu  untuk 

mencapai tujuan tertentu dengan efektif, efisiensi dan pengguna menjadi puas 

dalam kontek penggunaan.  Secara umum pengertian Usability adalah atribut dari 

kualitas yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana mudahnya sebuah antar 

muka digunakan. Kebergunaan (usability) adalah suatu istilah yang menunjukkan 
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kemudahan manusia untuk menggunakan suatu alat atau objek buatan manusia 

lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Kebergunaan juga dapat merujuk pada 

metode pengukuran kebergunaan dan kajian prinsip di balik persepsi efisiensi dan 

keluwesan suatu objek (ISO, 2018). Penelitian yang menggunakan metode ini 

pernah dilakukan sebelumnya oleh Dini Nurhayati dkk (2019) untuk mengevaluasi 

User Experience  Edmodo dan Google Classroom pada siswa SMKN 5 Malang dengan 

hasil perbandingan kedua LMS tersebut memiliki kecenderungan aplikasi Edmodo 

dapat digunakan untuk mendukung sepenuhnya proses pembelajaran sementara 

Google Classroom lebih cocok sebagai LMS penunjang dalam proses pembelajaran 

(Nurhayati, Az-zahra, & Herlambang, 2019). 

Task Definition dan Checklist Matching 

Pada bagian ini merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran sebelum tiga 

langkah berikutnya. Beberapa langkah-langkah yang akan dikerjakan oleh pengguna 

selaku inspektor dalam skenario menggunakan LMS Edmodo didasarkan pada 

kategori TUXEL 2.0 yaitu: (1) General Interface; (2) User Login; (3) Assignments; 

(4) Assessments. Setelah menganalisis beberapa fitur yang tersedia dalam aplikasi 

LMS Edmodo maka disusun skenario langkah-langkah yang dicocokkan sesuai ceklis 

dalam 4 kategori sebagai berikut : 

Tabel 2. Task Edmodo

 

Tujuan penyusunan skenario tugas tersebut adalah untuk menginspeksi empat 

kategori TUXEL 2.0 yaitu login, general interface, assignments, dan assessments. 

Inspeksi General Usability 
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Pada langkah ini inspeksi dilakukan untuk menganalisis fungsi usability secara 

umum aplikasi LMS. Tugas-tugas (tasks) yang telah diberikan oleh peneliti 

sepenuhnya dikerjakan oleh pengguna tahap demi tahap secara berurutan. Peneliti 

bertugas untuk mengamati dan menginventarisir permasalahan yang muncul 

kemudian menuliskannya pada tabel laporan masalah. Contoh tabel yang tersedia 

menurut format TUXEL 2.0 dapat dilihat pada tabel 3.  

Tabel 3. Contoh Tabel Pelaporan Masalah (Nurhayati et al., 2019) 

Item/ID Lokasi/Tugas 
Deskripsi 

Masalah 

Apakah 

masalah 

berulang ? 

Pada tugas 

apa masalah 

berulang ? 

N1 

Bergabung 

dengan Group 

Kesulitan bergabung 

dengan group karena 

tidak menemukan 

tombol/ icon 

Ya, pada 

beberapa 

tugas 

Bergabung dengan 

group 

N6 

Mencari 

informasi 

Tidak dapat 

menemukan kolom 

pencarian  

Ya pada 

seluruh 

sistem 

seluruh pencarian  

 

Inspeksi Pedagogical Usability 

Pedagogi dapat diartikan sebagai penggabungan strategi pembelajaran yang 

mendukung keterlibatan intelektual dan keterhubungan dengan dunia yang lebih 

luas (Hariyanto, 2017). Keterhubungan tersebut dapat dikaitkan dengan teknologi 

sebagai sarana dalam mengembangkan strategi belajar.  Pedagogical usability 

adalah usability yang berhubungan dengan tipe materi belajar yang memungkinkan 

pembelajar untuk dapat mencapai sasaran, sehingga akan berimplikasi pada 

platform pembelajaran (Nokelainen, 2006). Pada tahap ini inspeksi dilakukan untuk 

mengetahui suatu LMS apakah dapat memfasilitasi materi pembelajaran yang akan 

disampaikan dan memfasilitasi proses pembelajarannya. 

Aspek Pedagogical usability menurut TUXEL 2.0 terbagi dalam empat kategori 

yaitu (1) Help and Documentation (dokumentasi dan bantuan) berupa hubungan 

dengan item yang mengevaluasi terkait bantuan yang disediakan aplikasi LMS dan 

bagaimana materi pembelajaran yang komprehensif. (2) LMS Learnability 

(kemudahan untuk dipelajari) yaitu hal yang berkaitan dengan kemudahan LMS 

untuk dipelajari. (3) Learning Through the LMS (belajar melalui LMS) yaitu evaluasi 

sejauh mana siswa dapat belajar dengan menggunakan aplikasi. (4) LMS Flexibility 
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(Fleksibilitas LMS) yaitu evaluasi sejauh mana pengguna dapat menentukan materi 

pembelajaran yang diinginkan.   

Evaluasi User Exeperience  

Evaluasi User Experience atau pengalaman pengguna merupakan evaluasi 

menurut persepsi pengguna setelah menggunakan aplikasi e-learning atau LMS 

dengan menggunakan semantic differential scale. Alat ukur model ini merupakan 

salah satu teknik self report untuk pengukuran sikap dari responden sebagai subjek 

yang diminta memilih satu kata sifat atau frase dari sekelompok pasangan kata sifat 

atau pasangan frase yang disediakan yang paling mampu menggambarkan perasaan 

mereka terhadap suatu objek (Pujianto Eko, n.d.).  Untuk mengukur evaluasi ini 

digunakan kuesioner User Experience Quetionnaire (UEQ) namun pada TUXEL 2.0 

hanya mengambil dua pasang kata sifat dari enam dimensi UEQ yaitu (1) 

Attractiveness; Pleasant-Unlikeable, Comfortable-Unconfortable (2) Efficiency; 

Efficient-Inefficienct,Practical-Unpractical (3) Perspiculty; Easy-Complicated, 

Evident-Confusing (4) Dependability; Meets Expectations-Does Not Meet 

Expectations, Supportive-Obstructive (5) Stimulation; Interesting-Not Interesting, 

Motivate To Learn-Demotivate To Learn (6) Novelty; Inventive-Conventional, 

Creative-Without Creativity.   Pengguna selaku inspektor memberikan tanggapan 

terhadap aplikasi LMS dengan memilih pernyataan yang paling sesuai perasaan 

mereka setelah itu mereka diberikan kesempatan memberi tanggapan kritik dan 

saran dalam bentuk pertanyaan terbuka. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil survey kematangan literasi TIK 

Pada bagian pemaparan hasil survey interaksi responden dengan komputer, 

telepon seluler dan internet akan ditampilkan data kecenderungan yang dominan. 

Kecuali interaksi internet akan dipaparkan mengenai ulasan singkat dari alternatif 

jawaban. Hasil survey diperoleh profil responden  sebanyak 60 orang dengan 

karakteristik distribusi frekuensi sebaran umur didominasi oleh peserta dengan 

rentan usia antara 34 sampai 39 tahun, mayoritas laki-laki sebesar 68% dan latar 

belakang pendidikan paling banyak lulusan SLTA atau sederajat. Berikut tabel data 

sebaran usia, jenis kelamin dan latar belakang pendidikan responden peserta 

pelatihan pengelolaan BUMDES. 
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Tabel 4. Distribusi frekuensi umur responden peserta pelatihan pengeloaan 

BUMDES 

 

 

Tabel 5. Rasio Jenis Kelamin Responden Peserta Pelatihan Pengelolaan BUMDES 

 

 

Tabel 6. Tingkat Pendidikan Peserta Pelatihan Pengelolaan BUMDES 
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Komputer 

Pada survey interaksi komputer didapatkan data peserta yang dapat 

mengoperasikan komputer sebesar 82%, dengan intensitas terbanyak diatas 5 kali 

dalam seminggu sebesar 47%, kemudian berapa lama waktu yang digunakan untuk 

mengoperasikan komputer dalam setiap kali menggunakan komputer 41% 

menjawab kurang dari 2 jam, sedangkan tempat responden mengakses komputer 

53% dilakukan di rumah, tujuan utama mengoperasikan komputer adalah untuk 

mengolah data (mengetik, menghitung dan mengedit) sebesar 59%.  

Telepon Seluler 

Dalam interaksi telepon seluler responden yang disurvey 100% memiliki 

telepon seluler, dan 95% sudah dalam bentuk telepon pintar (smartphone) dengan 

sistim operasi 95% Android. Sedangkan fungsi utama penggunaan telepon seluler 

menurut responden adalah 68% untuk mengoperasikan aplikasi perpesanan 

(Whatsapp, Line, Telegram dll). Selain itu 32% responden mengoperasikan telepon 

seluler selama rata-rata 2-4 jam dalam sehari. 

Internet 

Pada bagian interaksi internet diketahui akses internet paling banyak dilakukan 

di telepon seluler smartphone yang tidak terbatas ruang dan waktu sebanyak  73%, 

selain itu 5% responden menjawab belum pernah mengakses internet. 

Kecenderungan perangkat keras untuk mengakses internet 45% responden 

menjawab dengan telepon seluler smartphone. Dari sekian responden yang 

melakukan aktifitas berinteraksi dengan internet, 82% mengaku memiliki email 

pribadi, 88% memiliki akun media sosial, 29% mengelola webset/blog. Aktifitas 

utama dalam berinteraksi dengan internet jawaban paling banyak adalah melakukan 

komunikasi (telepon/videocall via internet, pesan suara/text/gambar dan lain-lain) 

sebanyak 45%. Berikut tabel mengenai aktifitas responden dalam berinteraksi 

dengan internet. 
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Tabel 7. Aktivitas utama dalam mengakses internet 

 

 

Frekuensi waktu terbanyak responden dalam mengakses internet terbagi 

dalam tiga aktivitas utama yang sama-sama memiliki nilai sebesar 23% yaitu kurang 

dari 2 jam, antara 2 sampai 3 jam dan diatas 6 jam. Sedangkan biaya yang 

dibutuhkan oleh responden untuk mendapatkan akses internet paling banyak 

menjawab mengeluarkan biaya antara Rp.50.000,- sampai Rp.100.000,- dalam 

sebulan dengan nilai 52%.  

Hasil Evaluasi Usability dan User Experience 

Pada bagian ini penelitian dilakukan pada peserta yang juga menjadi bagian 

dari responden survey literasi TIK, terdiri dari 30 orang, namun setelah dilakukan 

inspeksi dengan mengerjakan Task diperoleh 21 orang yang mampu menginstal dan 

melakukan aktifitas mengerjakan Task sampai selesai. Dari 21 orang yang dimintai 

mengisi kuesioner diperolah data sebanyak 14 responden. Hasil dari beberapa 

analisis berdasarkan TUXEL 2.0 sebagai berikut :  

Analisis General Usability 

Pada analisis aspek ini kategori Log In/Sign In ditemukan permasalahan yang 

ditemui responden diantaranya LMS tidak menginformasikan bidang yang harus diisi, 

misalnya pada kolom (*) (ID LF2), hal tersebut ditemukan pada pengguna yang baru 

mendaftar untuk pertama kali. Kategori General Interface ditemukan permasalahan 

berupa kebingungan pengguna pada halaman yang tidak memberitahu pengguna 

sedang ada dimana dan kemana pengguna bisa menjelajah di LMS (ID N2). 

Permasalahan lainnya pengguna masih merasa asing atau kesulitan dengan icon, 
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Melakukan komunikasi (telepon/videocall
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tombol, label atau link yang fungsi atau artinya tidak dikenali (ID L4). Kategori 

Assignment didapati permasalahan bahwa peserta yang terlanjur menjawab 

pertanyaan tidak bisa membatalkan atau mengulang jawaban yang telah dikirim 

(LC1). Pada kategori Assesment tidak ditemui permasalahan yang berarti. 

Analisis Pedagogical Usability 

Pada aspek ini kategori Help and Documentation, pada item (HD1) 

permasalahan diangkat pada aplikasi Edmodo yang tidak memberikan bantuan baik 

manual atau online; item (HD2) beberapa yang dibutuhkan pada bantuan 

manual/online tidak ditemukan dengan mudah; dan item (HD3) responden tidak 

dapat langsung memecahkan masalah yang disediakan pada instruksi yang 

disediakan bantuan online. Pada kategori LMS Learnability kesulitan responden 

dirasakan hampir pada keseluruhan item yaitu, L1, L3, L6, dan N3. Pokok 

permasalahan (L1) responden tidak dapat mengerjakan tugas-tugas di LMS dengan 

cepat dan efektif; (L3) Responden tidak mampu menyelesaikan tugas jika tidak ada 

orang yang memandu; (L6) Responden tidak tahu dan belum familier bagaimana 

menggunakan LMS setelah lama tidak menggunakannya; (N3) Tidak dapat dengan 

mudah menjelajahi halaman mana saja dan memuat apa saja di LMS. Pada kategori 

Learning through the LMS, permasalahan yang muncul yaitu pada item (CL2) yaitu 

aplikasi Edmodo tidak memungkinkan memfasilitasi berkomunikasi dengan instruktur 

lainnya dengan mudah hal tersebut dikarenakan instruktur dalam satu kelas pelathan 

dapat terdiri lebih dari satu orang; sedangkan item (CL3) responden menganggap 

permasalahan apabila tidak dapat melihat nilai teman lainnya. Pada kategori LMS 

flexibility, permasalahan muncul diantaranya pada item (ID FL1) bahwa aplikasi 

Edmodo tidak memungkinkan untuk memilih bagian mana dan urutan yang harus 

dikerjakan terlebih dahulu dalam langkah-langkah mengakses aplikasi. Sebagian 

responden juga menganggap Item (P3) sebagai masalah dikarenakan LMS tidak 

memungkinkan pengguna untuk memilih bahasa yang dikehendaki. Selain itu pada 

pertanyaan terbuka didapatkan beberapa informasi yang menjadi problem dalam 

penggunaan aplikasi ini diantaranya koneksi jaringan internet yang kurang stabil 

sehingga eksekusi setiap perintah kurang memuaskan. Aplikasi masih dianggap 

terlalu besar sehingga beberapa pengguna kesulitan untuk melakukan pemasangan 

aplikasi. Permasalahan selanjutnya adalah pensyaratan penggunaan karakter huruf 

dan angka pada menu Sign Up bagian security password dan user account dianggap 

masih belum familier oleh responden.  

Analisis User Experience 

Pada analisis pengalaman pengguna, data yang diperolah dari hasil kuesioner 

diolah dengan memaparkan nilai median pada dua kecendurangan kata sifat yang 

saling berlawanan. Dua belas pasang kata sifat sebagai indikator merupakan 
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pengumpulan opini responden setelah melakukan serangkaian task selama 

mengikuti pelatihan. Berikut hasil gambar 2 adalah grafik pengalaman pengguna. 

 

Gambar.2 Hasil median user experience aplikasi Edmodo 

Dari hasil gambar median user experience dapat dibaca bahwa kecenderungan 

paling positif pengalaman pengguna oleh para responden terdapat pada indikator 

menyenangkan dengan nilai median 2,5. Kecenderungan indikator berada di nilai 

yang sama didapatkan pada indikator nyaman, efisien, inovatif dan menarik dengan 

nilai median 1. Sedangkan kecenderungan paling negatif didapatkan pada indikator 

rumit dan membingungkan dengan nilai median -1. Pada pertanyaan terbuka 

mengenai kritik dan saran pengalaman pengguna setelah dirangkum diantaranya 

pengujian diharapkan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis kondisi 

jaringan internet yang lebih stabil; memerlukan perangkat smartphone yang 

berstandar minimal untuk dapat menginstal aplikasi; memerlukan petunjuk 

penggunaan dengan bahasa yang mudah dipahami serta responden mengutarakan 

perlu mempelajari dan menggunakan dalam waktu yang lebih lama untuk dapat 

memberikan persepsi pengalaman pengguna. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diambil yaitu tingkat literasi masyarakat pedesaan pada 

pelatihan pengelolaan BUMDES aspek interaksi penggunaan komputer dapat 

dikategorikan berada pada level tiga dikarenakan mayoritas responden dianggap 

memiliki standar penguasaan dan pemahaman terhadap komputer dan dapat 
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mengoperasikannya secara konsisten sebagai standar dalam aktivitas sehari-hari. 

Tingkat literasi penggunaan telepon seluler dan internet dapat dikategorikan pada 

level lima hal tersebut dikarenakan responden menganggap telepon seluler sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas secara langsung maupun tidak langsung dan 

telah mewarnai perilaku dan budaya sehari-hari. Pola interaksi responden terhadap 

internet mayoritas telah memiliki telepon seluler yang dimanfaatkan untuk 

mengakses internet sebagaimana responden mengakses perangkat telepon seluler 

yang tidak terpisahkan dari internet. Secara umum tingkat literasi masyarakat 

pedesaan pengelola BUMDES yang menjadi subjek penelitian telah memiliki tingkat 

literasi level lima dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.  

Sedangkan dalam usability dan user experience penggunaan aplikasi LMS 

Edmodo, aspek general usability dan pedagogycal usability ditemukan 4 dan  11 item 

ID permasalahan. Dari sekian permasalahan berdasar persepsi pengguna 

kesimpulannya antara lain aplikasi Edmodo kurang memberikan navigasi yang 

optimal sehingga pengoperasian sangat bergantung kepada orang lain yang dapat 

memandu. Selain itu permasalahan mengenai keberadaan kelas maya yang hanya 

mengakomodir satu instruktur padahal dalam proses bisnis pelatihan ini dibutuhkan 

lebih dari satu instruktur. Permasalahan lainnya adalah kendala bahasa bahwasanya 

pada aplikasi berbasis mobile apps belum memungkinkan untuk diseting dalam 

bahasa yang dihendaki oleh pengguna. Aspek user experience pada penelitian ini 

dapat ditarik kesimpulan bahwasanya secara umum responden mengalami 

pengalaman yang menyenangkan menggunakan teknologi aplikasi LMS. Meskipun 

demikian responden masih merasa rumit dan membingungkan.  

Dari pengukuran tingkat literasi TIK masyarakat pedesaan pengelola BUMDES 

dan evaluasi usability serta user experience yang dilakukan pada peserta pelatihan 

dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi peserta pelatihan secara umum sudah 

berada pada level 5 namun masih ditemukan banyak kendala dalam pemanfaatan 

aplikasi teknologi LMS sebagai dukungan proses kegiatan belajar mengajar pada 

pelatihan masyarakat desa pengelola BUMDES. Hal tersebut membuktikan bahwa 

tingkat litersi TIK yang tinggi tidak berbanding lurus terhadap kemudahan dan 

kesuksesan dalam penggunaan teknologi LMS. 

Saran-saran untuk menindaklanjuti penelitian ini adalah perlu dilakukan 

perbaikan metode dalam mengukur tingkat literasi maupun mengukur usability 

secara spesifik dalam hal teknologi LMS. Perluasan area sampel juga perlu diperbaiki 

dengan menambah sampel yang lebih banyak yang mewakili karakteristik dari kelas-

kelas level kematangan tingkat literasi TIK. Selain itu diperlukan penambahan waktu 

penggunaan aplikasi LMS dan juga penambahan task yang lebih mendetail dan lebih 

mewakili setiap item ID dalam setiap aspek dan kategori yang ada pada TUXEL 2.0. 
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ABSTRAK 

Membaca merupakan salah satu cara untuk mempelajari suatu hal. Namun demikian beberapa 

faktor mempengaruhi motivasi dari siswa dalammembacabuku-bukumateri, bahkanbuku-

bukucerita yang mudah. Gerakan Literasi Sekolah (GLS) merupakan salah satu program yang 

diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan minat baca dari siswa, meskipun 

dibeberapa tempat program ini tidak berjalan sesuai dengan rencana pemerintah. Tujuan 

penelitian ini adalah meningkatkan pengetahuan guru untuk memotivasi siswa membaca buku 

dengan kegiatan yang menarik. Diharapkan dengan cara menarik ini, guru dapat mengajak 

siswa gemar membaca dan mereka dapat ikut menyukseskan program GLS. Langkah yang 

dilakukan yang pertama adalah guru diberikan pengetahuan mengenai teknik membaca cepat. 

Kemudian mereka diberikan pelatihan mengaplikasikan scrapbook sebagai kegiatan lanjutan 

setelah membaca. Setelah pelatihan tersebut, guru-guru tertarik dan termotivasi untuk 

mengajarkan kepada siswa didiknya sehingga mereka dapat memahami isi bacaan dengan 

cara yang menyenangkan.      

Kata kunci: kemampuan membaca, Gerakan Literasi Sekolah, Scrapbook 

ABSTRACT 

Reading is basic skill in learning something. Some factors demotivate students in reading 

material books, even just simple story book. School literacy movement is a government program 

to enhance motivation of the students to gain the reading habit of students. However this 

program in some places did not run as planned due to some problems. The aim of this research 

is to enrich teacher’s knowledge to motivate students in reading book in fun activity. It is hoped 

by this fun activity, the teacher can ask the students to gain reading habit and they can continue 

school literacy movement program. The first step in this activity is motivating the teacher to 

apply speed reading technique, after that the scrapbook is introduced to teachers as the further 

activity after reading book. The result shows that the teachers are interested to use scrapbook 

as technique to motivate students in understanding the book through reading book in fun 

activity.  

Keywords: reading skill, school literacy movement, scrapbook 
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INTRODUCTION 

The proverb said that reading is the window to the world. The more we read 

the book, the more knowledge we get. However, the reading interest in Indonesia 

is very low. The survey held by United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) stated that the reading interest of Indonesian citizen is 

only 0,001 (Puspita & Irwansyah, 2018). Meanwhile, the IEA (International 

Association for the Evaluation of Education Achievermen) study showed Indonesia 

has the lowest position for children’s reading interest (Wahyuni, 2019).Those facts 

are worrisome. As reading is one of the ways to gain the knowledge, the low 

literacy interest for most students in Indonesia is become a serious problem that 

affects education.   

Wahyuni (2019) urged there are six factors making low reading interest. Six 

of them are lack of reading environment, economic factor, lack of good library, the 

development of electronic media, ineffective learning model, and inappropriate 

reading learning system.  To overcome that problem, Indonesian government 

applies School Literacy Movement. This movement is based on the regulation of 

Minister of Education and Culture Number 23 year 2015 concerning character 

building. One of the main points in that regulation is the obligation to read non-text 

book for 15 minutes before the lesson starts in school. The purpose of School 

Literacy Movement is to increase students’ literacy. Furthermore, it can be the way 

to increase students’ critical thinking to overcome the hoax. The students lead to 

think more critically on the information through this School Literacy Movement. 

Hence, the good literacy is developed early through the family and school 

environment. School Literacy Movement is realized through the effort to make 

students get acquainted with books. It can be seen from the emergence of reading 

corner and library revitalization. Therefore, the school itself is also encouraged to 

develop the literacy activity in accordance with the school condition and need.  

By observing the literacy movement in two elementary schools in South 

Magelang sub-district, it is showed that the majority of students have not shown 

their interest in literacy. Only a few students visit the reading corner in break time. 

Moreover, the ability of students to write the story is low. The lack of students’ 

literacy awareness is caused by a lack of stimulus from the teacher in fostering 

interest in reading and writing. Then, to increase the students’ reading interest, the 

writers introduce scrapbook to the teachers in those elementary schools. 

Scrapbook is the combination between picture and story. Thus, the aim of this 

research is to enrich teacher’s knowledge to motivate students in reading book in 

fun activity in school literacy movement.  
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METHODOLOGY OF RESEARCH 

The aim of this research is to enrich teacher’s knowledge to motivate 

students in reading book in fun activity. Therefore, this research used a descriptive 

qualitative research. There were 22 participants in this research. This research took 

place in two elementary schools in South Magelang sub-district. The instrument of 

this research was questionnaire to investigate the teachers’ perception. In this 

research, there were many stages done i.e. preparation stages, input stages, 

process stages and output stages. In preparation stages, the researchers 

determine the purpose of the activity which is to increase the School Literacy 

Movement. Then, in input stages, the researchers observed and collected the 

primary data to identify the problem in school literacy movement. After finding the 

problem, the researchers gave the training of making scrap book to the teachers. 

Last, the researchers evaluated the activity.  

The data was analyzed by using Miles, Huberman and Saldana’ data analysis 

technique (2014). This technique included data collection, data display, data 

reduction, and conclusion drawing and verification. The data were taken from the 

questionnaire given to teachers.  

 

LITERATURE REVIEW  

This part discuss some theories that used in this paper. Those theories are 

school literacy movement, speed-reading technique, and scrapbook as a media that 

is used to motivate student actively in enrich reading skill.  

School Literacy Movement  

To conquer the problem of the low interest in reading activity, the 

government launched the program School Literacy Movement (GLS). Regulation of 

the program is based on The Regulation of the Minister of Education and Culture 

No. 23 of 2015 which provides a focal point for basic education in Indonesia to 

explicitly implement and foster the values of character since students' orientation 

to their graduation. The development of GSL based on the Regulation of the 

Minister of Education and Culture No.23 of 2015 on the Development of Character 

Article 1 letter 4, “Habituation is a series of activities done by students, teachers, 

and educators aimed at developing a good habit and educate the generation to be 

a generation with positive character”. This is related to reading books outside of 

the lessons for 15 minutes before the class starts. According to Faizah, et al. 

(2016:2), “GLS is aimed at enhancing the capacity of the students and the school 
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staff to become literate.” The activity is an effort to develop the love for reading in 

the students and pleasurable experience and at the same time stimulating the 

imagination.  

There are some aims of the school literacy movement program which is 

mandated by the government. They are  

1. Increasing culture of literacy in school 

2. Making the school as a fun and child-friendly learning park so that the 

school residents are able to manage their knowledge 

3. Maintaining the continuity of learning by presenting various books and 

accommodating a variety of reading strategies. 

 

Speed Reading Technique 

Speed reading is a type of techniques of reading that have priority of 

speeding in reading without left the understanding of the contents of the reading. 

The speed of reading depends on the material and purpose of reading and also the 

mastery of the reader on the contents of the reading. Zuchdi (2008: 24) says 

reading ability is related to the speed of reading and the understanding of reading 

content. This is influenced by linguistic competence, eye abilities, determination of 

focus information, reading techniques and methods, reading flexibility, and reading 

habits. 

Speed reading activities can be done by reading silently. Tarigan (2015: 32) 

mentions reading silently can be classified as intensive and extensive reading. 

Extensive reading includes survey reading, skimming, and superficial reading. On 

the other hand, intensive reading group is content study reading and linguistic 

study reading. 

Based on Barbe and About in Tarigan (2015:39), there are some skill needed 

in reading silently, as followed: 

1st grade  

 

1) Reading silently, without lip movement, without wishpering 

2) Reading without head movement   

2nd grade  1) Reading without lip or head movement  

2) Reading faster silently than reading aloud  

3rd grade  1) Reading silently without pointing fingers, without lip movement 

2) Comprehending the book which is read silently 

3) Reading silently is faster than reading aloud 

4th grade  1) Understanding and comprehending  book in basic level  

2) The eyes’ speed is able to read  3 words in a second. 

5th grade  1) Reading silently is really faster than reading aloud  

2) Reading with better comprehension  

3) Reading without lip or head movement, or pointing with fingers 
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4) Enjoying reading silently (more enjoy to read silently)  

6th grade  1) Reading without lip movement  

2) Able to adjust the speed of reading with the level of difficulty of 

the book  

3) Able to read 180 word in a minute in fiction book basic level 

 

Scrapbook 

According to dictionary, scrapbook is a book with empty pages in which we 

can stick thing such as picture, article of newspaper in order to keep it. Scrapbook 

also can be define as a crafting and also documentation activity that involve book 

with blank pages then adding it with photos, recipe, greeting cards, pay bill, 

tickets, or anything else that wanted to be memorized.  The sticking things usually 

add with some notes to make the owner of the scrapbook remember the activity 

behind the things they added.   

With those definitions, scrapbook also can be a media to help teacher motivate 

students to do fun activity during school literacy movement. Scrapbook is one of 

fun and easy media to be applied in class even in elementary school. This media 

only need book to be read, the copy of the pictures, the empty book or can be 

changed with empty paper, and also stationary such as scissor, glue, and pen. If it 

is not possible to prepared the copies of the pictures, the teacher can asked the 

students to draw the picture based on the story they have read. It will be more 

creative and challenging. 

There are some steps must be done by using scrapbook. First of all, the 

students must read the book that had been prepared previously. In here, the 

teacher also can modify or adding new skill in reading, for example during the 

teachers in these two schools are being taught speed-reading technique to read 

the book. By using this technique, it is hoped the time for school literacy are not 

only for read the book. After that, the book they have read are resubmitted again, 

therefore the teacher cannot do cheating or reopen the book again. The instructor 

distributed some pictures based on the story the teacher have read, an empty 

book, and also stationeries. In 10 minutes, they need to arrange the picture and 

also retelling the story based on the picture they have arranged and they have 

read.  

 

RESULT AND DISCUSSION 

As stated in introduction, the aim of this research is to enrich teacher’s 

knowledge in motivating students to read book in fun activity. It is knowing that 
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school literacy movement in the two elementary school in Magelang Selatan, school 

that is used as the partner of this research, have run as mandated by the 

government, but they did not held regularly.  

The teachers in two elementary schools were being taught by using speed 

reading technique to improve their reading skill. This technique is chosen since GLS 

only provided 15 minutes to read and comprehend the book which is read. After 

that, the teachers were being treated by using scrapbook technique as fun activity 

in reading. In the end of practice session using scrapbook, the participant must 

fulfill the questioner to measure the effect they felt after learnt scrapbook.  

 

 

 

 

 

 

 

Picture 1. Response of the teacher who had applied Scrapbook in class 

From the picture 1 above, it can be seen that most of the teacher never used 

scrapbook in their class. Only 14.3% of the teacher who took a part of this tutorial 

have known about scrapbook. The rest of the teacher claimed that they never used 

scrapbook and planned to use this technique in literacy time. Previously in their 

class, they only gave time for student to read the book. They use all 15 minutes for 

reading books they have provided in school literacy movement program. They think 

they cannot give the follow up activity after the students read the book since they 

read different title of the book. 

As we know that one purpose of the school literacy movement is to 

maintaining the continuity of learning by presenting various books and 

accommodating a variety of reading strategies. Therefore, the teachers believe that 

scrapbook fits with the needs of the school literacy. It can be seen through the 

result of the questioner which asked whether the scrapbook is suitable and fits with 

school literacy program or not. The result showed that all of the teachers are agree 

with that statement. It can be seen the following diagram which showed the 

response of the teachers who are asked about scrapbook dealt with the school 

literacy movement program.  

 Yes  
 No 
 Soon  
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Yes  
No 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 2. Response whether the scrapbook fits with needs of school literacy 

program 

 

Scrapbook is one the techniques that can be used as the followed up activity 

after the students read the book. The point of scrapbook is the students able to 

retell the story in fun way. They only need to arrange the picture which told about 

the story and give the caption or the story of each picture. The teachers are 

interest to apply scrapbook after they are being taught this technique. They 

believed that scrapbook is easy to apply and kind of fun activity if this activity is 

applied in the class. They believed that all of students in all grades can do this 

activity with their guide. This technique can be used as the one of the activity in 

school literacy movement. This statement is in line with the result of the questioner 

filled by the teacher who has being taught scrapbook as the technique and media 

in reading activity. All the teachers are agree that scrapbook is easy to be applied 

in the class. It can be seen in picture 3 as followed. 

 

 

 

 

 

 

 

Picture 3. Response that Scrapbook is easy to apply in class 

Yes  
No 
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Being asked whether scrapbook is very useful in increasing children’s interest 

in reading book or not, the teachers are agree that scrapbook is very useful. Not 

only easy to be applied, scrapbook is also able to increase students’ interest in 

reading. When the teachers are being taught using scrapbook, they felt challenged 

to arrange the pictures that are provided previously. after that they need to retell 

the story they have read which also describe the picture is about. Sometimes the 

teachers which are divided into some groups, have different opinion to retell the 

story about the picture, or sometimes they also misarrange the picture that make 

the story are different with the story they have read. That is why scrapbook is 

thought as one of the best media in reading comprehension since in scrapbook, the 

readers are need to read, memorize, and retell the story they have read. This 

method can be use to measure the student’s comprehension after they read the 

story. The result of the questioner can be seen in the following picture. 

 

 

 

 

 

 

Picture 4. Response whether scrapbook is useful in increasing childrens’ interseting 

in reading 

 

CONCLUSION 

From the result of the questioner and the discussion above, teachers in 

elementary schools which are partner of this research, are agree that although 

some of them never applied scrapbook in their class, they believed that scrapbook 

fits with the needs of school literacy movement program. They also think that 

scrapbook is easy to applied in class since scrapbook can increase students’ 

interest in reading book. Therefore it can be conclude that scrapbook can be 

applied in the class as follow up activity in school literacy movement as mandated 

by the government. 

 

 

Yes  
No 
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ABSTRAK 

Mata pelajaran Prakarya bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan,ketrampilan dan sikap 

percaya diri peserta didik melalui produk yang dihasilkan sendiri dengan memanfaatkan potensi 

sumber daya alam yang ada dilingkungan sekitar. Prakarya merupakan ilmu terapan yang 

mengaplikasikan berbagai bidang ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah praktis yang 

secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari – hari. Prakarya yang kaitannya dengan 

kerajinan menghasilkan benda untuk memenuhi tuntutan kepuasan pandangan dengan nilai 

pendidikan pada prosedur pembuatannya.Pada materi menyulam kelas VII semester I beberapa 

peserta didik masih mengalami kesulitan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman 

peserta didik tentang tehnik menyulam yang rapi dan indah sehingga hasil karya sulaman peserta 

didik kurang rapi,dan kurang indah. Dengan adanya teknologi informasi yang mudah diakses 

melalui yuotobe berbagai tehnik menyulam peserta didik mendapatkan pengetahuan dan 

pemahaman tentang tehnik menyulam dengan cara yang lebih mudah .Peserta didik juga lebih 

bersemangat dan senang ketika mengamati tayangan dari yuotube tentang tehnik menyulam 

tidak hanya dari hasil arahan dan bimbingan guru.sehingga hampir semua peserta didik 

mehasilkan karya sulam yang kreatif,inovatif, lebih rapi dan indah.  

Kata kunci: Tehnik menyulan, youtobe        

ABSTRACT 

Workshop subjects aim to develop students' knowledge, skills and self-confidence through 

products produced by themselves by utilizing the potential of existing natural resources in the 

surrounding environment. The craft is an applied science that applies various fields of science to 

solve practical problems that directly affect everyday life. Crafts related to craft produce objects 

to meet the demands of satisfaction with the value of education in the manufacturing procedure. 

In the first semester of class VII embroidering material some students still have difficulties due to 

the lack of knowledge and understanding of students about neat and beautiful embroidering 

techniques so that the embroidery students are less neat, and less beautiful. With the information 

technology that is easily accessible through yuotobe various embroidering techniques students 

gain knowledge and understanding of embroidery techniques in an easier way. Students are also 

more enthusiastic and happy when observing impressions from yuotube about embroidering 
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techniques not only from the results of guidance and teacher guidance. so that almost all students 

produce creative, innovative, neater and more beautiful works of embroidery. 

 

Keywords: for the technique, youtobe 

 

 

PENDAHULUAN 

Mata pelajaran Prakarya bertujuan untuk mengembangkan 

pengetahuan,ketrampilan dan sikap percaya diri peserta didik melalui produk yang 

dihasilkan sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada 

dilingkungan sekitar.Sejarah prakarya di Indonesia dimulai dari kegiatan non formal 

yang bersinggungan dengan tradisi lokal yang memuat sistem budaya,teknologi 

lokal,serta nilai – nila kehidupan sosial. 

Dasar pembelajaran berbasis budaya diharapkan dapat menumbuhkan nilai 

kearifan lokal dan jati diri sehingga tumbuh semangat kemandirian.Hal ini didasari 

pada kondisi nyata bahwa pengaruh kuat budaya luar masih perlu mendapat 

perhatian terhadap budaya peserta didik. Prakarya merupakan ilmu terapan yang 

mengaplikasikan berbagai bidang ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah 

praktis yang secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari – hari. Prakarya yang 

kaitannya dengan kerajinan menghasilkan benda untuk memenuhi tuntutan 

kepuasan pandangan dengan nilai pendidikan pada prosedur pembuatannya. 

Mata pelajaran Prakarya secara umum dirancang dengan tujuan membekali 

peserta didik agar mampu Mengembangkan kreativitas melalui pembuatan produk 

berupa kerajinan yang bermanfaat dalam kehidupan sehari – hari,mengembangkan 

kreativitas melalui mencipta,merancang,memodifikasi atau menggubah,dan 

merekonstruksi berdasarkan pendidikan teknologi dasar,kewirausahaan dan kearifan 

lokal,melatih kepekaan rasa peserta didik terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan,teknologi dan seni untuk menjadi inovator dengan mengembangkan 

rasa ingin tahu,rasa keperdulian,rasa memiliki bersama,rasa keindahan dan 

toleransi, membangun jiwa mandiri dan inovasi peserta didik yang berkarakter: 

jujur,bertanggungjawab,disiplin,dan peduli,menumbuhkembangkan berfikir 

teknologis dan estetis: cepat,tepat,cekat serta estetis,ekonomis dan praktis. 

Pada materi menyulam kelas VII semester I beberapa peserta didik masih 

mengalami kesulitan ini terlihat dari hasil karya menyulam yang kurang rapi,kurang 

halus dan kurang indah. Menurut Subandijah (1992:180)menentukan metode 

pembelajaran perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya: kemapuan guru 
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dalam menggunakan metode,tujuan pengajaran yang ingin dicapai,bahan pelajaran 

yang perlu,perbedaan individu,sarana dan prasarana,untuk itu pendidik perlu 

memperhatikan media apa yang paling tepat sehingga  masalah yang dihadapi 

peserta didik dalam memahami tentang tehnik menyulam yang rapi dan indah 

terpecahkan. 

Dengan adanya teknologi informasi yang mudah diakses melalui yuotobe guru 

sebagai motivator dapat menayangkan berbagai teknik menyulam melalui media 

youtube. Sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang tehnik menyulam dengan 

cara yang lebih mudah diterima peserta didik. 

Peserta didik juga lebih bersemangat dan senang ketika mengamati tayangan 

dari yuotube tentang tehnik menyulam tidak hanya dari hasil arahan dan bimbingan 

guru.sehingga hampir semua peserta didik mehasilkan karya sulam yang 

kreatif,inovatif, lebih rapi dan indah 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Efektivitas menurut kamus bahasa Indonesia hal 183 karangan Risa Agustin 

S.Pd adalah dapat membuahkan hasil, ada pengaruhnya dan ada akibatnya.Dengan 

demikian maka efektivitas adalah tindakan yang menghasilkan sesuatu dan memiliki 

pengaruh dan akibat.pengaruhnya yaitu peserta didik lebih mudah memahami tehnik 

menyulam dengan melihat tanyangan di youtube,dan menambah kreasi sehingga 

hasil sulamanya terlihat lebih rapi, dan lebih indah  

Youtobe adalah sebuah situs web  yang berisi berbagai video. Jadi 

pembelajaran menggunakan youtube adalah pembelajaran yang menggunakan 

tayangan berbagai video tentang teknik menyulam. 

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa efektivitas pembelajaran sangat 

penting diperhatikan.Guru sebagai motivator harus memilih media pembelajaran 

yang paling tepat karena media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses 

belajar mengajar,segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang 

pikiran,perasaan,perhatian dan kemampuan atau ketrampilan peserta didik sehingga 

mendorong terjadinya proses belajar. 

Proses belajar mengajar merupakan sebuah proses komunikasi antar peserta 

didik,pengajar dan bahan ajar.Komunikasi tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan 

sarana penyampaian pesan atau media. Keberhasilan menggunakan media 

pembelajaran dalam proses pembelajaran diantaranya: isi pesan,cara menjelaskan 

pesan,dan karakteristik penerima pesan tiga faktor tersebut  yang harus diperhatikan 

dalam memilih dan menggunakan media. Agar proses belajar mengajar efektiv. 
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Pengertian Keterampilan menurut Munzayanah (1996:1) menyatakan bahwa 

keterampilan adalah kecakapan menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan. 

Keterampilan adalah suatu sikap seseorang yang dapat menciptakan karya dan dapat 

menghasilkan karya yang baik serta siap untuk dipasarkan. Menurut Lukman Ali 

(1991:1043) “keterampilan berasal dari kata terampil yang artinya cakap dalam 

menyelesaikan tugas, sedangkan keterampilan adalah kecakapan untuk 

menyelesaikan suatu tugas”. Keterampilan juga diartikan sebagai kegiatan-kegiatan 

yang berupa perbuatan yang menghasilkan karya atau pekerjaan sebagai sumber 

nafkah. Menurut Soemarjadi dkk (1992:6) definisi kata “keterampilan sama dengan 

kecekatan, terampil atau cekatan, adalah kepandaian melakukan sesuatu dengan 

cepat dan benar”. Sedangkan menurut Sastrowinoto (1985) keterampilan adalah 

“gerakan refleks yang bersyarat”. Syaratnya adalah telah terbentuknya alur refleks 

dengan cara melatih diri berkonsentrasi atau membuang kegiatan syaraf yang tidak 

terarah kepada keterampilan. Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan adalah suatu sikap seseorang / kegiatan yang dapat 

menciptakan dan menghasilkan suatu karya yang baik dan siap untuk dipasarkan 

dan sebagai sumber nafkah. 

Kegiatan menyulam sudah sejak lama dikenal dalam kehidupan manusia.Sulam 

biasa juga disebut border adalah hiasan yang dibuat dipermukaan kain atau bahan 

– bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Dahulu sulam lebih banyak 

menggunakan bahan dasar benang katun.saat ini sulam dikembangkan dengan pita 

dan benang nylon yang tebal dan kaku.Kain dan benang yang digunakan untuk 

sulaman berbeda – beda sesuai dari masing – masing daerah. 
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Gambar 1. Alat dan bahan 

Alat untuk membuat sulam pita terdiri dari  : 

Jarum sulam pita  

Jarum yang digunakan kali ini terbagi dua yaitu jarum yang digunakan untuk 

menyulam benang dan jarum yang diugnakan untuk menyulam pita. 

Pembidang/Ram 

Pembidang adalah alat yang dipakai untuk menbentangkan kain. Kain yang 

dibentangkan dalam pembidang akan menjadi kaku sehingga memudahkan dalam 

proses penyulaman. 

Kertas  Karbon 

Kertas karbon digunakan untuk menjiplak motif yang ingin dibuat. Gambar 

yang disalin ke kain dengan media kertas karbon tidak akan cepat hilang atau 

terhapus. 

Gunting 

Gunting duganakan untuk memotong kain dan benang yang dibutuhkan dalam 

proses penyulaman. 

Berikut Bahan yang dibutuhkan dalam penyulaman: 
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Pita 

Pita merupakan bahan dasar dalam menyulam. Pita tersedia dalam berbagai 

variasi berdasarkan jenis dan ukurannya. 

Benang Sulam 

Benang sulam di pergunakan  untuk membuat batang dan tangkai daun agar 

terkesan rapi dan  cantik. Benang dari wol, linen dan sutra adalah bahan yang paling 

umum digunakan dalam menyulam. 

Kain 

Kain terbagi menjadi tiga, yaitu serat alam, serat sintetis, dan gabungan 

keduanya. Pada dasarnya semua jenis kain dapat digunakan. 

Pensil 

Pensil biasa ini berguna untuk menjiplak motif  pada kain. 

Kertas 

Digunakan untuk membuat motif atau pola yang akan diciplakkan pada kain 

atau bahan. Untuk pola atau motif yang berulang, gunakan kertas yang tidak mudah 

sobek, misalnya kertas Samson. 

Namun seiring berjalannya waktu bahan-bahan yang digunakan untuk 

menyulam semakin bervariasi seperti dari katun dan rayon serta dengan cara-cara 

menyulam yang semakin moderen pula. 

Cara menyulam / teknik tusukan menyulam 

Pada dasarnya, teknik menyulam sangatlah sederhana. Kain yang akan disulam 

diberi gambar atau motif dasar yang akan menjadi acuan dasar penyulaman dengan 

menggunakan teknik-teknik tusuk tertentu. 
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Gambar 2. Teknik Tusukan Menyulam 

Teknik-teknik tusuk sulam sangatlah bervariasi bahkan bisa sampai 50 macam 

tusuk. Mulai dari sulam dasar dari tusuk rantai, tusuk silang, tusuk jelujur, dan tusuk 

lainnya. 

Berikut beberapa teknik tusuk yang sering digunakan dalam teknik menyulam 

diantaranya: 

Tusuk mendatar 

Seperti namanya, Teknik tusuk mendatar dilakukan dengan cara melakukan 

tusukan mendatar dan dibuat lurus. Teknik ini biasanya digunakan untuk mengisi 

pola yang masih kosong. 

 
 

Gambar 3. Tusuk Mendatar 

Sumber: needleknowledge.com 
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Tusuk Simpul 

Teknik tusuk simpul dilakukan dengan cara menarik benang dari bagian bawah 

kain, Selanjutnya benang diputarkan dua kali pada batang jarum, lalu jarum kembali 

ditarik. Teknik ini akan menghasilkan efek tekstur yang tegas pada permukaan kain. 

 

 

Gambar 4. Teknik Tusuk Tumpul  

Sumber: pinterest.com 

 

Tusuk Rantai 

Tusuk rantai juga dilakukan dengan menarik jarum dari bagian bawah kain. 

Selanjutnya, sisipkan kembali jarum ke arah semula sehingga jarum keluar diatas 

benang yang telah dilalui sebelumnya. 

 

 
Gambar 5. Teknik Tusuk Rantai 
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Sumber: dmccreative.co.uk 

Tusuk Jelujur 

Tusuk jelujur adalah teknik tusukan dengan hasil akhir garis putus-putus. 

Caranya sangat sederhana, yaitu dengan mejahit dari kanan ke kiri dengan ukuran 

dan jarak tusukan yang sama. 

 

Gambar 6. Teknik Tusuk Jelujur 

indianparentsforum.com 

Tusuk Menyilang 

Tusukan silang ini biasanya digunakan untuk membuat kruistik. Seperti 

namanya, tusukan ini dilakukan dengan cara menyilang. Caranya juga sangat mudah 

yaitu dengan melakukan tusukan dengan arah miring dari kiri atas ke kanan bawah 

kemudian masukkan lagi jarum dari kiri bawah kekananatas. 

 

Gambar 7. Teknik Tusuk Menyilang 
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Pada umumnya sulaman dengan benang menggunakan beberapa jenis tusuk 

dasar seperti tusuk jelujur,tikam jejak,silang,flanel,fiston,rantai,merekat benang dan 

batang. Hasil akhir sulaman dapat dibedakan menjadi berikut : 

1. Sulam datar menghasilkan sulaman rata dengan permukaan kain. 

2. Sulaman terawang menghasilkan sulaman berlubang – lubang seperti 

menerawang. 

3. Sulam timbul menghasilkan sulaman membentuk tekstur dipermukaan kain 

sesuai motif yang dibuat.   

Beberapa jenis sulaman yang berkembang saat ini diantaranya : 

1. Sulam kepala peniti 

Hasil sulaman ini memiliki tekstur yang menyerupai kepala jarum pentul 

yang berukuran kecil. 

2. Sulam baying 

Hasil sulamannya merupakan jenis sulam dengan teknik penempatan kain 

yang bertindih. 

3. Sulam renda bangku 

Hasil sulamannya memiliki fungsi sebagai renda baju atau taplak. 

4. Sulam pita 

Hasilnya sulaman menggunakan pita-pita dengan berbagai ukuran dan 

ketebalan yang bervariasi. 

 

KESIMPULAN 

Dari makalah diatas dapat kita simpulkan bahwa proses pembelajaran 

menyulam akan sesuai dengan tujuan pembelajaran apabila dalam praktek 

menyulam peserta didik sudah memahami dan memiliki pengetahuan tentang tehnik 

menyulam yang baik.salah satu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran 

menyulam dengan menggunakan media pembelajaran youtube. Namun upaya yang 

tidak kalah penting adalah peran guru sebagai motivator peserta didik dalam 

membimbing peserta didik agar dapat memiliki ketrampilan menyulam dengan 

kreativitas peserta didik sehingga menghasilkan karya kerajinan menyulam yang 

rapi,dan indah. 
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ABSTRAK 

This study reports  the profile of Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) of 

Writing lectures from the students’ perspective.   It described the students’ attitudes and opinion 

on the implementation of  Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) during 

joining the teaching-learning activities of writing class.   Adopting qualitative descriptive study 

framework, fifty students participated in fulfilling the questionnaires on the implementation of  

Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK). Closed questionnaire was 

implemented as the research instrument in collecting the data. Closed questionnaire was used  

to measure 7 (seven) TPACK domains, namely: 1. Technological Knowledge, 2. Pedagogical 

Knowledge, 3. Content Knowledge, 4. Technological Pedagogical Knowledge, 5. Technological 

Content Knowledge, 6. Pedagogical Content Knowledge, 7. Technological Pedagogical Content 

Knowledge. The results show that the ability of lecturers of writing class  in applying TPACK is  at 

enough criteria.  

Key words : Students’ Perspective, Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) 

and Writing.  

 

 

INTRODUCTION (PENDAHULUAN) 

Menulis (writing) merupakan salah satu keterampilan produktif dan sebagai media 

penyampaian gagasan, perasaan dan persepsi penulis kepada pembaca. Oshima, 

and  Hogue (1997), menyatakan bahwa  Writing atau menulis adalah suatu kegiatan 

progresif. Artinya, sebelum kita menulis sesuatu, kita sudah harus memikirkan 

tentang sesuatu yang akan kita katakan dan bagaimana kita akan mengatakannya. 
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Lalu setelah kita selesai menulis, kita akan membaca kembali apa yang kita tulis, 

membuat perubahan dan perbaikan.  Menurut Tarigan (1994), menulis merupakan 

suatu keterampilan berbahasa yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Dengan penguasaan 

keterampilan menulis yang baik, mahasiswa dapat mengomunikasikan ide-ide 

mereka.  

 Sejalan dengan pernyataan di atas, Richard dalam Widodo (2007) 

menyatakan bahwa status writing dalam pengajaran bahasa telah meningkat pesat 

sejak 30 tahun yang lalu. Lebih jauh Widodo (2008) menyatakan bahwa pelajar 

Indonesia sering menemui kesulitan dalam mentransfer ide dari bahasa asli mereka 

— Bahasa Indonesia ke bahasa target — Bahasa Inggris. Kasus ini membutuhkan 

perhatian guru (dosen) yang lebih besar untuk membantu peserta didik agar berhasil 

dalam keterampilan menulis. 

 Seiring dengan Kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya, 

adalah sebuah keniscayaan bahwa dosen matakuliah menulis harus menguasai 

teknologi untuk kemudian digunakan sebagai media pendukung dalam kegiatan 

pembelajaran menulis.  Pembelajaran writing di Perguruan Tinggi seharusnya tidak 

hanya dapat mengembangkan kemampuan kognitif siswa melainkan juga dapat 

mengembangkan literasi baru mahasiswa.  Sebagaimana disebutkan oleh Intan 

Ahmad (2018),  agar lulusan perguruan tinggi bisa kompetitif, maka kurikulum PT 

perlu memiliki orientasi baru. Adanya Era Revolusi Industri 4.0, lulusan tidak hanya 

cukup Literasi Lama (membaca, menulis, & matematika) sebagai modal dasar untuk 

berkiprah di masyarakat namun perlu adanya kemampuan Literasi Data, Literasi 

Teknologi dan Literasi Manusia. Untuk itu proses pembelajaran pada Perguruan 

Tinggi harus mengarah pada kemampuan literasi baru.   

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, perlu adanya pendekatan 

pembelajaran menulis  yang yang memadukan antara materi, pedagogi dan 

teknologi guna mendukung terbudayakannya kecakapan berpikir, 

terkembangkannya “sense of inquiry” dan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. 

Dengan hadirnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa dijadikan 

salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menulis yang dilakukan 
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oleh seorang dosen. Pendekatan TPACK (Technological Pedagogical And Content 

Knowledge) merupakan salah satu solusinya. Dengan TPACK merupakan 

Pengetahuan konten pedagogik teknologi yaitu berupa  penggabungan antara 

kemampuan pengetahuan konten, pedagogic, dan integrasi teknologi dosen di dalam 

proses pembelajaran di kelas. Model ini diadaptasi dari model Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) oleh Shulman (2006). Pendekatan TPACK dapat diintegrasikan 

dengan model yang dapat melatih siswa untuk menemukan pengetahuan baru 

secara mandiri namun tetap mendapat bimbingan guru/dosen.  

Profil TPACK dosen (pengajar) matakuliah writing menjadi sesuatu yang 

penting sebagai gambaran terkait kompetensi pedagogik,  penguasaan  konten  

(materi)  dan  teknologi  dosen dalam melaksanakan  real teaching atau 

pembelajaran yang sesungguhnya di kelas. Data yang diperoleh dapat digunakan 

sebagai bahan evaluasi terkait proses pembelajaran dan evaluasi proses belajar dan 

mengajar dosen Program Studi khususnya,  atau  dapat  memberi  masukan  untuk  

perbaikan  program  pendidikan  secara umum. Di samping itu, hasil analisis 

kemampuan TPACK dosen menulis  ini juga diharapkan menyediakan informasi 

terkait kemampuan  dosen writing yang ada.  

Dengan berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi 

yang begitu pesat pada era globalisasi ini menjadi sebuah tantangan yang harus 

disikapi guru (dosen) untuk meningkatkan profesionalismenya. Keberadaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang pesat bisa dijadikan salah satu cara untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru (dosen). 

Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, seorang guru (dosen) perlu memahami dan 

mimiliki kemampuan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) untuk 

meningkatkan profesionalismenya. Dengan demikian paper ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan sikap dan pendapat siswa tentang implementasi Technological 

Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) selama  kegiatan belajar-mengajar di 

kelas menulis (writing). 

Metode 
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Penelitian ini merupakan merupakan penelitian deskriptif melalui penelitian 

survei  dengan menggunakan Kuesioner tertutup  sebagai instrumen penelitian 

dalam mengumpulkan data. Kuesioner  digunakan untuk mengukur 7 (tujuh) domain 

TPACK, yaitu: 1. Pengetahuan Teknologi, 2. Pengetahuan Pedagogis, 3. 

Pengetahuan Konten, 4. Pengetahuan Pedagogis Teknologi, 5. Pengetahuan Konten 

Teknologi, 6. Pengetahuan Konten Pedagogis, 7. Pengetahuan Konten Pedagogis 

Teknologi. Penelitian ini dilaksanakan pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris 

Universitas Tidar dengan responden berjumlah 25 mahasiswa. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan kemampuan TPACK calon 

dosen dalam pembelajaran menulis (writing). Subjek penelitian ini adalah mahasiswa 

yang menempuh mata kuliah writing pada semester genap 2018/2019. Adapun 

analisis data kemampuan TPACK dosen writing, penulis menggunakan teorinya Miles 

and Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap yaitu  data reduction, data display, 

serta drawing conclusion. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Penelitian telah dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan TPACK  

dosen matakuliah writing. Gambaran TPACK dosen writing (menulis) akan dijabarkan 

berdasarkan 7 (tujuh) subdomainnya, yakni technological knowledge, pedagogical 

knowledge, content knowledge, technological pedagogical knowledge, technological 

content knowledge, pedagogical content knowledge  dan technological pedagogical 

content knowledge. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner tertutup tentang 

persepsi mahasiwa terkait profil technological pedagogical content knowledge 

(TPACK) dosen  mata kuliah menulis (writing.) Hasil penelitian disajikan pada uraian 

dan notasi sebagai berikut ini. 

notasi :  

1   tidak baik 

2   kurang baik 

3   cukup 

4   baik 

5   sangat baik 
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1. Technological Knowledge 

Berdsarkan pendapat Mishra dan Koehler (2006), proses pengajaran dan 

pembelajaran perlu memanfaatkan perkembangan teknologi. Berdasarkan analisis 

data, didapatkan profil TK dosen matakuliah writing berdasarkan persepsi  

Mahasiswa  dapat disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1 Hasil Angket Persepsi Mahasiswa tentang  

Kompetensi Technological Knowledge dalam Pembelajaran Writing 

(%) 

NO VARIABEL 
LATEN 

NO. INDIKATOR LABEL 1 2 3 4 5 Tot
al 
(%
) 

1 Technological 
Knowledge 

1 Dapat mengajar siswa 
dengan menggunakan 
web (mis: blog, 
facebook, wiki) 

TK 1    2
0 

8
0 

100 

2 Mempunyai kemampuan 
teknik untuk 
menggunakan teknologi 

TK 2    3
6 

6
4 

100 

3 Dapat mempelajari 
teknologi dengan 
mudah 

TK 3   2
0 

4
0 

4
0 

100 

4 Dapat mengintegrasikan 
penggunaan web untuk 
pembelajaran siswa 

TK 4   4
0 

4
0 

2
0 

100 

5 Dapat menggunakan 
software conference 
(mis: MSN Messenger, 
Skype, Yahoo, IM) 

TK 5  1
6 

4
4 

2
0 

2
0 

100 

Berdasarkan tabel 1 di atas bisa diketahui bahwa berdasarkan persepsi 

mahasiswa, Kompetensi Technological Knowledge dosen writing  dalam 

Pembelajaran Writing berada pada kategori cukup, baik dan sangat baik. Dosen 

mampu mengajar mahasiswa dengan menggunakan web (mis: blog, facebook, wiki), 

mampu untuk menggunakan teknologi, mempelajari teknologi dengan mudah, serta 

mampu mengintegrasikan penggunaan web untuk pembelajaran mahasiswa. 
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Adapun kemampuan menggunakan software conference (mis: MSN Messenger, 

Skype, Yahoo, IM) sebagian besar masih dalam kategori cukup.  

 

2.  Pedagogical Knowledge 

Pengetahuan pedagogik merupakan model pembelajaran kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur sistematik dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi perancang pembelajaran dan para dosen/guru dalam merancang dan 

melaksanakan pembelajaran (Tian, Suryawati, dan  Arief, 2014). Pengetahuan 

pedagogik ini seiring dengan  UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen  terkait dengan kompetensi pedagogik. Di samping 

itu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 menjelaskan 

bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru mengelola pembelajaran 

yang terdiri dari pemahaman terhadap siswa, perencanaan, implementasi 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan mengaktualisasikan segenap potensi siswa.  

Berdasarkan analisis data, persepsi mahasiswa terkait profil Pedagogical Knowledge 

dosen dalam pembelajaran writing ini disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2 Hasil Angket Persepsi Mahasiswa tentang  

Kompetensi Pedagogical Knowledge dalam Pembelajaran Writing 

(%) 

NO VARIABEL 
LATEN 

NO. INDIKATOR LABEL 1 2 3 4 5 Tot
al 
(%
) 

2 Pedagogical 
Knowledge 

1 Dapat membimbing 
siswa untuk belajar 
mandiri  

PK 1    2
0 

80 100 

2 Dapat merencanakan 
aktivitas kelompok 
untuk siswa 

PK 2    8 92 100 

3 Dapat mengidentifikasi 
topik yang tepat untuk 
aktivitas kelompok 

PK 3     10
0 

100 

4 Dapat mengajari siswa 
untuk dapat memonitor 

PK 4    1
2 

88 100 
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pembelajaran mereka 
sendiri 

5 Dapat mengajari siswa 
untuk mengadaptasi 
strategi pembelajaran 
yang tepat 

PK 5     10
0 

100 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas bisa diketahui bahwa berdasarkan persepsi 

mahasiswa, Kompetensi Pedagogical  Knowledge dosen writing  dalam Pembelajaran 

Writing berada pada kategori baik dan sangat baik. Kompetensi Pedagogical  

Knowledge ini dapat dilihat dari kemampuan dosen dalam membimbing siswa untuk 

belajar mandiri, dosen dapat merencanakan aktivitas kelompok untuk mahasiswa, 

dapat mengidentifikasi topik yang tepat untuk aktivitas kelompok, dapat mengajari 

mahasiswa untuk dapat memonitor pembelajaran mereka sendiri serta dosen dapat 

mengajari siswa untuk mengadaptasi strategi pembelajaran yang tepat.  

 

3. Content Knowledge 

Content Knowledge (Pengetahuan konten) atau pengetahuan materi 

merupakan pengetahuan tentang materi/isi mata pelajaran yang dipelajari atau 

diajarkan. Menurut Shulman (1986)  materi pelajaran mancakup pengetahuan 

berupa konsep, teori, gagasan, kerangka kerja, metoda yang dilengkapi dengan 

metoda ilmiah serta penerapanntyan dalam kehidupan sehari-hari. Content 

knowledge merupakan pengetahuan tentang materi yang dipelajari ataupun 

diajarkan. Pengetahuan tentang materi pelajaran ini sangat penting dimiliki oleh guru 

(Mishra dan Koehler, 2008). Shulman (1986) menambahkan pengetahuan konten 

meliputi pengetahuan tentang konsep, teori, gagasan, kerangka kerja, pengetahuan 

tentang pembuktian, serta praktik-praktik dan pendekatan untuk mengembangkan 

pengetahuan tersebut. Berdasarkan analisis data, persepsi mahasiswa terkait profil 

Content Knowledge dosen dalam pembelajaran writing ini disajikan pada tabel 3. 

Tabel 3 Hasil Angket Persepsi Mahasiswa tentang  

Kompetensi Content Knowledge dalam Pembelajaran Writing (%) 
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NO VARIABEL 
LATEN 

NO. INDIKATOR LABEL 1 2 3 4 5 Tot
al 
(%
) 

3 Content 
Knowledge 

1 Memiliki strategi 
pengembangan 
pemahaman dari mata 
pelajaran pada 
pembelajaran   

CK 1    2
0 

80 100 

2 Memiliki berbagai cara 
pengembangan 
pemahaman dari mata 
pelajaran pada 
pembelajaran kedua.  

CK 2    4
0 

60 100 

3 Dapat berpikir tentang 
materi pelajaran seperti 
seorang ahli yang 
mengkhususkan diri 
pada pertama kali 
mengajar subjek 

CK 3    8 92 100 

Berdasarkan tabel 3 di atas bisa diketahui bahwa berdasarkan persepsi 

mahasiswa, Kompetensi Content Knowledge dosen writing  dalam Pembelajaran 

Writing berada pada kategori baik dan sangat baik. Kompetensi ini bisa diamati dari 

dosen memiliki strategi pengembangan pemahaman dari mata pelajaran pada 

pembelajaran,  memiliki berbagai cara pengembangan pemahaman dari mata 

pelajaran pada pembelajaran kedua serta dosen mampu berpikir tentang materi 

pelajaran seperti seorang ahli yang mengkhususkan diri pada pertama kali mengajar 

subjek.  

4. Technological Pedagogical Knowledge 

Technological Pedagogical Knowledge merupakan pengetahuan tentang 

bagaimana teknologi dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. 

Technological Pedagogical Knowledge merupakan pengetahuan tentang bagaimana 

beragam teknologi dapat digunakan dalam pengajaran dan penggunaan teknologi 

tersebut mampu mengubah cara guru mengajar (Schmidt et al., 2009). Sahin (2011) 

berpendapat bahwa pengetahuan ini juga termasuk mengenai integrasi teknologi 

dalam strategi dan perancangan pengajaran yang sesuai, dengan tetap 

memperhatikan kekuatan dan kelemahannya.  Berdasarkan analisis data, persepsi 



 ◼ 

 

Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK):  

the Students’ Perspective on Writing Classul 

Farikhah. Malik 

173 

mahasiswa terkait profil Technological Pedagogical Knowledge dosen dalam 

pembelajaran writing ini disajikan pada tabel 4. 

Tabel 4 Hasil Angket Persepsi Mahasiswa tentang  

Kompetensi Technological Pedagogical Knowledge dalam 

Pembelajaran Writing (%) 

NO VARIABEL 
LATEN 

NO. INDIKATOR LABEL 1 2 3 4 5 Tot
al 
(%
) 

4 Technological 
Content 
Knowledge 

1 Dapat menggunakan 
teknologi tepat guna 
(sumber daya 
multimedia misalnya, 
simulasi) untuk 
mewakili isi mata 
pelajaran  

TCK 1     10
0 

100 

2 Dapat memilih materi 
kompetensi dasar 
pembelajaran yang 
tepat dalam mengajar 
menggunakan 
teknologi  

TCK 2    4
0 

60 100 

3 Melakukan proses 
pembelajaran dengan 
media teknologi seperti 
Mikroskop multimedia, 
LCD Proyektor, 
Komputer 

TCK 3     10
0 

100 

4 Mengetahui materi 
pembelajaran yang 
membutuhkan fasilitas 
teknologi untuk 
mempermudah siswa 
dalam pelajaran 

TCK 4     10
0 

100 

Berdasarkan tabel 4 di atas bisa diketahui bahwa berdasarkan persepsi 

mahasiswa, Kompetensi Technological Pedagogical Knowledge dosen writing  dalam 

Pembelajaran Writing berada pada kategori baik dan sangat baik. Kompetensi ini 

dapat dilihat dari kemampuan dosen dalam menggunakan teknologi tepat guna 

(sumber daya multimedia misalnya, simulasi) untuk mewakili isi mata pelajaran, 
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memilih materi kompetensi dasar pembelajaran yang tepat dalam mengajar 

menggunakan teknologi, melakukan proses pembelajaran dengan media teknologi 

seperti Mikroskop multimedia, LCD Proyektor, Komputer serta dosen mengetahui 

materi pembelajaran yang membutuhkan fasilitas teknologi untuk mempermudah 

mahasiswa dalam pelajaran.  

5. Technological Content Knowledge 

Technological Content Knowledge merupakan pengetahuan tentang cara 

mengaitkan teknologi dan konten secara timbal-balik. Pengetahuan  teknologi dapat 

dijadikan sebagai model representatif untuk konten yang spesifik (Schmidt et al, 

2009). TCK merupakan pengetahuan tentang hubungan timbal balik antara teknologi 

dan konten (Koehler et al., 2014). Berdasarkan analisis data, persepsi mahasiswa 

terkait profil Technological content Knowledge dosen dalam pembelajaran writing ini 

disajikan pada tabel 5. 

Tabel 5 Hasil Angket Persepsi Mahasiswa tentang  

Kompetensi Technological Content Knowledge dalam 

Pembelajaran Writing (%) 

 

NO VARIABEL 
LATEN 

NO. INDIKATOR LABEL 1 2 3 4 5 Tot
al 
(%
) 

5 Pedagogical 
Content 
Knowledge 

1 Melakukan evaluasi 
hasil belajar siswa  

PCK 1     10
0 

100 

2 Membuat 
pengembangan 
kurikulum/ silabus 

PCK 2     10
0 

100 

3 Membuat perancangan 
pembelajaran 

PCK 3    3
6 

64 100 

4 Melaksanakan 
pembelajaran yang 
mendidik dan dialogis 

PCK 4    3
2 

68 100 

Berdasarkan tabel 5 di atas bisa diketahui bahwa berdasarkan persepsi 

mahasiswa, Kompetensi Technological Content Knowledge dosen writing  dalam 

Pembelajaran Writing berada pada kategori baik dan sangat baik. Kompetensi ini 

dapat diamati dari cara dosen dalam melakukan evaluasi hasil belajar siswa, 
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mengembangan kurikulum/silabus, membuat perancangan pembelajaran, serta 

dalam melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.  

6. Pedagogical Content Knowledge    

Pedagogical Content Knowledge   sebagai parameter untuk mengetahui 

pendekatan pengajaran apa yang sesuai dengan konten dan juga mengetahui 

bagaimana elemen konten bisa diatur untuk pengajaran yang lebih baik. 

Pengetahuan ini merupakan pengetahuan pedagogik yang berlaku untuk pengajaran 

konten yang spesifik. Pengetahuan ini juga untuk mengetahui apa pendekatan 

pengajaran yang sesuai dengan konten serta untuk mengetahui bagaimana elemen 

konten bisa diatur untuk pengajaran yang lebih baik (Mishra dan Koehler, 2006). 

Berdasarkan analisis data, persepsi mahasiswa terkait profil pedagogical content 

knowledge dosen dalam pembelajaran writing ini disajikan pada tabel 6. 

 

Tabel 6 Hasil Angket Persepsi Mahasiswa tentang  

Kompetensi Pedagogical Content Knowledge dalam Pembelajaran 

Writing (%) 

NO VARIABEL 
LATEN 

NO. INDIKATOR LABEL 1 2 3 4 5 Total 
(%) 

6 Technologica
l Pedagogical 
Knowledge 

1 Program Pendidikan 
Guru telah 
menyebabkan saya 
untuk berpikir lebih 
mendalam tentang 
bagaimana 
teknologi dapat 
mempengaruhi 
pendekatan 
pengajaran yang 
saya gunakan di 
kelas  

TPK 1    20 80 100 

2 Berpikir kritis 
tentang bagaimana 
menggunakan 
teknologi di kelas 

TPK 2    20 80 100 
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3 Dapat 
menyesuaikan 
penggunaan 
teknologi yang 
dipelajari untuk 
kegiatan 
pengajaran yang 
berbeda 

TPK 3    20 80 100 

4 Dapat 
menggunakan 
teknologi informasi 
dan komunikasi 
untuk diskusi pada 
forum dengan siswa 

TPK 4    20 80 100 

Berdasarkan tabel 6 di atas bisa diketahui bahwa berdasarkan persepsi 

mahasiswa, Kompetensi Pedagogical Content Knowledge dosen writing  dalam 

Pembelajaran Writing berada pada kategori baik dan sangat baik. Kompetensi ini 

dapat dilihat dari refleksi dosen yang menyatakan bahwa Program Pendidikan Guru 

telah menyebabkan dosen untuk berpikir lebih mendalam tentang bagaimana 

teknologi dapat mempengaruhi pendekatan pengajaran yang saya gunakan di kelas, 

berpikir kritis tentang bagaimana menggunakan teknologi di kelas,  dapat 

menyesuaikan penggunaan teknologi yang dipelajari untuk kegiatan pengajaran 

yang berbeda, serta dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

diskusi pada forum dengan siswa.  

7. Technological Pedagogical Content Knowledge 

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) merupakan sebuah 

kerangka konseptual yang memperlihatkan hubungan antara tiga pengetahuan yang 

harus dikuasai oleh guru, yaitu teknologi, pedagogi, dan konten. TPCK ini perlu 

dikuasai oleh dosen agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. 

Dosen diharapkan  memiliki pemahaman yang handal atas terhadap interaksi 

kompleks antara 3 komponen dasar pengetahuan, yaitu PK, CK dan TK, dengan cara 

mengajarkan materi tertentu menggunakan metode pedagogik dan teknologi yang 

sesuai (Schmidt et al., 2009). TPACK memiliki keunggulan dibandingkan konsep 

sebelumnya, yaitu PCK. Diantaranya dalam menyusun desain instruksional, model 

dan strategi pembelajaran, sistem penilaian serta dalam mendesain kurikulum, 

dimana kesemua hal tersebut terintegrasi dengan teknologi informasi dan 
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komunikasi. Berdasarkan analisis data, persepsi mahasiswa terkait profil 

technological pedagogical content knowledge dosen dalam pembelajaran writing ini 

disajikan pada tabel 7. 

Tabel 7 Hasil Angket Persepsi Mahasiswa tentang  

Kompetensi Technological Pedagogical Content Knowledge  

dalam Pembelajaran Writing (%) 

NO VARIABEL 
LATEN 

NO. INDIKATOR LABEL 1 2 3 4 5 Total 
(%) 

7 Technologica
l Pedagogical 
Content 
Knowledge 

1 Dapat 
menggunakan 
strategi yang 
menggabungkan 
konten, teknologi 
dan pendekatan 
pengajaran.  

TPACK 
1 

   40 60 100 

2 Dapat memberikan 
kepemimpinan 
dalam membantu 
orang lain untuk  
mengkoordinasika
n penggunaan 
konten, teknologi 
dan pendekatan 
mengajar di 
sekolah 

TPACK 
2 

  20 60 20 100 

3 Dapat memilih 
untuk 
menggunakan 
teknologi di kelas 
yang 
meningkatkan 
proses 
pembelajaran, 
bagaimana saya 
mengajar dan apa 
yang dipelajari 
siswa 

TPACK 
3 

  40 40 20 100 

4 Dapat 
mengajarkan 
pelajaran yang 

TPACK 
4 

  40 20 40 100 
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tepat dengan 
mengintegrasikan 
mata pelajaran, 
teknologi dan 
metode 
pengajaran 

5 Dalam mengajar 
sesuai dengan 
kompetensi 
pedagogik, dapat 
menggunakan 
teknologi 
pembelajaran 
dalam mengajar 
materi pada siswa 

TPACK 
5 

  60 20 20 100 

Berdasarkan tabel 7 di atas bisa diketahui bahwa berdasarkan persepsi 

mahasiswa, Kompetensi Technological Pedagogical Content Knowledge dosen 

writing  dalam Pembelajaran Writing sebagaian besar berada pada kategori cukup. 

Di samping itu beberapa aspek beradada pada kategori baik dan sangat baik. 

Kemampuan ini bisa dilihat dari kemampuan dosen dalam menggunakan strategi 

yang menggabungkan konten, teknologi dan pendekatan pengajaran, dalam 

memberikan kepemimpinan dalam membantu orang lain untuk  mengkoordinasikan 

penggunaan konten, teknologi dan pendekatan mengajar di sekolah, dalam memilih 

untuk menggunakan teknologi di kelas yang meningkatkan proses pembelajaran, 

bagaimana dosen mengajar dan apa yang dipelajari mahasiswa, dosen dapat 

mengajarkan pelajaran yang tepat dengan mengintegrasikan mata pelajaran, 

teknologi dan metode pengajaran, dan dalam mengajar sesuai dengan kompetensi 

pedagogik, dapat dosen menggunakan teknologi pembelajaran dalam mengajar 

materi pada mahasiswa.  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

gambaran secara keseluruhan mengenai kemampuan dosen matakuliah writing  

dalam mengaplikasikan TPACK  berada dalam kategori cukup baik.  Data ini diperoleh 

dari angket tertutup terkait persepsi mahasiswa tentang profil technological 

pedagogical content knowledge dosen dalam pembelajaran writing.  

  

SIMPULAN 
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Berdasarkan data, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kemampuan TPACK 

dosen menulis (writing) sudah cukup baik namuan masih perlu ditingkatkan pada 

beberapa aspek penguasaan konten, pedagogik dan teknologi. Kemampuan TPACK 

dosen menulis (writing) perlu sekali dikembangkan untuk mencetak dosen yang 

profesional. 
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ABSTRAK 

Setiap siswa mempunyai kesulitan belajar yang berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kesalahan siswa kelas XI MAN Temanggung dalam menyelesaikan masalah 

matematika pada materi matriks. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini sebanyak empat subjek dengan kategori 

tinggi, tiga subjek dengan kategori sedang, dan tiga subjek dengan kategori rendah.  Data pada 

penelitian ini adalah kesulitan belajar matematika siswa kelas XI MAN Temanggung. Instrumen 

pada penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen utama, tes tertulis dan dokumen sebagai 

instrumen bantu. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa 1) subjek dengan kategori tinggi 

memiliki kesalahan ceroboh/kesalahan hitung, 2) subjek dengan kategori sedang memiliki 

kesalahan ceroboh/kesalahan hitung dan kesalahan dalam aspek konsep dan , dan 3) subjek 

dengan kategori rendah memiliki kesalahan kosep dan kesalahan prosedur.  

Kata kunci : kesulitan belajar, aspek kognitif, dan matriks. 

 

ABSTRACT 

Every student has different learning difficulties. This study aims to determine the errors of the XI 

grade students of MAN Temanggung in solving mathematical problems in matrix material. This 

type of research is qualitative research with a case study approach. The subjects in this study 

were four subjects with a high category, three subjects with a medium category, and three 

subjects with a low category. The data in this study is the difficulty of learning mathematics in 

class XI grade students of MAN Temanggung. The instruments in this study were researchers as 

the main instruments, written tests and documents as assisting instruments. The results of this 

study concluded that 1) subjects with high categories had careless errors / count errors, 2) 

subjects with moderate categories had careless errors / count errors and errors in aspects of 

concepts and, and 3) subjects with low categories had errors in errors and procedural errors. 

Keywords: learning difficulties, cognitive aspects, and matrix. 
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PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi, pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap 

manusia, karena melalui pendidikan seseorang dapat memperoleh ilmu pengetahuan 

yang dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan 

tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia 

yang unggul tentunya diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dalam berbagai 

bidang diantaranya matematika.  

Matematika adalah salah satu pelajaran mendasar yang diajarkan di sekolah. 

Matematika sebagai ilmu yang bersifat deduktif, dalam hal ini sebagai ilmu eksakta. 

Dalam mempelajari matematika tidak cukup dengan hafalan dan membaca, tetapi 

memerlukan pemikiran dan pemahaman.  

Ironisnya, sampai saat ini matematika merupakan salah satu bidang studi 

yang dianggap sulit bagi siswa dan anggapan bahwa matematika tidak disenangi 

atau bahkan paling dibenci masih saja melekat pada kebanyakan siswa yang 

mempelajarinya. Andre’ Heck (2003) menyatakan bahwa pendidikan matematika di 

indonesia menghadapi berbagai masalah diantaranya : 1) sebagian besar sikap siswa 

terhadap matematika kurang baik, dan 2) siswa juga menganggap matematika sulit 

dan membosankan. Selain itu, pemahaman  siswa tentang konsep pelajaran 

matematika sangat lemah. Kelemahan dalam pemahaman matematika dapat 

membuat siswa tidak tertarik pada pembelajaran matematika sehingga berpengaruh 

terhadap daya tangkap siswa dalam menerima pelajaran matematika (Noraini Idris, 

2009).  

Rendahnya kemampuan siswa dapat dilihat dari penguasaan terhadap materi. 

Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan memberikan soal tentang 

materi yang telah dipelajari kepada siswa dan hasil pekerjaan tersebut dapat 

digunakan untuk mencari penyebab terjadinya kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan tentang deskripsi 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada materi matriks di 

kelas XI di MAN Temanggung. 
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Kesalahan adalah kekeliruan, kekhilafan, sesuatu yang salah, kesalahan siswa 

dalam mengerjakan soal matematika adalah kesalahan terjemahan, kesalahan 

konsep, kesalahan strategi, kesalahan sistematik, kesalahan tanda, dan kesalahan 

hitung. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan menyimpulkan bahwa 

siswa dalam menyelesaikan soal pada materi matriks mengalami beberapa kesalahan 

antara lain: kesalahan hitung dan kesalahan prinsip. Kesalahan hitung adalah 

kesalahan menghitung dalam operasi matematika. Kesalahan prinsip adalah 

kekeliruan dalam mengaitkan beberapa fakta atau beberapa konsep. Contohnya 

kesalahan dalam menggunakan rumus ataupun teorema serta kesalahan dalam 

menggunakan prinsip-prinsip sebelumnya.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan dalam mengerjakan soal adalah 

1) kemampuan penalaran siswa rendah, 2) kreativitas siswa yang rendah dalam 

memunculkan ide untuk menyelesaikan masalah, 3) siswa tidak memperhatikan 

proses penyelesaian soal dengan  benar, 4) kurangnya penguasaan materi pada 

siswa karena jarang melatih diri mengerjakan soal, 5) kurangnya ketelitian siswa 

saat mengerjakan soal. 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana kesalahan siswa kelas XI MAN Temanggung dalam Menyelesaikan 

Masalah Matematika pada Materi Matriks. 

 

KAJIAN TEORETIS 

Istilah matematika berasal dari perkataan latin mathematica, yang mulanya 

diambil dari perkataan Yunani mathematike, yang berarti reating to learning. Kata 

tersebut mempunyai akar kata mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu. 

Beberapa ahli mendefinisikan tentang matematika, diantaranya: 1) Menurut 

Russefendi (1972), matematika itu terorganisir dari unsur-unsur yang tidak 

didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil yang dibuktikan 

kebenarannya, sehingga matematika disebut sebagai ilmu deduktif. 2) menurut 

Jame (1976), matematika adalah ilmu tentang logika yang berkaitan dengan bentuk, 

susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya yang 
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terbagi dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 3) menurut Johnson 

dan Rising (1972), matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan, 

pembuktian yang logik, matematika adalah suatu bahasa yang menggunakan istilah 

yang didefinisikan secara cermat, jelas, dan akurat, representasinya berupa bahasa 

simbol mengenai ide. Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa matematika berkenaan dengan ide-ide atau konsep-konsep yang 

yang berkaitan dengan bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang 

berhubungan satu dengan lainnya dengan dibuktikan kebenarannya sehingga 

matematika disebut ilmu deduktif. 

Kesalahan adalah kekeliruan, kekhilafan, sesuatu yang salah. Dalam hal ini para 

ahli berpendapat mengenai definisi kesalahan sebagai berikut: 1) menurut Sukirman 

(1985), kesalahan adalah penyimpangan terhadap hal-hal benar yang sifatnya 

sistematis, konsisten dan insidental pada daerah tertentu. Kesalahan yang sistematis 

dan konsisten disebabkan oleh tingkat penguasaan materi yang kurang pada siswa. 

Sedangkan kesalahan yang bersifat insidental adalah kesalahan yang bukan 

merupakan akibat dari rendahnya tingkat penguasaan materi pelajaran, melainkan 

oleh sebab lain, misalnya kurang cermat dalam membaca untuk memahami maksud 

soal, kurang cermat dalam menghitung. 2) menurut Rosyidi (2005), kesalahan 

adalah suatu bentuk penyimpangan yang dianggap benar atau prosedur yang 

ditetapkan sebelumnya. 3) menurut Kamirullah (2013), kesalahan adalah 

penyimpangan dari yang benar atau penyimpangan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa definisi dari kesalahan 

adalag penyimpangan dari yang benar yang sifatnya sistematis dan konsisten 

disebabkan oleh penguasaan materi yang kurang pada siswa. 

Terdapat bermacam-macam kesalahan diantaranya adalah menurut Sunandar 

dalam Suhaimiyah (2004) bahwa ada beberapa kesalahan yang mungkin dibuat 

siswa dalam mengerjakan soal matematika, diantaranya kesalahan konsep dan 

kesalahan operasi. Menurut Hadar (1987) kesalahan terbagi menjadi empat, yaitu 

kesalahan interpretasi Bahasa, kesalahan konsep, kesalahan prosedur, kesalahan 

teknis dan menarik kesimpulan. Sedangkan menurut Sriati dalam Sunarsi (2009), 

kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika adalah kesalahan terjemahan, 
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kesalahan konsep, kesalahan strategi, kesalahan sistematik, kesalahan tanda, dan 

kesalahan hitung. Beberapa pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

macam-macam kesalahan yang dibuat siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

sebagai berikut: 1) kesalahan konsep adalah kesalahan dalam memahami gagasan 

abstrak, 2) kesalahan hitung adalah kesalahan menghitung dalam operasi 

matematika, 3) kesalahan terjemahan adalah kesalahan mengubah informasi ke 

model matematika atau kesalahan dalam memberi makna suatu kalimat matematika, 

4) kesalahan prosedur adalah kesalahan yang berkenaan dengan langkah-langkah 

penyelesaian soal, 5) kesalahan tanda adalah kesalahan dalam memberikan atau 

menulis notasi  matematika, 6) kesalahan strategi adalah kesalahan yang terjadi jika 

siswa memilih jalan tidak tepat  yang mengarah ke jalan buntu, 7) kesalahan 

sistematik adalah kesalahan yang berkenaan dengan pemilihan yang salah atas 

Teknik ekstrapolasi, 8) kesalahan fakta adalah kesalahan yang terkait dengan materi 

yang ada pada soal, 9) kesalahan prinsip adalah kesalahan karena salah memahami 

prinsip atau menerapkan prinsip yang ada pada soal.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal pada materi matriks dengan cara melakukan analisis kesalahan 

siswa. Berdasarkan studi kasus penelitian pada siswa kelas XI MAN Temanggung 

dengan subjek 10 siswa, yang dibagi menjadi tiga kategori penilaian yaitu kategori 

tinggi, kategori sedang, dan kategori rendah, serta terdapat dua jenis kesalahan 

yang dilakukan siswa kelas XI MAN Temanggung dalam menyelesaikan soal pada 

materi matriks yaitu kesalahan hitung dan kesalahan prinsip. 

Berdasarkan  data penelitian dari subjek dengan kategori tinggi, sedang, dan 

rendah di peroleh data sebagai berikut: 

1. Kategori Tinggi 

Subjek yang berada pada kategori tinggi adalah subyek yang mendapatkan 

nilai diantara 80-100, berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 subjek yang 
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termasuk dalam kategori tinggi. Hasil pekerjaan subjek pada kategori tinggi 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Subjek dengan kategori tinggi melakukan kesalahan pada komputasi atau 

salah hitung. Sejalan dengan hasil penelitian ini, Agustianingrum, dkk(2018) 

mengatakan bahwa subjek dengan kategori tinggi melakukan kesalahan 

ceroboh/kesalahan hitung. Subjek dengan kategori tinggi lebih sering melakukan 

kesalahan hitung/ceroboh dibandingkan dengan subyek dengan kategori sedang 

dan rendah. 

2. Kategori Sedang 
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Subjek yang berada pada kategori sedang adalah subjek yang mendapatkan 

nilai diantara 50-79, berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 subyek yang 

termasuk dalam kategori sedang. Hasil pekerjaan subjek pada kategori sedang 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Subjek dengan kategori sedang melakukan kesalahan pada komputasi atau 

salah hitung. Sejalan dengan hasil penelitian ini, Agustianingrum, dkk(2018) 

mengatakan bahwa subjek dengan kategori sedang melakukan kesalahan 
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ceroboh/kesalahan hitung dan kesalahan konsep. Subjek dengan kategori sedang 

lebih sering melakukan kesalahan konsep dibandingkan dengan subjek dengan 

kategori  rendah. 

3. Kategori Rendah 

Subjek yang berada pada kategori rendah adalah subjek yang mendapatkan 

nilai diantara 0-49, berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 subjek yang termasuk 

dalam kategori rendah. Hasil pekerjaan subjek pada kategori rendah adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Subjek dengan kategori rendah  melakukan kesalahan pada konsep dan 

prosedur. Sejalan  dengan hasil penelitian ini, Agustianingrum,dkk (2018) 

mengatakan bahwa subjek dengan kategori rendah melakukan kesalahan konsep 
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dan prosedur. Subjek dengan kategori rendah lebih banyak melakukan 

kesalahan.  

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa macam-macam kesalahan yang dilakukan siswa kelas XI MAN Temanggung 

dalam menyelesaikan soal matriks adalah kesalahan konsep, kesalahan prosedur, 

dan kesalahan hitung. Dari kesalahan tersebut, dibagi menjadi tiga kategori penilaian 

yaitu: 1) Subjek dengan kategori tinggi lebih sering melakukan kesalahan 

hitung/ceroboh. 2) subjek dengan kategori sedang melakukan kesalahan 

ceroboh/kesalahan hitung dan kesalahan konsep. 3) Subjek dengan kategori rendah  

melakukan kesalahan pada konsep dan prosedur.  
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ABSTRAK 

Rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran matematika melatarbelakangi 

adanya penelitian terhadap hal tersebut dengan beberapa metode pembelajaran, diantaranya 

adalah dengan metode discovery learning. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk : 1) 

mengetahui apakah metode discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. 2) mengetahui peningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa metode discovery learning  

dibanding dengan pembelajaran konvensional pada pembelajaran matematika. Metode 

penelitian yang digunakan adalah kajian dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini dibandingkan 

dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Kesimpulan pada 

penelitian ini adalah: 1) terdapat peningkatan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dengan 

metode discovery learning pada pembelajaran matematika. 2) peningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa pada pembelajaran matematika dengan metode discovery learning  lebih tinggi 

dibanding dengan pembelajaran konvensional.  

Kata kunci: discovery learning, berpikir kritis, pembelajaran matematika 

 

ABSTRACT 

 

The low level of critical thinking skills of students in mathematics subjects behind the existence of 

research on it with several learning methods, including the discovery learning method. The 

research aimed to: 1) find out whether the discovery learning method can improve students' 

critical thinking skills. 2) knowing the improvement of students' critical thinking skills discovery 

learning method compared to conventional learning in mathematics learning. The research 

method used is a study from various sources. The results of this study were compared with one 

or more control groups that were not treated. The conclusions in this study are: 1) there is an 

increase in students' critical thinking abilities with discovery learning methods in mathematics 

learning. 2) enhancing students' critical thinking skills in mathematics learning with discovery 

learning methods higher than conventional learning. 

 

Keywords: discovery learning, critical thinking, mathematics learning 
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PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran dasar di seluruh tingkat 
pendidikan. Matematika sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, sehingga  
Matematika diperlukan sejak usia dini. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan 
(BSNP) (Noer dan Gunowibowo, 2018) menyimpulkan bahwa mata pelajaran 
matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar 
untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 
dan kreatif, serta kemampuan bekerja-sama. Departemen Pendidikan Nasional 
(Depdiknas) (2006), mengemukakan bahwa pengembangan kemampuan berpikir 
kritis menjadi fokus pembelajaran dan menjadi salah satu standar kelulusan siswa 
bagi SMP dan SMA. Pembelajaran matematika yang tepat dapat membuat siswa 
cepat memahami apa yang disampaikan pengajar atau guru. Pemberian metode dan 
media penunjang yang sesuai dapat turut meningkatkan kemampuan siswa.  

Hasil belajar matematika pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan. 
Mutu pendidikan matematika di Indonesia masih rendah. Menurut hasil studi 
Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2015 yang menunjukkan 
Indonesia baru bisa menduduki peringkat 69 dari 76 negara. Survei ini dilakukan 
oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (COED) yang 
merupakan organisasi internasional yang menganut ekonomi pasar bebas. Hasil 
survei ini dilakukan berdasarkan pada hasil tes di 76 negara yang menunjukkan 
hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dari hasil studi 
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), menunjukkan siswa 
Indonesia berada pada ranking 36 dari 49 negara dalam hal melakukan prosedur 
ilmiah. Tidak berbeda jauh, hasil TIMSS 2015 yang dipublikasikan 2016 lalu 
menunjukkan prestasi siswa Indonesia bidang Matematika mendapat peringkat 46 
dari 51 negara dengan skor 397. Siswa indonesia menguasai soal yang bersifat rutin, 
komputasi sederhana, dan mengukur pengetahuan akan fakta yang berkonteks 
keseharian. Studi 10 tahun terakhir hasil PISA dan TIMSS selalu beriringan dan 
berjalan di tempat.  

Berdasarkan data Kemendikbud pada tahun pelajaran 2014/2015 nilai rata-
rata Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 62,18%. 
Pada tahun pelajaran 2015/2016 nilai rata–rata UN tingkat SMP sebesar 58,57% 
turun 3,6 poin dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga hasil ujian yang 
diharapkan belum bisa tercapai. Pada pelajaran matematika, terjadi penurunan 
rerata nilai 6,04 poin, sebab pada 2015 rerata nilai adalah 56,28, sementara tahun 
ini menjadi 50,24. Penurunan nilai yang terjadi mengindikasikan kemampuan berpikir 
kritis yang menurun pula. Hal tersebut sesuai pernyataan Kurniati,dkk 
(Johnson,2007), mengatakan bahwa berfikir kritis memungkinkan siswa untuk 
menemukan kebenaran ditengah banyaknya kejadian dan informasi dalam 
kehidupan sehari-hari. Karena siswa belum mampu menemukan dan mengolah 
informasi dengan baik, mereka tidak dapat menemukan kebenaran atas kejadian 
yang ada pada soal tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa kemampuan berpikir kritis siswa masih perlu ditingkatkan lagi.  
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Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa sangat perlu dilakukan untuk 
meningkatkan mutu siswa dan mutu pendidikan di sekolah. Rijal 
(Fisher,2016) menyatakan bahwa ada tiga jenis strategi berpikir kritis siswa, yaitu 
strategi afektif, kemampuan makro, dan keterampilan mikro. Ada lima cara yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masing-masing aspek berpikir 
kritis siswa pada materi pembelajaran yaitu dengan memberikan penjelasan 
sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan 
pertimbangan lanjut, dan mengatur strategi dan taktik. 

Menurut Ibnu Farhatani (2014) Metode discovery learning (metode 
penemuan) ini dilakukan dengan memajukan cara belajar yang aktif, berorientasi 
pada proses, mengarahkan sendiri, mencari sendiri, dan reflektif. Menurut 
Encyclopedia of the Sciences of Learning, “penemuan merupakan suatu strategi yang 
unik dapat diterapkan oleh guru dalam berbagai cara, termasuk dengan 
mengajarkan berbagai keterampilan menyelidiki dan pemecahan masalah sebagai 
alat bagi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.” Discovery learning merupakan 
suatu metode pengajaran yang menekankan pentingnya membantu siswa untuk 
memahami struktur atau ide-ide kunci suatu disiplin ilmu, kebutuhan akan 
keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, dan keyakinan bahwa pembelajaran 
sejati terjadi melalui personal discovery (penemuan pribadi). 

Penemuan (discovery) merupakan suatu model pembelajaran yang 
dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme. Menurut Adelia Sukmayanti 
(Kurniasih dan Sani, 2014) discovery learning didefinisikan sebagai proses 
pembelajaran yang terjadi bila materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk 
finalnya, tetapi diharapkan siswa mengorganisasi sendiri. Sedangkan pengertian 
discovery itu sendiri adalah menemukan konsep melalui serangkaian data atau 
informasi yang diperoleh melalui pengamatan atau percobaan.  

Pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran 
harus diiringi dengan suatu pertimbangan untuk mendapatkan suatu kebaikan 
ataupun kelebihan. Adelia Sukmayanti (Hosnan, 2014) mengemukakan beberapa 
kelebihan dari model discovery learning yakni sebagai berikut: 

a. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan-
keterampilan dan proses-proses kognitif. 

b. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh 
karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. 

c. Dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. 
d. Membantu siswamemperkuat konsep dirinya, karena memperoleh 

kepercayaan bekerja sama dengan yang lain. 
e. Mendorong keterlibatan keaktifan siswa. 
f. Mendorong siswaberpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. 
g. Melatih siswa belajar mandiri. 
h. Siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar, karenaia berpikir dan 

menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. 
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Kurangnya kemampuan berpikir kritis siswa seperti yang telah dijelaskan 
diatas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan diadakannya beberapa 
penelitian untuk peningkatannya. Penelitian yang dilakukan berupa pentingnya 
metode pembelajaran yang inovatif untuk menuju ke arah perbaikan di setiap 
pelaksanaannya. Salah satu metode Pembelajaran Matematika yang dapat 
diaplikasikan dalam rangka peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa adalah 
metode discovery learning.  

 

LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA) 

A. Pengertian kemampuan  
Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, kemampuan berasal dari kata 

“mampu” yang berarti kuasa (bisa, sanggup, melakukan sesuatu, dapat, berada, 
kaya, mempunyai harta berlebih). Kemampuan adalah suatu kesanggupan 
dalam melakukan sesuatu. Seseorang dikatakan mampu apabila ia bisa 
melakukan sesuatu yang harus ia lakukan.  

Menurut Thoha (dalam Randy Aristia, 2015) kemampuan adalah suatu 
kondisi yang menunjukkan unsur kematangan yang berkaitan pula dengan 
pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh melalui pendidikan, 
latihan, dan pengetahuan. Sedangkan menurut Robins (dalam Randy Arista, 
2015) kemampuan (ability) didefinisikan sebagai kecakapan atau potensi 
menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan 
tindakannya.  

Menurut Chaplin (dalam Sriyanto,2010) ability (kemampuan, 
ketangkasan, bakat, kesanggupan) merupakan tenaga (daya kekuatan) untuk 
melakukan suatu perbuatan. Sedangkan menurut Robbins kemampuan bisa 
merupakan kesanggupan bawaan sejak lahir atau merupakan hasil latihan atau 
praktek. 

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 
adalah kesanggupan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan 
pengetahuan dan keterampilan serta merupakan bawaan sejak lahir atau dapat 
diperoleh melalui latihan, pengetahuan, dan pendidikan. 

 
B. Pengertian berpikir kritis 

Beragam definisi dari kemampuan berpikir kritis dikemukakan oleh 
banyak ahli. Definisi dari Schafersman (Eni Sulistiani, 2016) berpikir kritis 
sebagai kegiatan berpikir dengan benar dalam memperoleh pengetahuan yang 
relevan dan reliabel. Berpikir kritis diartikan sebagai berpikir nalar, reflektif, 
bertanggungjawab, dan mahir berpikir. Pengertian lain disampaikan oleh  
Rosyada (Kurniati dkk, 2017) berpendapat bahwa, kemampuan berpikir kritis 
(critical thinking) adalah menghimpun berbagai informasi lalu membuat sebuah 
kesimpulan evaluatif dari berbagai informasi tersebut. 

Noor (Rahayu dkk,2017), berpikir kritis adalah sebuah konsep yang 
kompleks yang melibatkan keterampilan kognitif dan kepercayaan diri, hal ini 



       ◼       

 

 

194 

dapat juga dipengaruhi oleh beberapa cara yang digunakan guru dalam 
menyampaikan konsep materi kepada peserta didik. Berpikir kritis juga 
membutuhkan penalaran logis dan kemampuan untuk memisahkan fakta dan 
opini, memeriksa informasi kritis dan bukti sebelum menerima atau menolak ide-
ide pertanyaan sehubungan dengan masalah yang akan diselesaikan. Hal senada 
diungkapkan oleh Chukwuyenum (Rahayu dkk,2017), keterampilan berpikir kritis 
merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta didik 
tentang konsep – konsep matematika karena keterampilan ini dapat membantu 
dalam menafsirkan, menganalisis, mengevaluasi dan penyajian tanggal secara 
logis dan berurutan. Berpikir kritis (critical thinking) sering disamakan artinya 
dengan berpikir konvergen, berpikir logis (logical thinking), dan reasoning. 

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan 
bahwa berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir dengan benar secara logis 
dengan memisahkan fakta dan opini serta sebagai cara meningkatkan 
pemahaman peserta didik terhadap bahan yang dikaji.  

 
C. Pengertian metode 

Dalam makalah ini, metode yang dimaksud adalah metode pembelajaran. 
Uno & Mohamad (Lutvaidah, 2015) mengemukakan pendapatnya yaitu “Metode 
pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam 
menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan 
pembelajaran”. Metode pembelajaran dapat dianggap sebagai prosedur atau 
proses yang teratur, suatu jalan atau cara yang teratur untuk melakukan 
kegiatan pembelajaran. Menurut Ginting (2007), metode pembelajaran dapat 
siartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar 
pendidikan serta berbagai teknik dan sumberdaya terkait lainnya agar terjadi 
proses pembelajaran pada diri pembelajar. 

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode 
pembelajaran merupakan cara yang dilakukan oleh seorang guru agar 
terlaksananya pembelajaran pada pembelajar. 
 

D. Pengertian metode discovery learning 
Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam dunia 

pendidikan adalah metode discovery learning. Bruner (Mardia Hi. Rahman, 2017) 
mengatakan bahwa model discovery learning adalah suatu model dimana siswa 
diijinkan  untuk menemukan cara dan ide baru, tidak berdasarkan ingatan yang 
disampaikan oleh guru. Pengertian lain disampaikan oleh Thorset (Kurniati,dkk, 
2107) discovery learning pada prinsipnya tidak memberi pengetahuan secara 
langsung kepada siswa, tetapi siswa harus menemukan sendiri pengetahuan 
yang baru. Karena siswa harus menemukan sendiri pengetahuannya maka siswa 
dituntut aktif dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan hal tersebut maka 
disimpulkan bahwa model pembelajaran discovery learning diharapkan mampu 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

Kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode discovery 
learning merupakan suatu metode pembelajaran dimana siswa akan melakukan 
pemikiran kognitif untuk menemukan cara dan ide-ide baru. Metode 
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pembelajaran discovery learning ini dapat digunakan sebagai metode untuk 
mengolah pemikiran kritis siswa dalam pembelajaran. 

 
E. Pengertian pembelajaran matematika 

Banyak ahli yang mengartikan pengertian matematika baik secara 
umum maupun secara khusus. Hudojo (Hasratuddin,2012) menyatakan bahwa: 
“matematika merupaka ide-ide abstrak yang diberi simbol-simbol itu tersusun 
secara hirarkis dan penalarannya dedukti, sehingga belajar matematika itu 
merupakan kegiatan mental yang tinggi.” Sedangkan National Research Council 
(NRC) (Nasratuddin,2012) dari Amerika Serikat telah menyatakan: “Mathematics 
is the key to opportunity.” Matematika adalah kunci ke arah peluang-peluang 
keberhasilan. Bagi seorang siswa, keberhasilan mempelajarinya akan membuka 
pintu karir yang cemerlang. Bagi para warganegara, matematika akan 
menunjang pengambilan keputusan yang tepat, dan bagi suatu negara, 
matematika akan menyiapkan warganya untuk bersaing dan berkompetisi di 
bidang ekonomi dan teknologi. 

Dalam kajian ini penulis menyimpulkan bahwa matematika adalah ide-
ide abstrak yang disusun dalam simbol-simbol hirarkis dan penalarannya 
deduktif yang sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
Pengertian pembelajaran matematika adalah proses belajar mengajar yang 
berisi ide-ide abstrak yang diberi simbol dan disusun secara hirarkis dan 
penalarannya deduktif yang penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukan oleh Haeruman,dkk terhadap kemampuan berpikir 
kritis siswa dengan metode discovery learning menunjukkan bahwa kemampuan 
berpikir kritis matematis siswa sangat dipengaruhi oleh model pembelajaran dan 
dilihat dari taraf signifikan bahwa peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis 
siswa yang mendapat perlakuan model discovery learning sangat signifikan 
peningkatannya. Siswa yang diberi perlakuan model discovery learning lebih 
memperoleh menfaat yang lebih besar dalam meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis matematis siswa. Hal yang berbeda dengan pernyataan di atas, pada siswa 
dengan kemampuan awal matematis rendah berlaku sebaliknya, yaitu tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan bagi siswa dengan kemampuan awal matematis rendah 
yang mendapat perlakuan model discovery learning dengan siswa yang mendapat 
perlakuan model pembelajaran ekspositori. 

Peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa antara yang mendapat 
pembelajaran dengan Model Discovery Learning secara keseluruhan lebih tinggi 
daripada siswa yang mendapat pembelajaran Konvensional. Dalam penelitian yang 
dilakukan peneliti menemukan bahwa terdapat interaksi antara model pembelajaran 
dengan kemampuan awal matematis siswa terhadap peningkatan kemampuan 
berpikir kritis matematis siswa. Peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta siswa 
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dengan kemampuan awal matematika tinggi yang mendapat pembelajaran dengan 
Model Discovery Learning lebih tinggi daripada siswa yang mendapat pembelajaran 
Konvensional. Peningkatan self-confidence peserta didik yang mendapat 
pembelajaran Model Discovery Learning secara keseluruhan lebih tinggi daripada 
siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. Terdapat interaksi antara model 
pembelajaran yang digunakan dan kemampuan awal matematis (KAM) terhadap 
peningkatan self-confident siswa. Peningkatan self-confidence siswa dengan 
kemampuan awal matematika tinggi yang mendapat pembelajaran dengan Model 
Discovery Learning lebih tinggi daripada siswa yang mendapat pembelajaran 
Konvensional. 

Dalam penelitian Hi. Rahman, dinyatakan bahwa model discovery learning 
efektif untuk pembelajaran dan pengajaran karena model ini memberikan 
kesempatan siswa untuk mencari dan menemukan prinsip-prinsip masalah yang 
dihadapi siswa. Dari analisis penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
model discovery learning dapat mendorong kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 
pembelajaran dan strategi pembelajaran subjek. Hal ini dapat dilihat dari 
penurunannya jumlah siswa yang dikategorikan kurang kreatif, dari 27,3% selama 
pra-test hingga 0% selama post-test, dan meningkatnya jumlah siswa yang 
dikategorikan sangat kreatif, dari 0% menjaadi 9,1%. Sudah ada peningkatan skor 
rata-rata tingkat kreativitas 16,73 poin. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa 
menggunakan penemuan model pembelajaran adalah salah satu pilihan untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Model pembelajaran ini harus 
diimplementasikan di berbagai bidang pendidikan. Penelitian dengan topik yang 
sama harus dilakukan di masa depan, dengan variabilitas tingkat pendidikan atau 
peraturan lembaga pendidikan yang berbeda. 

Tianisa melakukan penelitian menggunakan metode yang sama dilakukan 
dengan pembuatan modul matematika sebagai alat pembelajaran yang telah 
divalidasi oleh ahli, kemudian disesuaikan dengan guru dan siswa. Pembelajaran 
menggunakan modul tersebut untuk mengembangkan sikap berfikir kritis pada 
siswa. Sebagai indikator siswa mampu menyelesaikan soal dengan berfikir kritis ialah 
mampu menafsirkan, analisis, evaluasi dan referensi. Pembelajaran dengan modul 
tersebut siswa dapat memahami materi sehingga terdapat meningkatkan nilai pada 
post test. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kajian dalam beberapa jurnal diatas, dapat disimpulkan 
bahwa terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa ketika menggunakan 
metode discovery learning dalam Pembelajaran Matematika. Peningkatan 
kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan metode discovery learning 
lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional.  
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ABSTRAK 

Mata pelajaran Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang di-UN-kan, tetapi dalam 
proses belajar mengajar masih banyak siswa yang hanya menghafal rumus tanpa mengetahui 
konsep yang sesungguhnya. Selain itu, dalam proses pembelajaran guru lebih banyak 
menggunakan metode ceramah,  sehingga menjadikan siswa  kurang aktif, sehingga situasi 
belajar menjadi membosankan, tidak menyenangkan, dan siswa kurang termotivasi. Sehingga 
hasil belajar siswa rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Alat peraga 
“Tangga bilangan bulat”  terhadap prestasi belajar Matematika materi operasi penjumlahan dan 
pengurangan hitung bilangan  bulat dan diharapkan hasil belajar siswa meningkat. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan metode simulasi 
sosiodrama dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia siswa kelas V di SDN Bulu. Hal 
ini ditunjukkan dengan hasil rata-rata siswa yang selalu meningkat dari pra siklus, siklus 1 dan 
siklus 2. Adapun hasil rata-rata siswa pada pra siklus adalah 63% dengan jumlah siswa yang 
belum mencapai KKM sebanyak 13 anak. Pada siklus 1 rata-rata meningkat menjadi 74%, jumlah 
siswa yang belum mencapai KKM menurun menjadi 6 anak. Pada siklus 2 rata-rata siswa 
meningkat lagi menjadi 89%, siswa yang belum tuntas KKM menurun menjadi 2 anakKata kunci: 
3-5 kata kunci, dipisahkan dengan koma. 

Kata kunci: Tangga bilangan bulat, alat peraga , dan hasil belajar 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Untuk menumbuhkan rasa suka dan tertarik kepada siswa tentang 
pembelajaran matematika yang selama ini dianggap sebagai pelajaran yang paling 
ditakuti bahkan dibenci, sehingga diperlukan upaya pembelajaran yang dapat 
menarik siswa karena matematika merupakan ilmu pasti yang bisa juga dibuat cukup 
menarik minat siswa tergantung bagaimana metode/cara kita dalam 
menyampaikannya kepada siswa. 

Pada kesempatan ini peneliti melakukan penelitian tindakan kelas (PTK) 
tentang pokok bahasan penjumlahan dan pengurangan operasi hitung bangun 
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ruang, karena peneliti merasa tertarik dengan operasi hitungnya yang sering 
membuat bingung siswa atau kesulitan mengoperasikannya antara bulat positif dan 
negatif, hasil belajar mata pelajaran Matematika masih rendah terbukti dari nilai hasil 
ulangan harian Kompetensi Dasar operasi hitung bilangan bulat penjumlahan dan 
pengurangan masih rendah, Hal ini dapat di lihat dari jumlah 19 anak rata-rata 66,32, 
yang mencapai KKM adalah (37%) dan yang tidak mencapai KKM (63%), ini berarti 
KKM belum tuntas, karena KKM dianggap tuntas apabila persentase nilai siswa yang 
mencapai KKM  (75%). Dengan berbagai permasalahan tersebut peneliti ingin 
mengoptimalkan alat peraga “Tangga bilangan bulat” untuk meningkatkan prestasi 
belajar siswa pada pokok bahasan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat di SD Negeri Bulu.   

Tujuan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini adalah untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar Matematika materi operasi hitung penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat setelah menerapkan media “Tangga bilangan bulat” 
pada siswa kelas V SD Negeri Bulu Tahun Pelajaran 2017/2018. Manfaat dari hasil 
penelitian ini secara praktis bagi : Bagi Siswa, Siswa dapat mengikuti kegiatan proses 
pembelajaran secara aktif dan maksimal sehingga dapat meningkatkan hasil 
belajarnya. Bagi Guru, Dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menyelesaikan 
permasalahan di kelasnya, meningkatkan kemampuan profesionalismenya terutama 
pada proses pembelajaran sehingga akan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Bagi Sekolah, Sebagai pedoman dan bahan pertimbangan bagi sekolah dalam 
menentukan kebijakan yang diambil terutama terkait dengan Pengembangan 
Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) bagi guru. Bagi Peneliti Selanjutnya, Sebagai 
bahan untuk mengambil data untuk mengetahui keberhasilan alat peraga “Tangga 
Bilangan Bulat” dalam Mata Pelajaran Matematika materi operasi hitung 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Belajar 
Belajar merupakan proses alamiah yang dialami oleh setiap manusia. Proses 

ini dipengaruhi oleh banyak faktor yang mengakibatkan perbedaan pada hasil.  
Dalam Djamarah, Syaiful Bahri, Psikologi Belajar; Rineka Cipta; 1999) menurut 
James O. Whittaker belajar adalah suatu proses dimana perilaku yang dihasilkan 
atau dimodifikasi melalui pelatihan atau pengalaman. Winkel menerangkan bahwa 
belajar adalah aktivitas mental atau psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif 
dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, 
pemahaman, keterampilan, nilai dan sikap. Cronchbach menjelaskan bahwa belajar 
merupakan kegiatan yang ditunjukkan oleh perubahan perilaku sebagai hasil dari 
pengalaman.  
 
Penilaian Hasil Belajar 

Menurut Purwanto (1990:3), evaluasi dalam pendidikan adalah penafsiran atau 
penilaian terhadap pertumbuhan dan perkembangan siswa menuju kearah tujuan-
tujuan dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. Hasil penillaian ini pada 
dasarnya adalah hasil belajar yang diukur. Hasil penilaian dan evaluasi ini merupakan 



 ◼ 

 

Peningkatan Hasil Belajar Matematika 

Jarir 

201 

umpan balik untuk mengetahui sampai dimana proses belajar mengajar yang telah 
dilaksanakan. Sudjana (2005) mengutarakan tujuan penilaian hasil belajar sebagai 
berikut : Mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui 
kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang 
ditempuhnya. 

Jadi yang dimaksud dengan hasil belajar dalam penelitian ini adalah perubahan 
tingkah laku setelah melalui proses belajar mengajar mencakup bidang kognitif, 
afektif dan psikomotorik dengan seorang guru menggunakan media “Tangga 
bilangan bulat” pada pokok bahasan materi operasi hitung penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat. Hasil belajar dalam penelitian ini dapat diketahui 
dengan melakukan penilaian-penilaian diantaranya melalui tes tertulis, tugas, lembar 
kegiatan siswa, Tugas rumah dan observasi yang menunjukkan sejauh mana kriteria-
kriteria penilaian telah tercapai.  

 

Alat Peraga dalam Pembelajaran      

Secara umum media merupakan kata jamak dari “medium”, yang berarti perantara, 
dalam pelajaran fisika dikenal dengan perantara panas atau pengantar panas, dalam 
bidang seni lukis dikenal media atau kanvas sebagai wadah untuk melukis dan lain-
lain. Istilah Media dikenal juga dalam bidang pendidikan yaitu media pembelajaran 
atau media pengajaran.  Beberapa ahli memberikan definisi tentang media 
pembelajaran, bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang 
dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sementara itu ada beberapa 
definisi media pembelajaran. Rossi dan Breidel (dalam Sanjaya 2007: 163) 
mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang 
dapat dipakai untuk mencapai tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, 
majalah dan sebagainya 

Matematika dikenal sebagai ilmu dedukatif artinya pengajaran matematika 
harus bersifat dedukatif.  Matematika tidak menerima generalisasi berdasarkan 
pengamatan (induktif) akan tetapi harus melalui pembuktian dedukatif perlu 
diketahui bahwa baik isi maupun enetoum mencari kebenaran dalam matematika, 
berbeda dengan ilmu lain.  Metode yang dipakai dalam matematika dalam mencari 
kebenaran adalah ilmu dedukatif sedangkan ilmu lain induktif dan experimen. 
Matematika bersifat abstrak, untuk mempelajarinya dibutuhkan hal-hal yang kongkrit 
dan dikaitkan dengan konsep-konsep matematika.  Memahami konsep abstrak siswa 
memerlukan benda-benda kongkrit sebagai perantara atau visualisasinya.  Konsep 
abstrak itu dicapai melalui tingkat-tingkat belajar yang berbeda, bahkan orang 
dewasapun yang pada umumnya sudah dapat memahami konsep abstrak, pada 
keadaan tertentu sering memerlukan benda kongkrit sehingga konsep abstrak yang 
diberikan akan mudah dipahami dan melekat, mengendap dan tahan lama bila siswa 
belajar melalui benda yang kongkrit, bukan hanya melalui mengingat-ingat fakta 
yang diberikan.  Pembelajaran matematika kita sering menggunakan alat peraga, 
sehingga dalam pembelajaran dengan menggunakan alat peraga guru 
mengharapkan :  1. Siswa akan termotivasi dalam belajar, terutama rasa 
keingintahuannya, siswa akan senang, terangsang, tertarik dan akan bersikap positif 
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terhadap pengajaran matematika.  2. Konsep abstrak matematika yang disajikan 
dalam bentuk konkrit akan lebih mudah dipahami dan dimengerti dan dapat 
ditanamkan ke tingkat yang lebih rendah.  3. Hubungan antara konsep abstrak 
matematika dengan benda-benda di alam sekitar akan lebih mudah dipahami. 
Dengan demikian bahwa media / alat peraga akan sangat membantu siswa dalam 
mengantar mereka untuk memahami materi yang abstrak menjadi lebih nyata atau 
kongkrit.  

Dari uraian beberapa pendapat tentang media peneliti dapat menarik satu 
kesimpulan bahwa media adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai alat 
perantara dalam proses berkomunikasi atau proses belajar mengajar agar lebih 
mudah untuk dipahami. 
 
Media “Tangga Bilangan Bulat” 

“Tangga Bilangan Bulat” adalah hasil pengembangan dari nomograf yang 
dibuat oleh peneliti sendiri. Kata nomograf berasal dari bahasa Yunani yaitu 
Nomograph yang mempunyai arti aturan tertulis, dapat diterapkan dalam 
matematika pada sebuah teknik dengan grafik untuk menghitung dan penyelesaian 
persamaan tertentu. Sobel (2001:13) mengemukakan bahwa nomograf dapat 
menjadi sumber berbagai eksperimen yang membawa kepada penemuan-penemuan 
dan mengulang keterampilan-keterampilan. Para siswa dapat memperoleh 
pengalaman yang berharga dalam mengkonstruksi grafik ini dan membaca skalanya 
dalam memeriksa hasil dari persoalan-persoalan perhitungan.  Lebih lanjut Sobel 
(2004:113) mengemukakan kegunaan dari nomograf yaitu: (1) menemukan jumlah 
dua bilangan bulat; (2) mengilustrasikan bahwa jumlah setiap bilangan bulat dan 
lawannya sama dengan nol; (3) mengilustrasikan sifat komutatif untuk 
penjumlahan;dan (4) menghubungkan pengurangan bilangan bilangan bulat dengan 
penjumlahan Dari nomograf standar seperti yang ditunjukkan sobel (2004:113), 
Peneliti mengembangkannya menjadi media “Tangga bilangan bulat” dengan 
langkah-langkah pembuatan sebagai berikut: 1. Pada selembar benner dibuat tiga 
buah garis bilangan secara vertikal dengan interval -15 s.d 15 atau lebih untuk dua 
garis bilangan yang berada di pinggir, dan interval -25 s.d 25 untuk garis bilangan 
yang berada di tengah. 2. Skala garis bilangan di pinggir dua kali  garis bilangan di 
tengah, misalnya angka 1 pada garis dipinggir sejajar angkah 2 pada garis bilangan 
di tengah. 3. Tiga garis sejajar yang berdiri vertikal berjarak sama antara satu 
dengan yang lain, jarak angka-angka pada garis itu juga demikian. Apabila tidak 
tepat, hal ini untuk mempengaruhi ketepatan penjumlahan. 4. Langkah berikutnya 
pada bagian atas ditulis A dan B  pada garis bilangan di pinggir, dan Hasil pada garis 
bilangan  di tengah ditulis C.  

Pedoman penggunaan alat dapat diuraikan sebagai berikut:  1. Untuk 
menetukan hasil dari a + b , maka carilah bilangan a pada kolom A dan bilangan b 
pada kolom B. 2. Buatlah a dan b segaris dengan cara menggeser mistar melalui 
kedua bilangan tersebut. 3. Lihatlah pada kolom C yang segaris dengan a dan b, 
pada kolom tersebut diperoleh hasil, yaitu c. 4. Untuk a - b dapat diperoleh sama 
dengan mencari a + b, tetapi dengan terlebih dahulu mengubah a - b = a + (-b). 
Mengurangkan dua bilangan  sama dengan menjumlahkan bilangan pertama dengan 
lawan bilangan kedua. Berikut ini diberikan beberapa contoh penjumlahan dan 
pengurangan dengan menggunakan tarser hasil modifikasi peneliti. 
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Contoh 1. Hitunglah  3 + 4 
Penyelesaian:  

Soal di atas dapat diselesaikan dengan mencari angka 3 pada kolom A dan 
angka 4 pada kolom B, selanjutnya dengan menggunakan penggaris siswa dapat 
menemukan jawabannya pada kolom C, yaitu 7. 
Contoh 2. Hitunglah 5 + ( -6 )  
Penyelesaian:   

 
 

Gambar 1 
Operasi hitung penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan 

bulat negatif. Dengan Media “Tangga bilangan bulat” 
 

Soal di atas dapat diselesaikan dengan mencari angka 5  pada kolom A dan 
angka -6 pada kolom B, selanjutnya dengan menggunakan penggaris siswa dapat 
menemukan jawabannya pada kolom C (lihat gambar : 1 di atas ) yaitu -1. Jadi, 5 + 
(-6) = -1 

 
Contoh 3.  Hitunglah -3 +  (-4) 
Penyelesaian : 

Soal di atas dapat diselesaikan dengan mencari angka -3 pada kolom A dan 
angka -4 pada kolom B, selanjutnya dengan menggunakan penggaris siswa dapat 
menemukan jawabannya pada kolom C yaitu -7  
Jadi, -3 +  (-4) = -7 
 

Untuk operasi pengurangan pada bilangan bulat yang dikaitkan pemahaman 
konsep penjumlahan, yaitu untuk a dan b bilangan bulat berlaku bahwa,  a – b = a 
+ (-b),   Marsigit (2008:14). 
Contoh 4. Hitunglah 4 – 5 
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Soal di atas dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu mengubah 4 – 5 = 4 + 
(-5), kemudian mencari angka 4  pada kolom A dan angka -5 pada kolom B, 
selanjutnya dengan menggunakan penggaris siswa dapat menemukan jawabannya 
pada kolom C yaitu  -1. Jadi, 4 – 5 = -1 
 
Contoh 5. Hitunglah -3 – (-4) 
  
Penyelesaian:  

Soal di atas dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu mengubah -3 – (-4) = 
-3 + 4, kemudian mencari angka -3 pada kolom A dan angka 4 pada kolom B, 
selanjutnya dengan menggunakan penggaris siswa dapat menemukan jawabannya 
pada kolom C yaitu 1. Jadi, -3 – (-4) = 1 

Jadi yang di maksud dengan Media “Tangga bilangan bulat” Pada penelitian ini 
adalah media yang dibuat dari selembar  bahan benner dengan langkah-langkah 
pembuatan sebagai berikut : 1. Pada selembar benner dibuat tiga buah garis 
bilangan secara vertikal dengan interval -15 s.d 15 atau lebih untuk dua garis 
bilangan yang berada di pinggir, dan interval -25 s.d 25 untuk garis bilangan yang 
berada di tengah. 2. Skala garis bilangan di pinggir dua kali  garis bilangan di tengah, 
misalnya angka 1 pada garis dipinggir sejajar angkah 2 pada garis bilangan di 
tengah. 3. Tiga garis sejajar yang berdiri vertikal berjarak sama antara satu dengan 
yang lain, jarak angka-angka pada garis itu juga demikian. Apabila tidak tepat, hal 
ini untuk mempengaruhi ketepatan penjumlahan. 4. Langkah berikutnya pada bagian 
atas ditulis A dan B  pada garis bilangan di pinggir, dan Hasil pada garis bilangan  di 
tengah ditulis C. 
 
Kerangka Berpikir 

Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 
menerapkan pembelajaran operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan 
bulat dengan menggunakan media alat peraga “Tangga bilangan bulat” dalam 
tahapan penelitian siklus-siklus sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa 
karena siswa dapat secara aktif belajar dan berdiskusi sekaligus mencoba secara 
langsung alat peraga Matematika tersebut. Sehingga peneliti optimis hasil belajar 
Matematika materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat  
dapat meningkat setelah dilakukan evaluasi (Ulangan, Tugas Mandiri, PR) dalam 
pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan menerapkan pembelajaran 
operasi hitung bilangan bulat dengan menggunakan media alat peraga “Tangga 
bilangan bulat” 

 
 

METODE PENELITAN 
 
Setting Penelitian 

Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah siswa kelas V SD Negeri Bulu 
Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung semester I tahun pelajaran 2017/2018. 
Siswa yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas V yang berjumlah 19 siswa. 
Terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Sebelum dilakukan 
pembelajaran dengan menggunakan media “Tangga bilangan bulat”, kemampuan 
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siswa dalam mengerjakan soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat masih rendah. 
 
Sumber Data 

Sumber data yang dipakai dari penelitian ini adalah data nilai hasil belajar siswa 
sebelum siklus, siklus I dan siklus II serta data hasil observasi siklus I dan II yang 
diperoleh melalui Tes tertulis Lembar Kegiatan siswa, Tugas, Pekerjaan Rumah dan 
observasi 

 
Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian tindakan ini adalah 
teknik tes dan non tes yang terdiri dari: 
a. Tes 

Adapun jenis tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dengan 
siswa menjawab pertanyaan dari Lembar kerja siswa, Tes tertulis, dan PR 

b. Non Tes 
Non tes dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Observasi yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu mengamati semua aktivitas belajar 
mengajar guru dan siwa kelas V SD Negeri Bulu dengan menggunakan 
pembelajaran operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 
dengan media “Tangga bilangan bulat” Observasi dilakukan sebelum dan pada 
saat tindakan dilakukan. 

 
Alat Pengumpulan Data 

Instrumen–instrumen yang akan digunakan dalam penelitian tindakan ini 
adalah sebagai berikut :  
a. Lembar Observasi 

Lembar observasi ini ada dua macam, yaitu lembar observasi siswa dan 
lembar observasi guru. Lembar observasi siswa berisi aspek-aspek yang diamati, 
meliputi sikap siswa pada saat pembelajaran, keaktifan, terus bekerja sampai 
tugas terselesaikan, dan fokus perhatian. Sedangkan lembar observasi guru berisi 
kegiatan yang harus dilakukan guru di dalam kelas, mulai dari membuka 
pelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran menjelaskan media 
pembelajaran dan seterusnya. 

b. Tes Tertulis 
Berupa soal isian singkat Matematika pada pokok bahasan operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berjumlah 10 soal ( soal Terlampir 
) pada setiap pertemuannya 

c. Lembar Kegiatan siswa 
Lembar kegiatan siswa yang digunakan dalam penelitian operasi hitung 

penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan media “Tangga bilangan 
bulat” adalah dengan memberikan 10 soal isian. Pada setiap pertemuannya 

d. Tugas rumah 
Tugas rumah yang diberikan pada siswadalam penelitian ini berupa soal 

isan berjumlah 10 pada setiap pertemuannya 
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Validasi Data 

Validasi data pada penelitian ini diperoleh dari kegiatan pengamatan, tes 
tertulis,Lembar kegiatan siswa dan penugasan. 
1. Data aktivitas belajar Matematika pokok bahasan operasi hitung penjumlahan 

dan pengurangan bilangan bulat melalui pengamatan supaya diperoleh data yang 
valid maka data tersebut divalidasi dengan bantuan teman sejawat ( observer ) 
berdasarkan instrument. 

2. Data hasil belajar Matematika pokok bahasan operasi hitung penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat supaya valid dibuat kisi-kisi sebelum soal disusun. 
Validasi dilakukan terhadap instrument tes tertulis berupa penyusunan kisi-kisi 
sehingga terpenuhi validasi teoritik. 

 
Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian  untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar 
siswa kelas V dengan menggunakan media alat peraga “Tangga bilangan bulat” pada 
pembelajaran Matematika pokok bahasan operasi hitung penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat di SD Negeri Bulu yaitu teknik deskriptif komparatif 
yakni teknik statistik dengan membandingkan skor antar siklus, persentase, mean, 
skor minimal, maksimal. Dengan alat pengumpul data berupa Lembar kegiatan 
siswa, Tugas dan PR. 
a) Data Tes Hasil Belajar 

Setelah memperoleh data tes hasil belajar, maka data tersebut dianalisa 
dengan mencari ketuntasan belajar dan daya serap, kemudian dianalisa secara 
kuantitatif.  Ketuntasan baik individu maupun klasikal dapat di tentukan dengan 
mempedomani ketentuan di bawah ini yaitu: 

b) Ketuntasan Individu 
Setiap siswa dalam proses belajar mengajar dikatakan tuntas apabila 

memperoleh nilai  ≥  KKM yaitu nilai ketuntasan minimal sebesar 75 dipilih karena 
sesuai dengan kemampuan individu, hal ini juga sesuai dengan standar 
ketuntasan belajar siswa pada SD Negeri Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten 
Temanggung 

 
Nilai rata–rata keberhasilan individu penelitian ini dapat dihitung dengan rumus  
NA  =   TT + LKS + TR + LO   

                            4 
Keterangan: 
NA        =  Nilai Akhir                            TR        = Nilai Tugas Rumah 
LO        = Nilai lembar observasi             TT        = Nilai Tugas Tertulis 
LKS      = Nilai Lembar Kerja Siswa          TR       = Nilai Tugas Rumah 
LO        = Nilai lembar observasi 

 
a. Ketuntasan Klasikal 

Data tes hasil belajar proses pembelajaran dianalisis dengan menggunakan 
analisis ketuntasan hasil belajar secara klasikal minimal 85% dari jumlah siswa 
yang memperoleh nilai   KKM yaitu 75 dengan rumus ketuntasan  belajar klasikal 
adalah:  
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KK =  x 100 % 

Keterangan :  
    KK = Ketuntasan klasikal 
    X =  Jumlah siswa yang memperoleh nilai   KKM  
    Z = Jumlah seluruh siswa 

Ketuntasan belajar klasikal tercapai jika   85% siswa memperoleh nilai   
KKM yang akan terlihat pada hasil evaluasi tiap-tiap siklus. 

Hal ini dilakukan untuk mempermudah pendeskripsian data dengan cara 
sebagai berikut : 

 
Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas operasi hitung penjumlahan dan 
pengurangan bilangan bulat pada kelas V Sekolah Dasar Negeri Bulu ini dilaksanakan 
2 ( dua ) siklus. Langkah-langkah dalam setiap siklus terdiri dari : Perencanaan ( 
Planning ), Pelaksanaan ( Acting ) Terdiri dari 2 Siklus dan masing masing siklus 2 
kali pertemuan, Pengamatan ( Observing ), Refleksi ( Reflecting) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Pra Siklus 
Berdasarkan data dokumentasi hasil skor tes siswa memperoleh hasil belajar 

yang kurang dari KKM. Hal ini dapat dilihat dari hasil pembelajaran Matematika pada 
siswa kelas V yang berjumlah 19 anak rata-rata 66,32, yang mencapai KKM adalah 
(37%) dan yang tidak mencapai KKM (63%), ini berarti KKM belum tuntas, karena 
KKM dianggap tuntas apabila persentase nilai siswa yang mencapai KKM  (75%) dari 
jumlah  siswa. Maka peneliti memakai Alat peraga/Media “Tangga bilangan bulat” 
untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran supaya siswa aktif dalam bertanya 
ataupun menyampaikan pendapat sehingga meningkatkan hasil belajar Matematika.      

Hasil belajar pada siklus I yang memperoleh skor di bawah Kriteria Ketuntasan 
Minimal 75 ada 5 siswa, sedangkan 14 siswa telah memperoleh skor  KKM, dengan 

skor rata-rata nilai 78,91. sehingga perlu diadakan perbaikan pembelajaran. Dari 
hasil pelaksanaan tindakan menggunakan pembelajaran “Operasi hitung 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan Alat peraga Tangga bilangan 
bulat”  pada Siklus I diketahui masih terdapat beberapa siswa yang tidak menyimak 
penjelasan dari guru pada proses pembelajaran berlangsung serta ada sebagian 
siswa kurang fokus, tetapi terlihat ada peningkatan dari prasiklus yang tuntas naik 
dari 37% menjadi 74% siswa yang tuntas pada siklus I. 

 
Deskripsi Siklus I 

Hasil belajar pada siklus I yang memperoleh skor di bawah Kriteria Ketuntasan 
Minimal 75 ada 5 siswa, sedangkan 14 siswa telah memperoleh skor  KKM, dengan 

skor rata-rata nilai 78,91. sehingga perlu diadakan perbaikan pembelajaran. Dari 
hasil pelaksanaan tindakan menggunakan pembelajaran “Operasi hitung 

Z

X
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penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan Alat peraga Tangga bilangan 
bulat”  terlihat ada peningkatan dari prasiklus yang tuntas naik dari 37% menjadi 
74% siswa yang tuntas pada siklus I. Sedangkan siswa yang belum Tuntas ada 26%.  

Hasil belajar pada siklus I yang memperoleh skor di bawah Kriteria Ketuntasan 
Minimal 75 terlihat ada peningkatan dari prasiklus yang tuntas naik dari 37% menjadi 
74% siswa yang tuntas pada siklus I. Sedangkan siswa yang belum Tuntas ada 26% 

 
Hasil Observasi 

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer yang dilakukan oleh rekan 
guru peneliti dengan mengisi lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa 
untuk merekam jalannya proses pembelajaran. Dari hasil observasi dan pengamatan 
yang dilakukan, didapatkan bahwa proses pembelajaran belum sesuai dengan yang 
diharapkan karena masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dari pihak guru 
sendiri maupun dari pihak siswa, antara lain; Guru belum memaksimalkan peran 
siswa dalam pembelajaran, masih ada siswa yang tidak aktif dalam kegiatan 
berdiskusi/mengerjakan tugas kelompok dari materi pelajaran yang dipelajari. 

Refleksi 
Berdasarkan kekurangan yang terjadi pada Siklus I, ada 6 siswa yang nilainya 

belum mencapai KKM yang ditentukan yaitu 75. Maka peneliti akan memperbaiki 
dalam pelaksanaan pembelajaran pada Siklus II, agar pembelajaran tercapai secara 
optimal. 

Dengan melalui diskusi bersama teman sejawat dan lembar observasi maka 
pada siklus ke II untuk membuat kelompok kerja siswa dengan anggota yang lebih 
sedikit yaitu 3/4  siswa untuk mengefektifkan siswa dalam pembelajaran. 

 
 Deskripsi Siklus II 

Hasil belajar pada siklus II yang memperoleh skor di bawah Kriteria Ketuntasan 
Minimal 75 ada 2 siswa, sedangkan 17 siswa telah memperoleh skor  KKM, dengan 

skor rata rata nilai 85,88. Dari hasil pelaksanaan tindakan menggunakan 
pembelajaran “Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan 
Alat peraga Tangga bilangan bulat”  pada Siklus II diketahui bahwa siswa sangat 
antusias, terlihat ada peningkatan dari siklus I yang tuntas 68% naik menjadi 89% 
siswa yang tuntas pada siklus II. 

Hasil belajar pada siklus II yang memperoleh skor di bawah Kriteria Ketuntasan 
Minimal 75 ada 2 siswa, sedangkan 17 siswa telah memperoleh skor  KKM, pada 

Siklus II diketahui bahwa siswa sangat antusias, terlihat ada peningkatan dari siklus 
I yang tuntas 68% naik menjadi 89% siswa yang tuntas pada siklus II. 

Hasil belajar pada siklus II yang memperoleh skor di bawah Kriteria Ketuntasan 
Minimal 75. terlihat ada peningkatan dari siklus I yang tuntas 68% naik menjadi 89% 
siswa yang tuntas pada siklus II. Sedangkan yang belum tuntas 11%.  

 
Hasil Observasi 

Hasil observasi diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer 
yang dilakukan oleh rekan guru peneliti dengan mengisi lembar observasi aktivitas 
guru dan aktivitas siswa untuk merekam jalannya proses pembelajaran. Pada saat 
pembelajaran siklus II telah dilakukan perbaikan, dari analisis hasil observasi 
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aktivitas siswa pada siklus II didapat bahwa aktivitas siswa tergolong aktif dalam 
setiap pertemuan.  

 

Refleksi 
Berdasarkan hasil siklus II, ada 2 siswa yang nilainya belum mencapai KKM 

yang ditentukan yaitu 75. Hasil evaluasi siklus kedua ini  diperoleh nilai rata-rata 
85,88. Ketuntasan klasikalnya 89 %. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini 
sudah berhasil. 

Adanya 2 siswa yang mencapai nilai kurang dari KKM di karenakan siswa 
tersebut mengalami kesulitan belajar karena memiliki keterbatasan berpikir/ IQ yang 
rendah sehingga perlu di lakukan bimbingan khusus oleh guru setelah penelitian. 

Pembahasan 
Hasil observasi sebelum tindakan yang dilakukan di kelas V SD Negeri Bulu Kec. 

Bulu Kab. Temanggung, bahwa tingkat kompetensi siswa masih rendah. Dalam 
pembelajaran di kelas, guru hanya mengacu kepada banyaknya materi yang 
diberikan siswa, sehingga guru menyampaikan materi dengan metode ceramah 
terus. Keadaan inilah yang menjadikan siswa jenuh, tidak terdorong untuk terlibat 
berpikir. Siswa menjadi tidak kreatif apabila menghadapi permasalahan yang ada. 
Siswa menjadi diam saja, ketika harus menyampaikan pendapat karena siswa sering 
diam dan kurang diajak untuk bersama-sama memecahkan masalah. Jadinya  
pembelajaran lebih berpusat pada guru. Guru tidak pernah membuat variasi dalam 
pembelajaran, misalnya pembelajaran dengan cara mengunjungi tempat lalu 
diobservasi, melakukan wawancara, didiskusikan dan dipresentasikan didepan kelas. 

Pembelajaran “Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 
dengan Alat peraga Tangga bilangan bulat”  ini juga menempatkan guru sebagai 
fasilitator, bukan sumber utama pembelajaran, posisi guru sebagai fasilitator akan 
membuat siswa lebih banyak melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran, tidak 
hanya bersikap pasif dan menunggu instruksi dari guru. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa pemberian tindakan berupa penggunaan metode pembelajaran “Operasi 
hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan Alat peraga Tangga 
bilangan bulat”   mampu meningkatkan hasil belajar Matematika siswa kelas V SD 
Negeri Bulu Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung. 

Berdasarkan tabel 4.1 hasil pretes Matematika dari siswa kelas V SD Negeri 
Bulu,  dari hasil distribusi tabel 4.1 bisa dilihat bahwa 63% siswa belum tuntas atau 
belum mencapai KKM (75). Yang mendapatkan skor 50=7 siswa, 60=3 siswa, 70=2 
siswa. Sedangkan siswa yang  tuntas adalah 37% siswa, terdiri dari yang 
mendapatkan skor 80=5 siswa, 90=1 siswa, 100=1 siswa. Dengan nilai rata-rata 
66,32 sedangkan nilai tertinggi berdasarkan tes prasiklus mencapai 100 dan nilai 
terendahnya adalah 50. 

Hasil belajar pada siklus I yang memperoleh skor di bawah Kriteria Ketuntasan 
Minimal 75 ada 6 siswa, sedangkan 13 siswa telah memperoleh skor  KKM, sehingga 

perlu diadakan perbaikan pembelajaran. Dari hasil pelaksanaan tindakan 
menggunakan pembelajaran “Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan 
bilangan bulat dengan Alat peraga Tangga bilangan bulat”  pada Siklus I diketahui 



       ◼       

 

210 

masih terdapat beberapa siswa yang tidak menyimak penjelasan dari guru pada 
proses pembelajaran berlangsung serta ada sebagian siswa kurang fokus, tetapi 
terlihat ada peningkatan dari prasiklus yang tuntas naik dari 32% menjadi 74% siswa 
tuntas pada siklus I. 

Pada siklus I telah dilaksanakan tindakan dengan pembelajaran “Operasi hitung 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan Alat peraga Tangga bilangan 
bulat”   dapat dilihat dari tabel 4.3 distribusi skor Siklus I, ada peningkatan pada 
prasiklus ke siklus I. Dari 37% siswa tuntas pada prasiklus naik menjadi 74% siswa 
tuntas pada siklus I. Pada siklus I siswa belum tuntas tercatat mencapai 5 siswa atau 
26%  Pada siklus satu skor tertinggi mencapai 100 sedangkan skor terendah adalah 
63,19. Ada peningkatan hasil belajar Matematika siswa dan skor rata-rata kelas siswa 
pun meningkat pada siklus I. Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=75) 
data hasil perolehan skor siklus I dapat disajikan dalam bentuk tabel 4.4 

Pada siklus II telah dilaksanakan tindakan dengan pembelajaran “Operasi 
hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan Alat peraga Tangga 
bilangan bulat”   dapat dilihat dari tabel 4.5 Distribusi skor Siklus II, siswa yang 
tuntas mencapai 17 siswa  atau 89% dari keseluruhan siswa sedangkan yang belum 
tuntas mencapai 11% atau 2 siswa yang nilainya dibawah KKM=75. Pada siklus II 
nilai tertinggi mencapai 100 sedangkan skor terendah adalah 65,00. Rata-rata skor 
pada siklus II mencapai skor 88,60.  

Ketuntasan tidak mencapai 100% dikarenakan ada dua anak yang nilainya 
masih di bawah KKM. Sesuai indikor keberhasilan di awal (85%) dikarenakan adanya 
2 siswa yang memerlukan penanganan bimbingan  khusus di luar penelitian ini. 

Melihat hasil belajar pada siklus II telah mencapai KKM ada 89% dengan rata-
rata kelas sebesar 88,60 dan nilai terendah 74,44 maka peneliti bermusyawarah 
dengan teman sejawat untuk tidak melanjutkan ke siklus berikutnya, karena telah 
menganggap penelitian ini berhasil. 

 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya hasil analisis serta mengacu 
pada perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa pembelajaran Matematika menggunakan “Operasi hitung 
penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan Alat peraga Tangga bilangan 
bulat”  dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas V di SD Negeri Bulu Tahun 
Pelajaran 2017/2018. Hal ini ditunjukkan dengan hasil rata-rata siswa yang selalu 
meningkat dari pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Perbandingan hasil belajar sebelum 
dan sesudah menggunakan media “Tangga bilangan bulat” adalah rata-rata siswa 
pada pra siklus adalah 66,32 dengan jumlah siswa yang belum mencapai KKM 
sebanyak 12 anak dengan persentase 63%, sedangkan siswa yang tuntas ada 7 anak 
dengan persentase 37%. Pada siklus I rata-rata meningkat menjadi 78,91, jumlah 
siswa yang belum mencapai KKM menurun menjadi 5 anak dengan persentase 37%, 
dan jumlah siswa yang tuntas KKM meningkat menjadi 14 anak dengan persentase 
74%. Pada siklus II rata-rata siswa meningkat lagi menjadi 88,60, siswa yang belum 
tuntas KKM menurun menjadi 2 anak dengan persentase 11%, sedangkan siswa 
yang tuntas meningkat menjadi 17 anak dengan persentase 89%. 
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Rekomendasi 
1. Bagi Siswa  

a. Senantiasa aktif dalam pembelajaran bahasa Matematika, dan berperan serta 
dalam pelaksanaan “Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan 
bulat dengan Alat peraga Tangga bilangan bulat”   

b. Melaksanakan peran dengan sungguh-sungguh dalam pembelajaran 
Matematika  menggunakan Alat peraga Tangga bilangan bulat. 

c. Senantiasa teliti dan tidak terburu-buru dalam mengerjakan soal 
2. Bagi Guru 

a. Senantiasa meningkatkan profesionalisme dalam kegiatan pembelajaran. 
b. Menerapkan metode simulasi sosiodrama dalam pembelajaran, karena simulasi 

merupakan salah satu pembelajaran yang inovatif, efektif dan menyenangkan 
siswa. 

c. Dalam mengajar bahasa Indonesia hendaknya guru tidak monoton, tetapi 
menggunakan metode simulasi sosiodrama sehingga siswa tidak merasa bosan 
dalam  mengikuti pembelajaran Matematika. 

3. Bagi Kepala Sekolah  
a. Senantiasa peduli terhadap kebutuhan guru dalam proses pembelajaran. 
b. Senantiasa mendorong dan memotivasi guru dalam meningkatkan 

profesionalisme. 
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ABSTRAK 

Hasil belajar matematika erat kaitannya dengan minat dan motivasi belajar. Kajian ini bertujuan 

untuk mengetahui: (1) hasil belajar siswa matematika kelas IX ditinjau dari minat belajar siswa; 

(2) hasil belajar siswa matematika kelas IX ditinjau dari motivasi belajar pada materi bangun 

datar sisi lengkung. Metode penelitian ini adalah pengkajian jurnal dengan metode Ex post 

facto. Hasil belajar optimal dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah minat dan 

motivasi. Minat dapat timbul dari dalam diri. Sedangkan, motivasi dapat timbul dari luar maupun 

dari dalam diri masing-masing siswa . Hasil kajian ini diperoleh kesimpulan bahwa: (1) hasil 

belajar matematika siswa kelas IX dipengaruhi oleh minat belajar; (2) hasil belajar matematika 

siswa kelas IX dipengaruhi oleh motivasi belajar.  

Kata kunci : minat, motivasi, hasil belajar,  

 

ABSTRACT 

The results of learning mathematics closely relate to interest and motivational learning. This 

study aims to find out: (1) The results of learning students of class IX mathematics are reviewed 

from students ' learning interests; (2) The results of the learning of grade IX Mathematics 

students are reviewed from the motivation to learn on curved side flat material. The research 

method is a journal review with the post facto Ex method. The optimal learning outcomes are 

influenced by several factors, including interest and motivation. Interest can arise from within. 

Meanwhile, motivation can arise from outside or within each student. The results of this study 

were concluded that: (1) The results of the mathematics of grade IX students are influenced by 

learning interests; (2) The results of the mathematics of grade IX students influenced by 

learning motivation.  

Keywords: interests, motivation, learning outcomes, 
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PENDAHULUAN 

Mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

sangat penting. Namun kebanyakan siswa menyatakan bahwa pelajaran 

matematika merupakan pelajaran yang sulit. Siregar (2017), dalam penelitiannya 

mengasilkan data hanya terdapat 35% siswa yang menyatakan bahwa matematika 

adalah pelajaran yang mudah dan menyenangkan, 20% menyatakan cukup sulit, 

dan 45% menganggap matematika sulit. Salah satu hal yang sering dikeluhkan 

siswa adalah rumus-rumus yang begitu banyak dan sukar diingat.  

Lestari (Budiyono, 2018) menyatakan bahwa tingkat keberhasilan 

pembelajaran siswa tidak cukup bagus terutama pada matematika. Data dari 

beberapa tes menunjukkan bahwa bahasa inggris, fisika, matematika, kimia, 

biologi hanya mendapat nilai D dan bahasa Indonesia mendapat nilai C (Lestari 

dalam Budiyono, 2018). Ini berarti bahwa prestasi siswa sangat rendah. Dari tahun 

ke tahun, matematika menjadi masalah karena sangat susah dan membosankan. 

 Proses belajar mengajar adalah kegiatan utama dalam dunia pendidikan. 

Untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah proses belajar dapat dilihat dari hasil 

belajar yang optimal. Hasil belajar ini menunjukkan presatasi belajar siswa. Prestasi 

belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ahmadi dalam Siagian (2015) 

menyatakan bahwa prestasi belajar siswa yang dicapai seseorang merupakan hasil 

interaksi berbagai faktor yang mmpengaruhinya, baik dalam diri (faktor internal) 

maupun dari luar diri (faktor eksternal). Slameto dalam Haryati (2018) menyatakan 

bahwa faktor dari dalam diri diantaranya intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motivasi, dan kesiapan. 

Minat adalah sesuatu yang sangat penting dalam pendidikan, khususnya 

pada matematika. Seperti yang dikemukakan oleh Darwin dalam Nurliza (2015), 

“Siswa yang mempunyai minat yang tinggi cenderung rajin, ulet, pantang 

menyerah dan senang menghadapi tantangan.” Dari pernyataan tersebut dapat 

diambil simpulan bahwa siswa yang mempunyai minat akan lebih bekerja keras 

ketika proses pembelajaran matematika berlangsung. Oleh karena itu, minat 

sangat dibutuhkan dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. Apabila minat tinggi, maka tinggi pula prestasi belajar 

matematikanya (Siagian, 2015).  Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk 

menggerakkan, menggarahkan dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia 

terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan 

tertentu (Hamdu dan Agustina, 2011). Menurut Sadiman dalam Budiyono (2018) 

motivasi berfungsi sebagai upaya stimulan dan prestasi. Motivasi dipandang 
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sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, 

salah satunya perilaku belajar. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran 

matematika minat berkaitan dengan penggerak siswa dan dorongan dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

 Materi bangun ruang sisi lengkung digunakan sebagai penguji karena pada 

materi ini banyak rumus yang digunakan. Pada usia SMP pun siswanya masih 

tergolong dini karena masih remaja sehingga mudah untuk menentukan minat dan 

motivasinya. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka hipotesis dari kajian 

ini adalah 1) minat belajar mempengaruhi hasil belajar siswa kelas IX pada materi 

bangun ruang sisi lengkung; 2) Motivasi belajar memengaruhi hasil belajar siswa 

kelas IX pada materi bangun ruang sisi lengkung. 

LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA) 

Hasil belajar 

Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak 

mengajar (Dimyati & Mudjiono dalam Meilani, 2017). Menurut Hamalik (2008), 

“Hasil belajar ialah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang 

yang dapat di amati dan di ukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan.” 

Perubahan tersebut dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik sebelumnya yang tidak tahu menjadi tahu. 

Hamdan dan Khader (2015) menjelaskan bahwa belajar merupakan dasar 

untuk mengukur dan melaporkan prestasi akademik siswa, serta merupakan kunci 

dalam mengembangkan desain pembelajaran selanjutnya yang lebih efektif yang 

memiliki keselarasan antara apa yang akan dipelajari siswa dan bagaimana mereka 

akan dinilai. Sebagai sebuah produk akhir dari proses pembelajaran, hasil belajar 

dinilai dapat menunjukkan apa yang telah siswa ketahui dan kembangkan, Knaack 

dalam Meilani (2017). Hasil belajar juga merupakan laporan mengenai apa yabg 

didapat pembelajar setelah selesai dari proses pembelajaran (Popenici & Millar 

dalam Meilani, 2017). 

Berdasarkan pemaparan mengenai definisi hasil belajar dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah prestasi belajar yang diperoleh seseorang setelah 

terjadinya proses belajar yang berupa pengetahuan atau mungkin tingkah laku. 

Minat Belajar 
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 Menurut Slameto dalam Resi (2017) minat adalah kecenderungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat sangat erat 

hubungannya dengan perasaan individu, objek, aktivitas, dan situasi. Jadi jelaslah 

bahwa minat mempelajari sesuatu, maka hasil yang diharapkan lebih baik dari 

seseorang yang tidak berminat mempelajari sesuatu tersebut. 

 Adapun menurut Renninger, Hidi, dan Krapp dalam Meilani (2017), minat 

belajar adalah sebuah fenomena yang muncul dari interaksi individu dengan 

lingkungannya. Hal senada pun diungkapkan oleh Kiemer Groschner, & Pehmer 

dalam Meilani (2017) bahwa minat adalah kecenderungan seseorang untuk terlibat 

secara berulang atau perhatiannya terfokus pada objek, yang ditentukan oleh 

hubungan khusus antara orang dan objek dan dibentuk oleh interaksi dengan 

lingkungan. Berdasarkan uraian mengenai definisi minat belajar dapat disimpulkan 

bahwa minat belajar merupakan keinginan dari dalam diri seseorang untuk 

mengikuti suatu dan menjalaninya dengan rasa senang.  

Motivasi belajar 

 Sardiman dalam Meilani (2017) mendefinisikan bahwa motivasi sebagai 

daya gerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin 

kelangsungan kegiatan belajar serta memberikan arah kegiatan belajar sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Skinner dan 

Belmont dalam Ali (2009) menjelaskan bahwa siswa yang termotivasi untuk terlibat 

di sekolah "memilih tugas di perbatasan kompetensi mereka, memulai tindakan 

ketika diberi kesempatan, dan mengerahkan upaya intens dan konsentrasi dalam 

pelaksanaan pembelajaran tugas mereka menunjukkan emosi yang umumnya 

positif selama tindakan yang sedang berlangsung, termasuk antusiasme, 

optimisme, keingintahuan, dan minat ". Berdasarkan pendapat para ahli mengenai 

motivasi, dapat dismpulkan bahwa motivasi belajar adalah suatu yang datang dari 

luar diri seseorang sebagai gugahan untuk melakukan sesuatu yang membuat 

sesuatu tersebut menjadi bagian dari tujuannya. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis dalam penelitian Nurhasanah (2016), dalam 

penelitiannya objek penelitian memiliki hasil belajar dengan kategori sedang, tetapi 

minat  belajarnya berada pada kategori sangat tinggi. Minat belajar tersebut diukur 

menggunakan empat indikator yang dijadikan ukuran yaitu ketertarikan untuk 

belajar, perhatian dalam belajar, motivasi belajar, dan pengetahuan.  

Minat memengaruhi hasil belajar dari indikator ketertarikan untuk belajar, 

karena ketika seseorang telah tertarik pada sesuatu pasti akan mengikutinya terus 

dan mencoba untuk memaksimalkan diri pada bidang tersebut. Tentu saja jika 
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seseorang telah tertarik untuk belajar maka dia akan melakukannya semaksimal 

mungkin sehingga akan memengaruhi hasil belajarnya. Begitu pun dengan 

indikator perhatian dalam belajar, jika perhatian seseorang telah dipusatkan pada 

sesuatu maka akan mudah dalam memahami hal tersebut. Ketika seseorang telah 

memiliki perhatian dalam belajar, maka akan mempermudah dalam memahami 

materi pelajaran tersebut dan mengakibatkan hasil belajarnya menjadi maksimal. 

Dari indikator motivasi belajar, tentunya ketika seseorang telah memiliki motivasi 

dalam belajar maka minatnya pun akan tumbuh dan menjadikannya lebih 

bersemangat sehingga hasil belajarnya pun ikut menjadi lebih baik. Untuk indikator 

pengetahuan, setiap individu pastinya memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-

beda, dan tingkat pengetahuan juga memunculkan minat dalam belajar pada diri 

seseorang. 

Selain minat, motivasi pun berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Penelitian oleh Ali (2009) menunjukkan adanya pengaruh motivasi terhadap hasil 

belajar siswa. Ada korelasi signifikan yang positif dari aspek-aspek motivasi dengan 

prestasi hasil belajar siswa. Siswa yang memiliki tingkat motivasi yang tinggi 

mendapatkan nilai matematika yang relatif tinggi.  

Menurut Maprokhi (2018) dalam penelitiannya,  rata-rata hasil belajar siswa 

yang telah melampui KKM yaitu sebesar 80% dari populasi memiliki skor minat 

belajar matematika 94,25 (kategori tinggi) dalam pembelajaran materi bangun 

ruang sisi lengkung. 

Siswa dengan minat yang tinggi terhadap materi bangun ruang memiliki 

rata-rata hasil belajar dalam kategori tinggi dan kategori sedang. Sedangkan 

berdasarkan motivasi, siswa yang memiliki tingkat motivasi yang tinggi cenderung 

memiliki hasil belajar yang tinggi pula. 

KESIMPULAN 

Dari kajian pustaka yang telah disajikan menunjukan adanya pengaruh 

minat dan motivasi terhadap hasil belajar. Hal ini terbukti dari beberapa penelian 

yang menyatakan bahwa ada korelasi antara tingkat minat dan motivasi  belajar 

terhadap hasil belajar siswa. Siswa dengan minat yang tinggi terhadap materi 

bangun ruang memiliki rata-rata hasil belajar dalam kategori tinggi dan sedang. 

Untuk motivasi, siswa yang memiliki tingkat motivasi yang tinggi cenderung 

memiliki hasil belajar yang tinggi pula.  
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ABSTRAK 

Pembelajaran matematika di sekolah dasar khususnya di SDN 1 Tegalsari Kecamatan Kedu 

Kabupaten Temanggung, dianggap sebagai pelajaran yang paling sulit. Dalam proses 

pembelajaran siswa  kurang aktif, siswa hanya menjadi pembelajar yang cenderung pasif 

sehingga situasi belajar menjadi membosankan, dan siswa kurang termotivasi untuk belajar. Hal 

ini pun berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, dapat dipecahkan dengan menggunakan metode discovery learning berbasis 

assessment. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode discovery learning 

berbasis assessment terhadap hasil belajar siswa. Subyek penelitian adalah siswa kelas V SDN 

1 Tegalsari berjumlah 14 anak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran menggunakan metode discovery learning berbasis assessment dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil rata-rata siswa yang selalu 

meningkat dari pra siklus, siklus I dan siklus II. Adapun hasil rata-rata siswa pada pra siklus 

adalah 61,29. Siklus I rata-rata meningkat menjadi 73,21. Siklus II rata-rata siswa meningkat lagi 

menjadi 89,93. 

  

Kata kunci: metode discovery learning, asesment, hasil belajar.  

 

 

PENDAHULUAN 

Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan hasil atau tujuan. 

Belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan. 

Belajar adalah latihan-latihan pembentukan kebiasaan secara otomatis dan 
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seterusnya. Selama ini belajar hanya dijadikan sebuah proses yang harus dijalani 

tanpa berpikir panjang manfaat dari belajar itu sendiri. Akibatnya banyak orang yang 

lulus atau menyelesaikan sekolahnya tetapi tidak sepenuhnya dapat 

mengimplementasikan pelajaran yang didapat di sekolah ke dalam kehidupan 

keseharian.  

Terkait dengan hal tersebut, pembelajaran matematika di sekolah dasar 

khususnya di SD Negeri 1 Tegalsari Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, saat 

ini matematika dianggap  sebagai pelajaran yang paling sulit. Dalam proses 

pembelajaran siswa  kurang aktif, siswa hanya menjadi pembelajar yang cenderung 

pasif sehingga situasi belajar menjadi membosankan, tidak menyenangkan, dan 

siswa kurang termotivasi untuk belajar. Hal ini pun berdampak pada hasil belajar 

siswa yang rendah. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau 

kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan.  

Pembelajaran tersebut terjadi pada siswa kelas V SDN 1 Tegalsari Kecamatan 

Kedu pada mata pelajaran matematika pokok bahasan sifat bangun ruang. SDN 1 

Tegalsari menentukan kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada mata pelajaran 

matematika adalah 68. Sementara itu, hasil tes formatif materi sifat bangun ruang 

yang dilaksanakan di kelas V SDN 1 Tegalsari, hanya 4 siswa dari 14 siswa yang 

dapat menguasai materi pembelajaran sebesar 50% ke atas atau yang mendapat 

nilai 68 ke atas. Sedangkan 10 siswa nilainya kurang dari 68 sehingga belum tuntas 

dalam belajar serta rata-rata nilainya. Sedang target yang ingin dicapai 75% siswa 

menguasai materi.  

Berdasarkan latar belakang masalah di terebut, maka dapat dirumuskan masalah 

yaitu: Apakah metode discovery learning berbasis assesment dapat meningkatkan 

kemampuan siswa kelas V dalam memahami sifat-sifat bangun ruang di SDN 1 

Tegalsari Tahun Pelajaran 2017/2018?  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas V dalam 

memahami sifat-sifat bangun ruang di SDN 1 Tegalsari Tahun Pelajaran 2017/2018 
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melalui metode discovery learning berbasis assesment. Subjek penelitian tindakan 

kelas ini adalah siswa kelas V SDN 1 Tegalsari Kecamatan Kedu Kabupaten 

Temanggung tahun pelajaran 2017/2018. Siswa yang menjadi subyek penelitian 

adalah siswa kelas V yang berjumlah 14 siswa. Terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 4 

siswa perempuan. Sebelum dilakukan pembelajaran dengan menggunakan metode 

discovery learning berbasis assessment, kemampuan siswa dalam mengerjakan soal 

materi sifat bangun ruang masih rendah. Sumber data yang dipakai dari penelitian 

ini adalah data nilai hasil belajar siswa sebelum siklus, siklus I dan siklus II serta 

data hasil observasi siklus I dan II. 

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah data kuantitatif dari tes tertulis (Tes 

Formatif) berupa uraian setelah siswa mengikuti proses belajar mengajar dan data 

saat kegiatan PBM berlangsung meliputi metode yang digunakan guru, interaksi guru 

dan murid, keaktifan siswa, penggunaan media dan keberhasilan PBM dengan 

menggunakan metode discovery learning berbasis assessment. Sedangkan alat 

pengumpulan data menggunakan lembar observasi, yaitu lembar observasi siswa 

berisi aspek-aspek yang diamati, meliputi sikap siswa pada saat pembelajaran, 

keaktifan, terus bekerja sampai tugas terselesaikan, dan fokus perhatian. Sedangkan 

lembar observasi guru berisi kegiatan yang harus dilakukan guru di dalam kelas, 

mulai dari membuka pelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran menjelaskan 

metode pembelajaran. Sedangkan tes lembar evaluasi, melalui tes tertulis berupa 

uraian. 

Validasi data pada penelitian ini diperoleh dari kegiatan pengamatan, tes tertulis 

dan penugasan. Data aktivitas belajar siswa melalui pengamatan supaya diperoleh 

data yang valid maka data tersebut divalidasi dengan bantuan teman sejawat 

(observer) berdasarkan instrument. Data hasil belajar siswa supaya valid dibuat kisi-

kisi sebelum soal disusun. Validasi dilakukan terhadap instrument tes tertulis berupa 

penyusunan kisi-kisi sehingga terpenuhi validasi teoritik. Analisis data dalam 

penelitian untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar siswa kelas V dengan 

menggunakan metode discovery learning berbasis assessment pada pembelajaran 
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matematika di SDN 1 Tegalsari yaitu teknik deskriptif komparatif yakni teknik statistik 

dengan membandingkan skor antar siklus dan persentase. 

Indikator kinerja dalam penggunaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dinyatakan 

dapat berhasil meningkatkan hasil belajar siswa apabila 85% dari jumlah 

keseluruhan siswa kelas V mendapatkan nilai ≥68 sebagai hasil belajar mata 

pelajaran matematika pada tahap evaluasi akhir sesuai KKM 68. Penelitian Tindakan 

Kelas dilaksanakan 2 (dua) siklus. Langkah-langkah dalam setiap siklus terdiri dari 

perencanaan (planning), pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi 

(reflecting) 

 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

Metode discovery learning 

Metode discovery learning menurut Mulyasa (2005:110) merupakan metode yang 

lebih menekankan pada pengalaman langsung. Pembelajaran dengan metode 

penemuan lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. Sedangkan menurut 

Suryosubroto (2002:192) metode discovery  learning diartikan sebagai suatu 

prosedur mengajar yang mementingkan pengajaran perseorangan, manipulasi 

obyek dan lain-lain, sebelum sampai kepada generalisasi. 

Cara mengajar dengan metode discovery menurut Richard Scuhman yang dikutip 

oleh Suryosubroto (2002:199) menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Identifikasi kebutuhan siswa, 

b) Seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian, konsep dan 

generalisasi yang akan dipelajari, 

c) Seleksi bahan, dan problema serta tugas-tugas, 

d) Membantu memperjelas problema yang akan dipelajari dan peranan masing-

masing siswa, 

e) Mempersiapkan setting kelas dan alat-alat yang diperlukan, 
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f) Mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan dan 

tugas-tugas siswa. 

g) Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan penemuan, 

h) Membantu siswa dengan informasi, data, jika diperlukan oleh siswa, 

i) Memimpin analisis sendiri dengan pertanyaan yang mengarahkan dan 

mengidentifikasi proses, 

j) Merangsang terjadinya interaksi antar siswa dengan siswa, 

k) Memuji dan membesarkan siswa yang bergiat dalam proses penemuan, 

l) Membantu siswa merumuskan prinsip-prinsip dan generalisasi atas hasil 

penemuannya. 

Dari pendapat para ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa metode 

discovery learning adalah metode yang mengatur pengajaran mulai dari langkah 

perumusan masalah untuk dipecahkan, penetapan jawaban sementara atau 

pengajuan hipotesis, mencari informasi, data, fakta, yang diperlukan untuk 

menjawab atau memecahkan masalah dan menguji hipotesis, menarik kesimpulan 

dari jawaban atau generalisasi, aplikasi kesimpulan atau generalisasi dalam situasi 

baru. 

 

Assessment 

Menurut Setiawan (2017: 695) yang mengutip pendapat Sa’dijah (2009: 93) 

assessment merupakan serangkaian proses pengumpulan bukti dan data tentang 

pengetahuan dan keahlian siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran yang 

dirumuskan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Stevani (2017) 

mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Miri, B (2007), Penggunaan instrument 

assessment yang berdasarkan pada critical thinking telah mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis pada siswa secara signifikan. Komponen berpikir kritis 

yang dimaksudkan meliputi pencarian kebenaran, pemikiran yang terbuka, 

kepercayaan diri, dan kematangan berpikir. 
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Berdasarkan uraian ahli di atas dapat disimpulkan bahwa assessment yaitu 

proses mengumpulkan data baik keterampilan maupun siswa sebagai hasil belajar 

siswa yang merupakan gambaran dari ketercapaian tujuan pembelajaran. 

 

Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2004:22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar menurut 

Anni (2004:4) merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran setelah 

mengalami aktivitas belajar. Hasil belajar digunakan oleh guru untuk dijadikan 

ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Hal ini dapat tercapai 

apabila siswa sudah memahami belajar dengan diiringi oleh perubahan tingkah laku 

yang lebih baik lagi. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan 

berulang-ulang. Serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau bahkan tidak 

akan hilang selama-lamanya karena hasil belajar turut serta dalam membentuk 

pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi sehingga akan 

merubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik. 

 

Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Zefi Yuliana (2009) dari Program Studi PGSD 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, dengan judul “Upaya Meningkatkan 

Kreativitas dan Hasil Belajar Melalui Penggunaan Metode Discovery Bagi Siswa Kelas 

IV SDN Sidorejo Lor 06 Tahun Pelajaran 2008/2009 Pada Mata Pelajaran 

Matematika”. Dapat meningkatkan motivasi dan antusiasme siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 
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Kerangka Berfikir  

Adapun langkah - langkah metode discovery learning berbasis assesment yang 

akan digunakan sebagai berikut : a) Perumusan masalah untuk dipecahkan peserta 

didik, b) penetapan jawaban sementara atau pengajuan hipotesis, c) peserta didik 

mencari informasi, data, fakta, yang diperlukan untuk menjawab atau memecahkan 

masalah dan menguji hipotesis, d) menarik kesimpulan dari jawaban atau 

generalisasi, 

Dari tahapan-tahapan tersebut terlihat jelas bahwa siswa dituntut untuk aktif dan 

kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Siswa akan merasa lebih senang dan tertarik 

untuk belajar karena mereka mempraktikkan langsung materi yang dipelajari, 

sehingga secara langsung siswa memahami materi. Penilaian yang dilakukan oleh 

guru berupa penilaian hasil belajar. Penilaian hasil diperoleh dari tes formatif setelah 

selesai pembelajaran. Maka diharapkan dengan penggunaan discovery learning 

berbasis assessment akan ada pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Hasil belajar akan lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran menggunakan 

metode ceramah.  

 

Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan di atas, 

maka hipotesis penelitian ini adalah metode discovery learning berbasis assesment 

dapat meningkatkan kemampuan siswa kelas V dalam memahami sifat-sifat bangun 

ruang di SDN 1 Tegalsari Semester 2 Tahun Pelajaran 2017/2018. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Kondisi Awal 
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Berdasarkan data dokumentasi hasil skor tes siswa memperoleh hasil belajar 

yang kurang dari KKM. Hal ini dapat dilihat dari hasil pembelajaran matematika pada 

siswa kelas V yang berjumlah 14 anak rata-rata 61,29, yang mencapai KKM adalah 

(29%) dan yang tidak mencapai KKM (71%), ini berarti KKM belum tuntas, karena 

KKM dianggap tuntas apabila persentase nilai siswa yang mencapai KKM  (75%) dari 

jumlah  siswa. Maka peneliti memakai metode discovery learning berbasis 

assessment untuk mengaktifkan siswa dalam pembelajaran supaya siswa aktif dalam 

bertanya ataupun menyampaikan pendapat sehingga meningkatkan pemahaman 

siswa. 

 

Hasil Penelitian  

Penelitian siklus I dilakukan di kelas V SD Negeri 1 Tegalsari pada tanggal 21 

Februari 2018, 23 Februari 2018 dan 28 Februari 2018. Pada pelaksanaan siklus I 

diperoleh hasil belajar siswa yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini: 

Tabel 1 Distribusi Skor Siklus I 

No Skor Frekuensi 

Persentase 

% Keterangan 

1 50 3 21 Tidak tuntas 

2 67 3 21 Tidak tuntas 

3 75 2 14 Tuntas 

4 83 4 29 Tuntas 

5 92 1 7 Tuntas 

6 100 1 7 Tuntas 

Jumlah 

 

14 100 

 
Rata-rata 1025/73,21 
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Skor maksimal 100 

Skor Minimal 50 

  

Pada siklus I telah dilaksanakan tindakan dengan pembelajaran discovery 

learning berbasis assessment dapat dilihat dari tabel 1 distribusi skor Siklus I, ada 

peningkatan pada prasiklus ke siklus I. Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM=68) data hasil perolehan skor siklus I dapat disajikan dalam bentuk tabel 2 

 

Tabel 2 Ketuntasan Belajar Siklus I 

No. Ketuntasan 

Belajar 

Jumlah Siswa 

Jumlah Presentase 

(%) 

1 Tuntas 8 57% 

2 Belum tuntas 6 43% 

Jumlah 14 100% 

 

Berdasarkan kekurangan yang terjadi pada Siklus I, ada 6 siswa yang nilainya 

belum mencapai KKM yang ditentukan yaitu 68. Maka peneliti akan memperbaiki 

dalam pelaksanaan pembelajaran pada Siklus II, agar pembelajaran tercapai secara 

optimal. 

Penelitian pda siklus II dilakukan di kelas V SD Negeri 1 Tegalsari pada tanggal 

7 Maret 2018, 9 Maret 2018, dan 14 Maret 2018. Pada pelaksanaa siklus II diperoleh 

hasil belajar siswa yang dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini: 

 

Tabel 3 Distribusi Skor Siklus II 
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No Skor Frekuensi 

Persentase 

% Keterangan 

1 67 1 7 Tidak Tuntas 

2 75 2 14 Tuntas 

3 83 2 14 Tuntas 

4 92 3 21 Tuntas 

5 100 6 43 Tuntas 

Jumlah   14 100%   

Rata-rata 1259/89,93 

Skor maksimal 100 

Skor Minimal 67 

  

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM=68) data hasil perolehan skor 

siklus II dapat disajikan dalam bentuk tabel 4. 

 

Tabel 4 Ketuntasan Belajar Siklus II 

No. Ketuntasan 

Belajar 

Jumlah Siswa 

Jumlah Persentase 

(%) 

1 Tuntas 13 93% 

2 Belum tuntas 1 7% 

Jumlah 14 100% 

 

Berdasarkan hasil siklus II, ada 1 siswa yang nilainya belum mencapai KKM yang 

ditentukan yaitu 68. Hasil evaluasi siklus kedua ini diperoleh nilai rata-rata 89,93. 
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Ketuntasan klasikalnya 93 %. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini sudah 

berhasil. 

 

 

 

Pembahasan 

Hasil observasi sebelum tindakan yang dilakukan di kelas V SDN 1 Tegalsari 

Kec. Kedu Kab. Temanggung, bahwa tingkat pemahaman siswa masih rendah. 

Dalam pembelajaran di kelas, guru hanya mengacu kepada banyaknya materi yang 

diberikan siswa, sehingga guru menyampaikan materi dengan metode ceramah. 

Keadaan inilah yang menjadikan siswa jenuh, tidak terdorong untuk terlibat berpikir. 

Siswa menjadi tidak kreatif apabila menghadapi permasalahan yang ada. Siswa 

menjadi diam saja, ketika harus menyampaikan pendapat karena siswa sering diam 

dan kurang diajak untuk bersama-sama memecahkan masalah. Sehingga 

pembelajaran lebih berpusat pada guru. Guru tidak membuat variasi dalam 

pembelajaran, misalnya pembelajaran dengan cara pengamatan, melakukan 

demonstrasi, didiskusikan dan dipresentasikan di depan kelas. 

Metode discovery learning berbasis assessment menempatkan guru sebagai 

fasilitator, bukan sumber utama pembelajaran, posisi guru sebagai fasilitator akan 

membuat siswa lebih banyak melibatkan diri dalam kegiatan pembelajaran, tidak 

hanya bersikap pasif dan menunggu instruksi dari guru. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pemberian tindakan berupa penggunaan metode pembelajaran discovery 

learning berbasis assessment mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN 

1 Tegalsari Kec. Kedu Kab. Temanggung. 

Perbandingan hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan metode 

discovery learning berbasis assessment adalah rata-rata siswa pada pra siklus adalah 

61,29 dengan jumlah siswa yang belum mencapai KKM sebanyak 10 anak dengan 

persentase 71%, sedangkan siswa yang tuntas ada 4 anak dengan persentase 29%. 



 ◼ 

 

Metode Discovery Learning Berbasis Asesment untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa.. 

Khotimah 

231 

Pada siklus I rata-rata meningkat menjadi 73,21, jumlah siswa yang belum mencapai 

KKM menurun menjadi 6 anak dengan persentase 43%, dan jumlah siswa yang 

tuntas KKM meningkat menjadi 8 anak dengan persentase 57%. Pada siklus II rata-

rata siswa meningkat lagi menjadi 89,93, siswa yang belum tuntas KKM menurun 

menjadi 1 anak dengan persentase 7%, sedangkan siswa yang tuntas meningkat 

menjadi 13 anak dengan persentase 93%. Hal ini dapat terlihat pada gambar grafik 

di bawah ini: 

 

Gambar 1 

Grafik Perbandingan Ketuntasan Pra Siklus, Sikus I, Siklus II 
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Gambar  2 

Grafik Perbandingan Rata-rata Prasiklus, Siklus I dan Siklus II 

Perbandingan skor rata-rata dari prasiklus, siklus I dan siklus II, mengalami 

peningkatan yang signifikan dari 61,29 pada prasiklus, naik menjadi 73,21 pada 

siklus I dan naik menjadi 89,93 pada siklus II. Ketuntasan tidak mencapai 100% 

dikarenakan ada satu anak yang nilainya masih di bawah KKM. Dapat dikatakan 

bahwa penerapan metode discovery learning berbasis assesment dapat 

meningkatkan kemampuan siswa kelas V dalam memahami sifat-sifat bangun ruang 

karena sudah melampaui indikator keberhasilan yaitu 85% siswa tuntas. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan kajian teori dan didukung adanya hasil analisis serta mengacu pada 

perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa: (1) Pembelajaran menggunakan metode discovery learning berbasis 

assesment dapat meningkatkan kemampuan siswa kelas V dalam memahami sifat-

sifat bangun ruang di SDN 1 Tegalsari Semester 2 Tahun Pelajaran 2017/2018. Hal 

ini ditunjukkan dengan hasil rata-rata siswa yang mengalami peningkatan dari pra 

siklus, siklus I dan siklus II.  (2) Perbandingan hasil belajar sebelum dan sesudah 
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menggunakan metode discovery learning berbasis assessment adalah rata-rata 

siswa pada pra siklus adalah 61,29 dengan jumlah siswa yang belum mencapai KKM 

sebanyak 10 anak dengan persentase 71%, sedangkan siswa yang tuntas ada 4 anak 

dengan persentase 29%. Pada siklus I rata-rata meningkat menjadi 73,21, jumlah 

siswa yang belum mencapai KKM menurun menjadi 6 anak dengan persentase 43%, 

dan jumlah siswa yang tuntas KKM meningkat menjadi 8 anak dengan persentase 

57%. Pada siklus II rata-rata siswa meningkat lagi menjadi 89,93, siswa yang belum 

tuntas KKM menurun menjadi 1 anak dengan persentase 7%, sedangkan siswa yang 

tuntas meningkat menjadi 13 anak dengan persentase 93%. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai, maka peneliti memberi masukan 

saran (1) Bagi guru, dalam mengajar matematika sebaiknya guru tidak monoton, 

dapat menggunakan metode discovery learning berbasis assessment sehingga siswa 

tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran matematika karena melalui 

penemuan merupakan salah satu pembelajaran yang inovatif, efektif dan 

menyenangkan siswa. (2) Bagi Kepala Sekolah, agar  senantiasa peduli terhadap 

kebutuhan guru dalam proses pembelajaran dan memotivasi guru dalam 

meningkatkan profesionalisme. (3) Bagi Siswa,  diharapkan enantiasa aktif dalam 

pembelajaran matematika, dan berperan serta dalam pelaksanaan metode discovery 

learning berbasis assessment. 
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ABSTRAK 

Proses belajar mengajar di Sekolah Dasar yang masih clasiccal dan berpusat pada 

guru,berdampak lemahnya motivasi belajar siswa.Hal ini menyebabkan prestasi belajar siswa 

tidak mampu mencapai target KKM yang telah di tentukan.Dengan adanya perkembangan 

teknologi di bidang audio visual,pembelajaran dalam youtube sebagai salah satu media di 

harapkan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa .Sehingga berdampak pada 

meningkatnya pestasi belajar siswa dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam(IPA) Materi ciri-ciri 

makhluk hidup dan lingkunganya. 

Kata kunci:video pembelajaran,meningkatkan motivasi belajar. 

ABSTRACT 

The teaching and learning process in elementary schools that are still clasical and taecher-

centered,has an impact on student’s learning motivation.This causes student’s learning 

achievement to be unable to reach the specified KKM target.With the development of technology 

in the field of audio visual,video learning on youtube as one of the media is expected to increase 

student motivation.So that it has an impact on increasing student learning achievement in Natural 

Sciences (IPA)material characteristics of living things and their environment. 

Keywords:Learning videos,increase learning motivation 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pelajaran IPA merupakan pelajaran yang cukup menarik dan menyenangkan 

bagi peserta didik.Namun meskipun di anggap menarik,pelajaran IPA di SD juga 
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menjadi pelajarang yang cukup membosankan.Di anggap membosankan ketika guru 

dalam menyampaikan materi dengan metode metode yang clasical.Kesan menarik 

justru berubah menjadi sebuah pelajran yang membosankan.Dalam pembelajaran 

guru menyampaikan materi hanya dengan berceramah.Pembelajaran hanya 

berpusat pada guru,peserta didik hanya mendengarkan materi yang di bacakan 

guru,menghafalkan materi materi dan mngerjakan evaluasi.Ketika hal ini 

berlangsung terus menerus maka akan berdampak pada hasil belajar siswa.Secara 

otomatis ketika siswa sudah tidak tertarik dengan materi dan proses pembelajaran 

yang di lakukan oleh guru terasa mebosankan,hal itu mangakibatkan motivasi siswa 

akan menurun.Tentu saja hasil belajar siswa akan ikut menurun. 

Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini,seharusnya guru dapat 

memanfaatkan berbagai macam media sebagai salah satu bahan ajar untuk 

meningkatkan motivasi belajar siswa,sehingga berdampak pada meningkatnya hasil 

prestasi belajar siswa.Lemahnya motivasi belajar siswa yang diakibatkan karena 

pembelajaran yang monoton dengan guru menyampaikan materi hanya 

berceramah,saat ini dapat di tawarkan dengan satu solusi yaitu menyampikan materi 

dengan cara menayangkan video dalam youtube yang berisi tentang penjelasan 

materi materi terkait dengan pembelajaran yang sedang berlangsung.Dengan 

melihat video dalam youtube siswa akan tertarik mengamati materi dan contoh 

contoh hewan atau tumbuhan yang terkait dengan materi.Hal ini di harapkan dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa yang berdampak meningkatnya hasil belajar. 

Evaluasi pembelajaran IPA pada materi Ciri ciri makhluk hidup dan 

lingkunganya pada SDN 3 gemawang menunjukan 25% siswa yang mencapai nilai 

di atas KKM.Sedangkan dari 75% siswa masih mendapatkan nilai di bawah KKM.Hasil 

belajar ini merupakan suatu permasalahan yang di hadapi guru sebagai 

peneliti.peneliti berupaya menigkatkan hasil belajar siswa dengan memanfaatkan 

media video pembelajaran yang ada dalam youtube.Dengan menggunakan media 

video di harapkan siswa akan lebih tertarik sehingga motivasi belajar siswa terhadap 

ciri-ciri makhluk hidup dan lingkunganya meningkat sehingga hasil belaja siswa pun 

ikut meningkat.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan secara sederhana di 

atas,maka dapat di ambil sebuah rumusan masalah yaitu: 

Apakah penggunaan video pembelajaran dalam youtube dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa SDN 3 Gemawang,dalam pelajaran IPA materi ciri ciri makhluk 

hidup dan lingkunganya . 
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Tujuan Penelitian 

Peneliti melaksanakan perbaikan pembelajaran  yang merupakan tindak lanjut 

setelah pelaksanaan proses pembelajaran.penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh media pembelajaran video dalam youtube terhadap 

peningkatan hasil belajar siswa kelas VI SDN 3 Gemawang. 

Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini akan memberikan manfaat terhadap peneliti sendiri,siswa 

dan juga sekolah. 

Manfaat bagi siswa 

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa yaitu memberikan motivasi siswa untuk 

lebih tertarik belajar ipa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa,meningkatkan pemahaman dan pengusaan materi,merangsang siswa untuk 

menangkap ide-ide yang berhubungan dengan materi. 

Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam memperbaiki proses 

bembelajaran,meningkatkan kualitas pembelajaran,memperbaiki kinerja,menambah 

rasa percaya diri bagi diri peneliti. 

Manfaat bagi sekolah 

Penelitian dapat bermanfaat bagi sekolah yaitu memberikan motivasi kepada 

guru lain untuk dapat mengajar dengan berbagai media dan berbagai 

metode,menigkatkan mutu pendidikan sekolah,menigkatkan kualitas proses 

pembelajaran di sekolah. 

Landasan Teori 

Dalam proses belajar mengajar seringkali di temui berbagai 

masalah,diantaranya lemahnya motivasi belajar siswa yang berakibat menurunya 

hasil belajar siswa.Sebagai salah satu teknik upaya yang di lakukan untuk mengatasi 

hal itu adalah melakukan PTK.PTK yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa.Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia yang di kutip dalam web 

https://typoonline.com/kbbi/meningkatkan,Meningkatkan sama dengan 

menaikkan,mempertinggi,memperhebat.hal ini jelas bahwa meningkatkan adalah 

upaya memperhebat ataupun mempertinggi semangat atau motivasi belajar. 

Motivasi di definisikan sebagai dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau 
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tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan 

tertentu(Depdikbud,1996:593).Sedangkan Motivasi belajar adalah keinginan yang 

mengaktifkan ,menggerakan,menyalurkan dan mengarahkan sikap dan perilaku 

individu untuk belajar.W.S winkel 1963;53.Untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa,di perlukan media belajar yang menarik salah satunya adalah media video 

pembelajaran yang ada dalam youtube. Menurut kustandi dan bambang 

(2011;73)media video dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-

sama dengan suara yang alamiah atau suara  yang sesuai.penggunaan media video 

akan membuat siswa tertarik dalam mempelajari dan memperdalam materi.Maka 

dari itu peneliti memilih untuk menggunakan media video yang ada dalam 

youtube.Penggunaan video interaktif seperti youtube ke dalam proses pembelajaran 

akan meningkatkan pemahaman dan penguasaan peserta didik(burnet melissa 

,2008) yang di kutip oleh rahma hidayati(2012).Penggunaan video pembelajaran 

dalam youtube diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga hasil 

belajar siswa akan meningkat. Hasil belajar merupakan kemampuan yang di miliki 

siswa setelah menerima pengalaman belajar Sudjana (2010;22) 

Kerangka Berfikir 

Dari kajian teori yang telah di paparkan oleh peneliti ,dapat di garis bawahi 

bahwa untuk meningkatkan hasil belajar siswa diperlukan minat dan motivasi belajar 

yang tinggi.Untuk merangsang minat dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran 

di perlukan suatu media yang menarik yaitu media video pembelajaran yang ada 

dalam youtube.Media video dalam youtube di sajikan sebagai pengganti guru 

menyampaikan materi secara ceramah.Dalam penggunaan video youtube siswa 

akan lebih tertarik untuk memperhatikan dan memahami materi,dari ketertarikan 

tersebut akan membuat siswa mudah mengingat apa yang siswa  dengar dan lihat 

dari video.dengan demikian siswa akan memahami materi dan prestasi belajar siswa 

akan meningkat. 

Hipotesis 

Setelah melalui kajian teori dan kerangka berfikir dapat peneliti rumuskan 

bahwa penggunaan media video pembelajaran dalam youtube dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa sehingga hasil belajar siswa juga ikut meningkat.Hal ini di 

karenakan siswa lebih tertarik melihat dan mendengarkan materi dari video dari pada 

materi yang di berikan oleh guru dengan metode ceramah. 

Pelaksanaan Penelitian Dan Perbaikan Pembelajaran 

Subyek tempat dan waktu penelitian 
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Yang menjadi subyek penelitian ini adalah Siswa kelas VI SDN 3 Gemawang 

tahun 2018/2019.Sebanyak 12 siswa.Tempat yang di gunakan sebagai penalitian 

adalah dikelas VI SDN 3 Gemawang.Pelaksanaan penelitian pada smester ganjil 

bulan September –Oktober 2018 

Desain Prosedur Perbaikan Pembelajaran 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan stimulus kepada siswa sehingga 

siswa dapat tertarik dalam mempelajari materi,motivasi belajar siswa meningkat dan 

hasil belajar siswa pun meningkat.Rancangan  penelitian ini di laksanakan dalam 2 

siklus 

Diskripsi Per Siklus 

Siklus 1 

1. Perencanaan tindakan  

a. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah 

b. Merancang dan menyusun rencana pembelajaran perbaikan yang 

dapat memotivasi siswa 

c. Mendowload video pembelajaran yang ada dalam youtube 

d. Menyusun alat evaluasi 

2. Pelaksanaan tindakan 

Dalam pelaksanaan perbaikan pembelajaran ini peneliti bekerja sama 

dengan bapak Wahyu Tri jatmoko selaku teman sejawat,untuk 

mengamati dan mengumpulkan data dalam pelaksanaan 

pembelajaran.Langkah langkah yang di tempuh adalah: 

a. Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan 

salam,mengajak siswa berdoa dan mengabsen siswa. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 

setelah pembelajaran. 

c. Guru menyampaikan kerangka materi atau konsep konsep dasar 

materi yang akan di sampaikan  

d. Guru memutarkan video pembelajaran tentang ciri khusus makhluk 

hidup dan lingkunganya. 

e. Siswa memperhatikan dan menonton video yang di putarkan oleh 

guru dan mencatat hal hal yang penting yang telah di lihat dalam 

video. 

f. Guru membimbing siswa untuk mencatat hahal yang penting yang 

ada dalam video. 
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g. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

kesimpulan dari hal hal yang telah di lihat dalam video,guru 

menanggapi penyampaian materi yang di berikan oleh siswa. 

h. Guru memberikan evaluasi dan hasil evaluasi di analisis dengan 

teman sejawat 

Perbaikan pembelajaran dilaksanakan karena adanya masalah yang di 

hadapi yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap pembelajaran IPA 

pada materi ciri-ciri makhluk hidup dan lingkunyanya.Kegiatan yang 

menjadi perbaikan dalam pembelajaran yaitu berusaha agar siswa 

tertarik dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mempelajari dan 

memahami pelajaran IPA khususnya materi ciri-cri makhluk hidup dan 

lingkunganya.Dengan demikian maka hasil belajar siswa akan 

meningkat.Berkaitan dengan hal itu,peneliti meminta bantuan teman 

sejawat untuk mengamati tindakan perbaikan yang sedang di 

laksanakan guna memperoleh data sehingga dapat di ketahui berhasil 

atau tidaknya peneitian tindakan kelas yang di laksanakan. 

3. Observasi  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan yaitu adanya masalah dalam 

pembelajaran bahwa motivasi belajar siswa yang rendah sehingga 

mengakibatkan hasil belajar siswa rendah.Berkaitan dengan hal 

tersebut di lakukan tindakan untuk mengatasinya dengan cara mencari 

media yang menstimulus siswa agar tertarik dan menigkatkan motivasi 

siswa dalam mempelajari dan memahami materi.Sebagai indikator 

keberhasilan perbaikan pembelajaran pada siklus 1 adalah: 

a. Siswa senang dalam mengikuti pembelajaran 

b. Siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran 

c. Siswa termotivasi untuk belajar dan memahami materi 

d. Siswa menyampaikan ringkasan materi yang di catat setelah 

menonton video 

e. Siswa dapat mengerjakan soal soal yang di berikan oleh guru 

dengan benar 

4. Refleksi 

Berdasarkan data yang di peroleh dan diskusi dengan teman 

sejawat,pelaksanaan perbaikan pada siklus 1 sudah mengalami bebrapa 

kemajuan,siswa sangat tertarik menonton video pembelajaran yang di 

putarkan oleh guru,sehingga siswa dapat memahami materi yang 

disampaikan lewat pemutaran video.Setelah mengerjakan soal evaluasi 

yang di berikan oleh guru di dapatkan data 50% siswa mendapatkan 

nilai di atas KKM.Hal ini terlihat kenaikan yang signifikan di bandingkan 

dengan penyamaian materi dengan metode ceramah yang hanya 25% 

siswa mandapatkan nilai di atas KKM.Penelitian yang dilakukan pada 



 ◼ 

 

Video Pembelajaran Youtube Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dalam Pelajaran IPA  

Utomo 

241 

siklus 1 belum dapat memberikan hasil secara maksimal maka akan 

dilaksanakan penelitian pada siklus 2. 

Siklus 2 

1. Perencanaan tindakan 

Perbaikan pembelajaran yang di lakukan pada siklus pertama belum 

dapat meningkatkan pemahman siswa dalam kelas 6 secara maksimal 

terbukti masih ada 50 % siswa yang masih mendapatkan nilai di  bawah 

KKM.Maka peneliti kembali melakukan diskusi dengan teman sejawat 

untuk melaksanakan penelitian pada siklus kedua.Berdasarkan hasil 

diskusi di dapatkan ide untuk memutarkan lebih dari satu video yang 

berhubungan dengan materi ciri ciri makhluk hidup dan 

lingkunya.Sebelum melaksanakan tindakan pada siklus kedua peneliti 

menyipkan rencana pelaksanaan pembelajaransiklus yang kedua. 

2. Pelaksanaan Tindakan 

a. Guru mengawali pembelajaran dengan mengucapkan 

salam,mengajak siswa berdoa dan mengabsen siswa. 

b. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 

setelah pembelajaran. 

c. Guru menyampaikan kerangka materi atau konsep konsep dasar 

materi yang akan di sampaikan  

d. Guru memutarkan beberapa video pembelajaran tentang ciri ciri 

makhluk hidup dan lingkunganya. 

e. Siswa memperhatikan dan menonton video yang di putarkan oleh 

guru dan mencatat hal hal yang penting yang telah di lihat dalam 

beberapa video. 

f. Guru membimbing siswa untuk mencatat hahal yang penting yang 

ada dalam video. 

g. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan 

kesimpulan dari hal hal yang telah di lihat dalam video,guru 

menanggapi penyampaian materi yang di berikan oleh siswa. 

h. Guru memutar kembali video pembelajaran dan menjelaskan materi 

yang ada dalam video yang di putar dengan beberapa kali jeda. 

i. Guru memberikan evaluasi dan hasil evaluasi di analisis dengan 

teman sejawat 

Untuk mengetahui hasil tindakan perbaikan pada siklus yang kedua 

peneliti kembali meminta bantuan teman sejawat untuk memperoleh 

data,sehingga dapat di ketahui sejauh mana keberhasilan perbaikan 

pada siklus yang kedua. 
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3. Observasi 

Sebagai indikator keberhasilan perbaikan pembelajaran pada siklus 2 

adalah: 

a. Siswa senang dalam mengikuti pembelajaran 

b. Siswa semangat dalam mengikuti pembelajaran 

c. Siswa termotivasi untuk belajar dan memahami materi 

d. Siswa menyampaikan ringkasan materi yang di catat setelah 

menonton video  

e. Siswa banyak menanggapi dan mengajukan berbagai 

pertanyaankepada guru berkaitan dengan materi 

f. Siswa dapat mengerjakan soal soal yang di berikan oleh guru 

dengan benar 

4. Refleksi 

Berdasarkan pengamatan teman sejawat dan data yang di peroleh 

tentang antusias siswa dalam menyampaikan ringkasan dari video 

berkaitan dengan materi yang di tonton,serta hasil belajar siswa 

mengerjakan evaluasi yang di berikan oleh peneliti.75 % Dari seluruh 

jumlah siswa kelas 6 sudah mendapkan nilai lebih dari batas KKM.Hal 

ini menunjukan bahwa penelitian siklus ke dua mengalami peningkatan 

yang cukup bagus. 

 

LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA) 

Dari penelitian Nilam Cahayani (2017) telah dilakukan Penelitian Tindakan 

Kelas dalam pembelajaran menggambar ilustrasi dengan bantuan media video 

youtube.Dan di simpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran dengan video 

youtube dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas VIIIE SMPN I 

Padang. 

Dari penelitian Rahma hidayati (2012)disimpulkan bahwa youtube dapat di 

manfaatkan sebagai media penunjang kegiatan pembelajaran.Media ini dapat 

membantu mahasiswa memahami materi pembelajaran termasuk keterampilan klinis 

yang harus di kuasai.Tinjauan pustaka yang telah dilakukan penulis digunakan untuk 

menjelaskan perbedaan antara naskah ini dengan naskah lainnya, yang bersifat 

inovatif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan dari setiap siklus 
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Siklus pertama  

Setelah dilakukan pengamatan dan diskusi dengan teman sejawat sebelum 

dilakukan penelitian di dapatkan data 25% siswa yang mampu mendapatkan nilai di 

atas KKM sedangkan 75% siswa masih medapatkan nilai di bawah KKM .Yaitu 4 

(25%)siswa mendapat nilai di atas 6,5(KKM) sedangkan 8 (75%)siswa mendapat 

nilai di bawah 6,5 (KKM).Setelah di lakukan penelitian siklus pertama di dapatkan 

data  50%atau 6 siswa mendapat nilai lebih dari 6,5(KKM) pada siklus yang pertama 

peneliti hanya memutarkan 1 video yang berhubungan pengan materi 

pembelajaran.Siswa di minta merangkum video yang di tonton dengan di bimbing 

oleh peneliti,namun peneliti tidak memberikan penjelasan materi dengan cara 

memutar video dengan beberapa kali jeda.sehingga di peroleh peningkatan yang 

kurang memuaskan.yaitu peningkatan hanya 25% dari data sebelum dilakukan 

penelitian. 

Siklus Kedua 

Pada penelitian siklus yang ke dua peneliti memutar 5 video yang berhubungan 

dengan materi ciri khusus makhluk hidup dan lingkunganya.Setelah pemutaran video 

peneliti memutar kembali video dengan beberapa jeda dan membimbing siswa untuk 

merangkum materi yang ada dalam video.Setelah selesai siswa menyampaikan 

materi yang yang di catat di depan kelas,siswa juga memberikan pertanyaan kepada 

guru terkait dengan materi dalam video yang beelum mereka pahami.dalam siklus 

kedua hasil evaluasi yang di berikan guru kepada siswa mendapatkan data 9 (75%) 

dari 12 anak mendapatkan nila lebih dari 6,5 (KKM) Hal ini menunjukan kenaikan 

25% dari siklus yang pertama dan 50% dari nilai hasil evaluasi sebelum di lakukan 

penelitian.  

 

KESIMPULAN 

Penelitian Tindakan Kelas Mata pelajaran IPA materi ciri khusus makhluk hidup 

dan lingkunganya  yang di lakukan di SDN 3 Gemawang dengan judul “VIDEO 

PEMBELAJARAN YOUTUBE MENINGKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA DALAM 

PELAJARAN IPA”Mendapatkan kesimpulan ; 

1. Siswa sangat tertarik dengan pembelajaran menggunakan video . 

2. Penggunaan media video pembelajaran dalam youtube mampu 

meningkatkan motivasi belajar siwa sehingga prestasi belajar siswa 

dalam pelajaran IPA meningkat. 
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3. Dalam pemutaran video pembelajaran perlu bimbingan dan penjelasan 

dari peneliti dengan cara memutar video dangan beberapa jeda agar 

siswa dapat memahami materi secara maximal. 

4. Dengan penggunaan media pembelajaran video dalam youtube 

motivasi belajar siswa meningkat dan hasil belajar siswa 

meningkat.Berikan pernyataan bahwa apa yang diharapkan, 

sebagaimana dinyatakan dalam bab "Pendahuluan" pada akhirnya 

dapat ditemukan dalam bab "Hasil dan Pembahasan", sehingga ada 

kesesuaian. Selain itu, juga dapat ditambahkan prospek pengembangan 

temuan penelitian dan prospek aplikasi studi lebih lanjut ke selanjutnya 

(berdasarkan temuan dan pembahasan). 
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ABSTRAK 

IPS dianggap sebagai mata pelajaran yang tidak menarik dan kering. Selama ini guru menyajikan 

pembelajaran IPS hanya dengan metode ceramah. Siswa hanya sebagai pendengar ceramah 

dari guru dan tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Materi yang terlalu 

banyak dan harus dihafalkan oleh siswa, tidak mampu diserap siswa hanya dengan 

mendengarkan ceramah dari guru. Banyak siswa mendapat nilai yang rendah saat mengerjakan 

soal IPS. Keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran berpengaruh pada hasil 

pembelajaran dan nilai. Berdasarkan deskripsi diatas maka dipandang perlu adanya inovasi-

inovasi metode pembelajaran IPS untuk meningkatkan keaktifan siswa. Metode STAD dianggap 

sebagai salah satu metode yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPS 

materi benua dengan memanfaatkan media Kahoot. Diharapkan dengan meningkatnya keaktifan 

siswa maka hasil belajar dan nilai siswa akan meningkat.   

 

Kata kunci : kahoot, benua, metode stad  

ABSTRACT 

IPS is considered an unattractive and dry subject. As long as teachers study social studies only 

with the lecture method. Students are only lecturer listeners from teachers and are not actively 

involved in these learning activities. Material that is too much and must be memorized by students, 

can not be absorbed by students just by receiving lectures from the teacher. Many students get 

low scores when working on social studies questions. The activity of students in following learning 

activities on learning outcomes and values. Based on the description above, it is recommended 

that there be an innovation in social studies learning methods to improve student activity. The 

STAD method considers it as one method that can increase active students in learning IPS 

material using Kahoot media. It is expected that by increasing student activeness the learning 

outcomes and student grades will increase. 

 

 

Keywords: kahoot, continent, stad method  
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PENDAHULUAN 

Teknologi merupakan salah satu sarana untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran. Teknologi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia, 

terutama di bidang pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi, pembelajaran 

akan lebih menarik dan siswa akan lebih bersemangat. Media pembelajaran berbasis 

teknologi yang sering digunakan adalah powerpoint. Powerpoint dimanfaatkan untuk 

menyajikan materi dalam bentuk presentasi. Salah satu mata pelajaran yang dapat 

memanfaatkan adanya teknologi dalam kegiatan pembelajaran adalah Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS).   

Selama ini penyajian pembelajaran IPS hanya dengan metode ceramah yang 

mengakibatkan kebosanan pada siswa. IPS dianggap sebagai mata pelajaran yang 

tidak menarik dan kering. Siswa hanya sebagai pendengar ceramah dari guru dan 

tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Materi yang terlalu 

banyak dan harus dihafalkan oleh siswa, tidak mampu diserap siswa hanya dengan 

mendengarkan ceramah dari guru. Banyak siswa mendapat nilai yang rendah saat 

mengerjakan soal IPS. Penyampaian materi yang kurang menarik tidak bisa diserap 

secara keseluruhan oleh siswa. Ditambah lagi dengan kurangnya alat peraga dan 

sumber belajar yang tidak mutakhir, melengkapi kegagalan siswa untuk 

mendapatkan nilai yang baik. Berdasarkan deskripsi tersebut dianggap perlu adanya 

inovasi-inovasi pembelajaran IPS agar siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan 

menghilangkan rasa bosan terhadap IPS. Siswa juga akan mendapatkan nilai diatas 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Berdasarkan hal tersebut maka dianggap perlu 

adanya inovasi-inovasi penggunaan media pembelajaran. 

Media pembelajaran yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

kahoot. Media kahoot adalah salah satu media pembelajaran online yang berisikan 

kuis dan game yang dapat digunakan dalam pre-test, post-test dan latihan soal. 

Media kahoot memiliki keunggulan yaitu soal-soal yang disajikan memiliki alokasi 

waktu yang terbatas, sehingga menuntut siswa untuk berpikir cepat dan tepat untuk 

menyelesaikan soal dengan benar. Dalam media kahoot terdapat dua cara untuk 

bermain yaitu classic dan team mode. Bermain classic berarti siswa bermain atau 

menjawab soal secara individu, sedangkan bermain team mode artinya siswa 

bermain atau menjawab soal secara berkelompok. Berdasarkan keunggulan media 

kahoot, maka bermain secara team mode dipilih dalam pembelajaran IPS materi 

benua. Salah satu metode pembelajaran yang memungkinkan berkelompok adalah 

metode pembelajaran kooperatif.  

Model pembelajaan kooperatif yang dipilih adalah Student Team Achievement 

Division (STAD). Student Teams Achievement Divisions (STAD) adalah salah satu 

teknik pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan model yang 

paling tua dan mudah digunakan (Handayani, 2014, p. 129; Legita & Suparmin, 
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2013, p.129). Slavin (2008:12) menyebutkan bahwa ”gagasan utama dari STAD 

adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung dan membantu 

siswa lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru”. Pembelajaran 

dengan model STAD mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 

dan menyenangkan bagi siswa selama proses pembelajaran. Pembelajaran yang 

demikian akan mampu membangkitkan semangat bagi siswa untuk belajar sehingga 

akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar siswa yang optimal. Terdapat 

beberapa faktor yang menjadikan model ini mampu menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Faktor tersebut adalah karakter STAD 

sebagai model pembelajaran yang menuntut kerjasama, pembelajaran berpusat 

pada siswa (Student Centered), dan adanya penghargaan bagi tim terbaik. 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana hasil belajar siswa pada proses pembelajaran IPS materi benua 

menggunakan metode STAD dengan memanfaatkan media kahoot? Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa pada proses pembelajaran 

IPS materi benua menggunakan metode STAD dengan memanfaatkan media kahoot. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Selosabrang pada tahun pelajaran 

2018/2019. Adapun subjek dalam penelitian adalah siswa kelas VI sebanyak 22 

siswa, yang terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan.  

 

KAJIAN TEORETIS 

A. Media Pembelajaran  

Menurut Sundayana (2015:4) media dalam proses belajar mengajar cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, 

memroses, menyusun kembali informasi baik verbal atau visual. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat atau perantara 

yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran agar mudah 

diterima oleh siswa serta membantu proses sehingga mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

 

B. Kahoot 
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Kahoot adalah salah satu media pembelajaran online interaktif karena dapat 

digunakan dalam pre-test, post-test dan latihan soal dengan menggunakan kuis atau 

game. Salah satu syarat membuat kahoot adalah mempunyai akun gmail atau 

sejenisnya. Kahoot memiliki 4 fitur yaitu game, kuis, diskusi dan survey. Untuk game, 

dapat dibuat jenis pertanyaan, dan menentukan jawaban yang paling tepat serta 

waktu yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban dari 

pertanyaan akan diwakili oleh gambar dan warna. Siswa diminta memilih 

warna/gambar yang mewakili jawaban dan memastikan tidak salah mengklik 

warna/gambar yang mewakili setiap jawaban. 

Kahoot terbagi dua, untuk peserta dan untuk admin. Untuk peserta beralaman 

di kahoot.it (https://create.kahoot.it), sedangkan untuk 

admin https://getkahoot.com/. Langkah-langkah mengakses kahoot adalah sebagai 

berikut :  

1. Buka www.getkahoot.com. Daftarkan profil disini. 

 

(Sumber : https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-

kuis-dengan-kahoot/) 

2. Klik New K! untuk membuat kuis Kahoot! 

 

(Sumber : https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-

kuis-dengan-kahoot/) 

https://getkahoot.com/
http://www.getkahoot.com/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
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3. Beri judul kuis yang telah dibuat dan siapkan pertanyaan. 

 

(Sumber : https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-

kuis-dengan-kahoot/) 

4. Membuat pertanyaan, pilihan jawaban, kunci jawaban, masukkan gambar, 

dan atur batas waktu menjawab 

 

(Sumber : https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-

kuis-dengan-kahoot/) 

5. Menyimpan dan mempublikasikan kuis. Klik Play untuk bermain. 

https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
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(Sumber : https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-

kuis-dengan-kahoot/) 

6. Meminta siswa memasukkan kode dan lihat nama siswa yang sudah 

bergabung. Lalu klik start untuk memulai kuis. 

 

(Sumber : https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-

kuis-dengan-kahoot/) 

7. Kuis akan berjalan secara otomatis. Siswa diminta untuk memilih jawaban dari 

pertanyaan kuis di gadget / komputer siswa. 

https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
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(Sumber : https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-

kuis-dengan-kahoot/) 

8. Lihat jawaban yang benar dari pertanyaan kuis. Siswa akan mendapatkan 

umpan balik di gadget/komputer mereka 

 

(Sumber : https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-

kuis-dengan-kahoot/) 

9. Lihat skor dan rangking siswa. Siswa yang menjawab pertanyaan paling cepat 

dan tepat akan mendapatkan point tertinggi 

https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
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(Sumber : https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-

kuis-dengan-kahoot/) 

10. Setelah kuis selesai, berikan kesempatan kepada siswa anda memberikan 

pendapat tentang kuis yang mereka ikuti. 

 

(Sumber : https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-

kuis-dengan-kahoot/) 

11. Anda juga dapat mencari & menggunakan kuis Kahoot! yang sudah diupload 

oleh berbagai Kahoot!ers dari seluruh dunia 

 

https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
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(Sumber : https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-

kuis-dengan-kahoot/) 

 

C. Metode STAD 

 

STAD merupakan salah satu metode pendekatan dalam pembelajaran 

kooperatif yang paling sederhana dan merupakan sebuah model pendekatan yang 

cocok untuk guru yang baru mulai pendekatann kooperatif. Selain itu STAD juga 

merupakan suatu metode pembalajaran kooperatif yang efektif (Slavin, 2008: 288).  

Selanjutnya berikut ini akan diuraikan bagaimana STAD digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran menurut Slavin (2008: 288). 

a. Pandangan umum 

STAD terdiri dari lima komponen utama yaitu penyajian kelas, belajar 

kelompok, quis, skor, perkembangan individu, dan penghargaan kelompok. 

b. Persiapan 

c. Persiapan dalam pembelajaran ini meliputi persiapan materi, penetapan 

siswa dalam kelompok (berdasarkan jenis kelamin, rangking, dan 

sebagainya), menentukan skor awal, dan menyiapkan siswa untuk bnekerja 

kooperatif dengan memperkenalkan keterampilan kooperatif yang 

digunakan. 

d. Urutan Kegiatan 

Urutan kegiatan dalam pembelajaran  ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengajaran 

2. Belajar Kelompok 

3. Kuis 

4. Penghargaan Kelompok 

Penghargaan kelompok ini didasarkan dari rata-rata nilai perkembangan 

individu dan sekelompok dan selanjutnya nilai perkembangan didasarkan dari nilai 

kuis yang diperoleh siswa. 

https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
https://popupedublog.wordpress.com/2016/08/28/cara-membuat-kuis-dengan-kahoot/
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Menurut Rusman (2012:217), STAD merupakan suatu metode genetik tentang 

pengaturan kelas dan bukan metode pengajaran komprehensif untuk subjek 

tertentu, guru menggunakan pelajaran dan materi mereka sendiri. Langkah-langkah 

pembelajaran kooperatif STAD menurut Rusman (2012:215-216) adalah sebagai 

berikut : 

1. Penyampaian tujuan dan motivasi 

2. Pembagian kelompok 

3. Presentasi dari guru 

4. Kerja tim 

5. Kuis 

6. Penghargaan prestasi belajar 

Kelebihan-kelebihan pada model Student Teams Achievement Divisons (STAD) 

sehingga dapat berpengaruh terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa karena 

model STAD mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan 

menyenangkan bagi siswa selama proses pembelajaran. Pembelajaran yang aktif 

(Student centered) akan membuat siswa lebih semangat dan termotivasi untuk 

mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas sehingga akan berpengaruh 

terhadap hasil yang diperoleh. Terdapat 3 karakter model pembelajaran Student 

Teams Achievement Divisons (STAD) sehingga mampu menciptakan pembelajaran 

yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa selama proses 

pembelajaran, yakni: (1) model pembelajaran yang menuntut kerjasama, (2) 

pembelajaran berpusat pada siswa (student centered), dan (3) adanya penghargaan 

bagi tim terbaik. 

Kelebihan model STAD sebagai model pembelajaran yang menuntut kerjasama 

akan dapat meningkatan keaktifan siswa selama proses pembelajaran di kelas. 

Dengan adanya kerjasama dalam setiap kelompok akan membantu siswa dalam 

memahami materi pelajaran karena siswa dapat bertukar pikiran, berbagi pendapat, 

saling membantu, dan memberi motivasi. Sesuai dengan pendapat Slavin (2008:12) 

yang menyebutkan bahwa ”gagasan utama dari STAD adalah untuk memotivasi 

siswa supaya dapat saling mendukung dan membantu siswa lain dalam menguasai 

kemampuan yang diajarkan oleh guru”. Hal ini dapat menunjang interaksi dalam 

proses pembelajaran baik interaksi antar siswa ataupun guru karena dalam kegiatan 

pembelajaran perlu adanya komunikasi antara guru dan siswa. ”Komunikasi yang 

terjadi pada kegiatan pembelajaran merupakan komunikasi interaktif edukatif. Hal 

ini berarti komunikasi yang dilakukan antara guru dan siswa, ataupun siswa dengan 

siswa berupa materi pelajaran yang tepat guna”, (Latuheru, 1988). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pemanfaatan media kahoot dalam proses pembelajaran adalah hal yang baru 

bagi siswa Kelas VI SD Negeri 2 Selosabrang. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 

ajaran 2018/2019. Adapun subjek penelitian ini dalah siswa kelas VI yang terdiri dari 

17 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. 

Pemaparan hasil penelitian ini diklasfisikasi berdasarkan hasil motivasi dan 

prestasi belajar pada kondisi awal (prasiklus), siklus I, dan siklus II. 

 

Motivasi dan Prestasi Belajar pada Kondisi Awal 

Data angket menunjukkan rerata motivasi peserta didik untuk mengikuti 

pembelajaran IPS materi benua adalah 77,27% yakni masuk kategori sedang. Masih 

ada 17 siswa yang motivasi belajar IPS materi benua masih sedang dan 5 siswa 

masuk kategori rendah. Paparan lain pada prasiklus juga ditandai oleh langkah guru 

yang kurang tepat dalam memberikan layanan pembelajaran kepada siswa kelas VI 

SD Negeri 2 Selosabrang, sehingga perilaku malas, bosan, tidak aktif menjadi 

fenomena yang terjadi. Kondisi demikian dikarenakan guru belum berhasil membuat 

peserta didik dapat belajar aktif. Skor motivasi belajar Prasiklus merupakan respon 

peserta didik sebelum guru menerapkan pembelajaran dengan pemanfaatan Kahoot 

dengan metode STAD. Maka, hasilnya merupakan gambaran tentang motivasi 

peserta didik dalam proses pembelajaran IPS materi benua. Hasil belajar siswa pada 

prasiklus secara umum masih rendah. Dari 22 siswa di kelas VI yang mendapat nilai 

diatas KKM (66) adalah 15 siswa, sisanya mendapatkan nilai dibawah KKM.  

Tabel 1. Nilai siswa pada prasiklus 

 

No Nilai Frekuensi Prosentase 

1 ≤ 50 2 9,09% 

2 51 - 65 5 22,73% 

3 66 - 75 11 50% 

4 76 - 85 3 13,64% 
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5 86 - 100 1 4,55% 

Jumlah 22 100% 

 

Dengan demikian hasil belajar pada prasiklus masih rendah, sehingga perlu 

ditingkatkan pada siklus-siklus berikutnya.  

 

Motivasi dan Prestasi Belajar pada Siklus I 

Skor motivasi belajar peserta didik pada siklus I sudah mengalami 

peningkatan. Siswa yang mendapat nilai dibawah KKM atau belum mencapai KKM 

berkurang. Pada prasiklus siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM ada 7 siswa, 

pada siklus I menjadi 6 siswa. Pada siklus I, hasil belajar siswa sudah meningkat 

dengan pemanfaatan kahoot dengan metode STAD. 

 

Tabel 2. Nilai siswa pada siklus I 

 

No Nilai Frekuensi Prosentase 

1 ≤ 50 0 0% 

2 51 - 65 6 27,27% 

3 66 - 75 9 40,91% 

4 76 - 85 5 22,73% 

5 86 - 100 2 9,09% 

Jumlah 22 100% 

 

Motivasi dan Prestasi Belajar pada Siklus II 

Motivasi belajar peserta didik pada siklus II sudah menunjukkan adanya 

peningkatan. Kondisi ini sebagai dampak implementasi teknik STAD yang 

disempurnakan dalam proses pembelajaran IPS materi benua. Hasil belajar siswa 

meningkat karena keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran juga 

meningkat. Tingkat keaktifan siswa sangat berpengaruh pada hasil belajar. 

Peningkatan hasil belajar ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh siswa sebanyak 
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86,36% (19 siswa) yang mendapatkan nilai lebih dari KKM. Dengan demikian, hingga 

akhir siklus tindakan guru pemanfaatan kahoot dalam proses pembelajaran teknik 

STAD yang disempurnakan dapat dikatakan berhasil meningkatkan keaktifan siswa 

dan hasil belajar siswa 

 

Tabel 3. Nilai siswa pada siklus II 

 

No Nilai Frekuensi Prosentase 

1 ≤ 50 0 0% 

2 51 - 65 3 13,64% 

3 66 - 75 10 45,45% 

4 76 - 85 6 27,27% 

5 86 - 100 3 13,64% 

Jumlah 22 100% 

 

 

CONCLUSION (SIMPULAN) 

Motivasi dan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran IPS materi benua 

sangat rendah. Siswa merasa bosan dengan pembelajaran IPS karena guru hanya 

menyampaikan materai secara ceramah. Adanya hal tersebut maka perlu 

pemanfaatan media pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar/prestasi siswa. Hasil 

belajar siswa dipengaruhi keaktifan siswa, dibuktikan pada kondisi awal (prasiklus) 

hanya ada 15 siswa (68,18%) yang mendapatkan nilai diatas KKM (66). Pada siklus 

I, kegiatan pembelajaran sudah memanfaatkan media kahoot dan dapat 

meningkatkan nilai siswa, yaitu terdapat 16 siswa (72,73%) yang mendapat nilai 

diatas KKM dan 19 siswa (86,36%) yang mendapat nilai diatas KKM pada siklus II. 

Dengan demikian terjadi peningkatan dari prasiklus ke siklus II sebanyak 18,18%. 

Berdasarkan penelitian hingga akhir siklus II, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan 

kahoot pada pembelajaran IPS materi benua kelas VI SD dengan metode STAD dapat 
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meningkatkan motivasi belajar, keaktifan dan hasil belajar siswa. Walaupun 

peningkatan yang terjadi tidak signifikan.Provide a statement that what is expected, 

as stated in the "Introduction" chapter can ultimately finding in “Findings and 

Discussion" chapter, so there is compatibility. Moreover, it can also be added the 

prospect of the development of research findings and application prospects of further 

studies into the next (based on findings and discussion). 
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ABSTRAK 

This paper discusses how students’ perspective about teacher’s positive attitude and enthusiasm 

on teaching English as Foreign Language. The success of the lesson depends on the teacher’s 

way to teach.. When a difficulty is found on teaching that makes the students feel not enthusiastic, 

applying positive attitude and enthusiasm will be the solution so that they are encouraged to learn. 

The purpose of this study is to prove that teacher’s positive attitude gives big influence on a 

learning process. This paper uses qualitative research which involving the author’s arguments. 

The author creates a questionnaire to observe this problem and the result shows that most 

students need teacher’s positive attitude and enthusiasm in supporting their study. Therefore, 

teacher should consider his attitude while they are teaching.  

 

Keywords : attitude, enthusiasm, teaching, EFL  

 

 

INTRODUCTION (PENDAHULUAN) 

The classroom environment influences the success of the lesson. Teacher, as 

the instructor, facilitator and also manager of the classroom should build a good 

environment to study. It can be said that a class will be more conducive and effective 

when it has informal and relaxed classroom ( Sukarno, 2014 ). Here, the teachers 

need to have good attitude and always look enthusiastic in order to build a conducive 

and effective classroom. 

 In term of teaching EFL, teachers need to have standard whether the teaching 

goals are achieved or not. One of the ways that can be used to observe the success 

of the lesson is that when the students are active, interested and they begin to speak 



       ◼       

 

 

260 

English with their friends inside or outside the class ( H. Douglas Brown, 2004 ). 

Therefore, teacher should give more attention on them. 

 Teachers have a responsibility to determine the environment of the 

classroom. But, there will be 2 problems that may arise in the learning process. First, 

some teachers have not given positive attitude and enthusiasm while they are 

teaching. Some of them just deliver what they should deliver, yet being a teacher 

must be able to give knowledge and build good behavior of the students. The second 

is not all students will like learning English as their foreign language. It becomes the 

teacher’s challenge to keep the class run well. Being a teacher means that he should 

be taking a hand, being open minded, and touching the heart. The personal 

principles influence the instructional decision that will be the rules for best attitude 

so that it guides the teachers ( Richard, 1996 ). So, this paper will discuss both of 

the problems and how their attitude and enthusiasm will bring the success of the 

lesson.  

 

LITERATURE REVIEW (KAJIAN TEORETIS) 

Definition of teacher’s positive attitude and enthusiasm 

The word attitude can be defined as many definitions from some figures.  

Attitude is an evaluation about something in human’s memory ( Fazio, Jackson, 

Dunton & Williams, 1995 ). Each person must have his attitude that is different each 

other. 

 Meanwhile, the term enthusiasm can be defined as someone’s positive 

affective such as pleasure, enjoyment and excitement ( Keller, Goetz, Becker, 

Morger, 2014 ). Besides, according to Kunter et al, enthusiasm is  like “habitual, trait 

like, and recurring emotion. Therefore teacher’s positive attitude and enthusiasm can 

be concluded as how a teacher is when they are teaching in a class. 

The guidelines for teachers to be positive attitude and  enthusiastic 

Mastering the knowledge is not enough to teach in a class. There is also 

important thing that sometimes is forgotten by some teachers. Teachers need to 

build a good environment during the learning process. It is started from theirself 

first, they must build their positive attitude and enthusiasm. Here are the four 

guidelines for teachers to build the good environment in the class room : 

 

Respect to the students. 
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A teacher is required to appreciate all ideas in the classroom and make sure 

that every student has the same right to express his idea and listen to the others as 

well (Maria Orlando, 2013) 

Make ourself to be enthusiastic, warm, caring, and accessible. 

Teacher must be professional, no matter he is in good condition or not, when 

he is on his duty, he must perform his best services to the students. 

Positive attitude 

If the teachers have had positive attitude in their life, it will help them to behave 

well on their work ( Melissa Kelly, 2017 ) 

Build a great communication with the students 

Great teacher must have high ability to communicate. They may replace the 

role of students’ parents in the school so that the students feel comfortable during 

the learning process ( Derrick Meador, 2013 ) 

Teacher’s positive attitude and enthusiasm on teaching EFL 

Students feel what the teacher feel in the class. 

Self confidence on teaching EFL is important since not all students like to study 

foreign language. According to Fernando Guarany, teacher’s confidence determine 

how his performance is. So, when they see their teacher is not confident, they will 

underestimate the teacher and the lesson. Teachers only needs to act in which they 

are confident  ( Jim Eison, 1990 ). 

 Besides that, motivation also influences the success of the lesson. So, when 

a teacher teaches in a class, he must have a big motivation. When he looks like 

enthusiastic, the students will feel enthusiastic as well yet they do not like English at 

all,  they are still encouraged to learn. 

Build a deep teacher-student relationship  

It must be realized that not all of students will perform like what the teachers 

expect as an English teacher. They may good in other subject, but not in English. 

Therefore, if the teacher has applied the positive attitude and enthusiasm, teacher-

student relationship is going to be deeper. Self-belonging is an important thing of a 

deep teacher-student relationship that is critical to students’ success in learning ( 

Gablinske, 2014 ). 
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 After the teacher has a good relationship with the students, he can build their 

character easily. When the students have a high respect to the teacher sincerely, 

they will practice what he is asked with a pleasure. Teacher could not force the 

students for being great in English at all since it is their foreign language. At least, 

the teacher makes sure that the students receive what should they get in English 

course. They may find their own field to be success in the future. 

Method 

This research focused on the students’ perspective about teachers’ positive 

attitude and enthusiasm on teaching English as Foreign Language. The author used 

qualitative research in observing this problem. It showed how the students think 

about their teacher especially their attitude and enthusiasm while teaching. Students 

had right to get the best service from the teachers, not only the given material but 

also the warm treatment that could motivate them. 

 It was kind of interesting issue to be observed due to many teachers who 

acted like what they wanted to act. Sometimes, they ignored the impacts of it. To 

collect the information, the author used questionnaire. The questionnaire consisted 

of 5 statements which the respondents should answer “YES” if they agreed with the 

given statement and “NO” if they did not, they also needed to elaborate their 

reasons. This research was situated at University of Tidar, Magelang in June 2018. 

The author spent 3 days to share the questionnaire and get the respondents’ 

answers. Here was the questionnaire : 

1. The success of learning EFL is mostly influenced by how the teacher 

teaches. 

Yes/No. Reason : 

2. Teacher must be enthusiastic, warm, care and accessible in order to make 

the students encouraged. 

Yes/No. Reason : 

3. Students tend to underestimate teachers who are not confident. 

Yes/No. Reason : 

4. Teacher is inspiring the students by his positive attitude although the 

students have difficulties in learning EFL. 

Yes/No. Reason : 

5. A deep teacher-student relationship can motivate students to like English. 

Yes/No. Reason : 

 The number of respondents were 20 students male and female aged 19-22 

years old. They were students of English Department, Faculty of Education and 

Teacher Training, University of Tidar. To get various answers, the author chose the 
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respondents randomly from the second up to sixth semester. It was important to 

vary the respondents because each student had different environment situation, 

perspective and also experience about learning EFL. 

 Due to the focus issue of this research was the students’ perspective  about 

teachers’ positive attitude and enthusiasm while teaching, the author constructed 

the questions as specific as possible. It was about whether the success of the lesson 

was mostly influenced by the teacher or not, whether teachers’ positive attitude and 

enthusiasm made students encouraged or not, whether students would 

underestimate teacher who was not confident while teaching or not, whether 

teachers’ attitude was inspiring the students or not, and whether a deep teacher-

student relationship could motivate students to like English or not. 

 

FINDINGS AND DISCUSSION  

Based on the focus of this research about students’ perspective related to teachers’ 

positive attitude and enthusiasm on teaching EFL, the questionnaire consisted of 5 

specific statements. There were various answers and reasons from the respondents 

with their different environment, perspective and experience on learning EFL.  

Here is the result of the questionnaire : 

 

No Statements YES NO 

1 

The success of learning EFL is mostly influenced by how 

the teacher teaches 

 

90 % 

(18 Students) 

10 % 

(2 Students) 

2 
Teacher must be enthusiastic, warm, care and 

accessible in order to make the students encouraged 

95 % 

(19 Students) 

5 % 

(1 Student) 

3 

Students tend to underestimate teachers who are not 

confident. 

 

95 % 

(19 Students) 

5 % 

(1 Student) 

4 
Teacher is inspiring the students by his positive attitude 

although the students have difficulties in learning EFL 

95 % 

(19 Students) 

5 % 

(1 Student) 

5 

A deep teacher-student relationship can motivate 

students to like English. 

 

95 % 

(19 Students) 

5 % 

(1 Student) 

 

Those 5 statements and the answers would be discussed below : 
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The success of learning EFL is mostly influenced by how the teacher 

teaches 

The author wrote this statement because teacher had a bigger role in conducting a 

classroom activity than the students. It could not be said that the success of learning 

EFL was 100% influenced by teacher, but the students also had their role in 

determining whether their study would be success or not. Based on the observation, 

90% respondent or 18 students agreed with this statement. Indirectly, they agreed 

that teacher played a bigger role in conducting a classroom because by a good 

teacher, the students whose the abilities were under the average would feel 

encouraged to learn and develop their abilities gradually. It was different with the 

students whose the skill and ability are very good but they were taught by a not 

competent teacher, automatically their knowledge and skill would be stuck or 

developed but not as expected. 

Here were 7 of 18 respondents’ reasons who agreed with statement 1 : 

 “Teacher is really influence.”( student 1 ) 

 “Teacher gives big impact of students’ learning.” ( student 6 ) 

 “Whether student is smart or not, it depends on the teacher.” ( student 11 ) 

 “Teacher has the biggest role in conducting learning activity.” ( Student 12 ) 

 “Teacher is a model and manager in a class.” ( student 13 ) 

 “The way they teach will affect students’ enthusiasm and make the students to 

do their best.” ( student 16 ) 

 “Teacher is like a captain who brings the ship of his students.” ( student 17 ) 

Based on those reasons, it could be seen that they had same perspective about how 

they perceived a teacher in classroom activity. They placed teacher as a captain who 

has responsible where he would bring the class. These opinion were same with 

Hamilton’s theory who stated that many factors were influencing students’ academic 

result but research suggested that related to many factors, teachers matter most.    

 Although 18 of 20 students agreed with statement 1 and had been proven that 

it was in line with a certain theory, there were 2 students that did not agree. They 

had different perspective on how they perceived teacher’s role in class. They thought 

that the success of the lesson was not mostly influenced by the teacher, but it 

depended on the students. 

 “Sometimes it depends on the learner’s motivation.” ( student 5) 

 “Students’ effort plays more.” ( student 19 ) 

 There were possibilities that might make those two students had different 

choice. They might believe that a success came from the internal motivation first. A 

student who wanted to be success, especially on learning EFL, he must have their 

own motivation, spirit, target and effort to make his dreams come true. After they 

had them, the second factor came from the environment, especially teacher. They 

might think that teacher here was standing as facilitator and motivator, not a person 

who gave big influence in achieving the success. 
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Teacher must be enthusiastic, warm, care and accessible in order to make 

the students encouraged. 

This statement had correlation with the topic of this research. Teachers’ positive 

attitude and enthusiasm could be said as a teacher who acted enthusiastic, warm, 

care and accessible in order to make the students encouraged. The answers from 

the respondents showed a good mindset. For about 95% or 19 students agreed with 

statement 2 and 5% or 1 student was not really sure. Here are 7 reasons from the 

students who agree with statement 2 : 

 “If students have spirit, they will be spirit to learn.” ( student 2 ) 

 “If teacher is not like that, student will be passive and affraid.” ( student 4 ) 

 “Students don’t like studying under pressure.” ( student 5 ) 

 “Teacher’s attitude will be imitated by students.” ( student 12 ) 

 “Most of students prefer teachers who care, warm, accessible to teachers who 

are cruel.” ( student 16 ) 

 “It’s important for teacher to be accessible so that the students can consult their 

problem better.” ( student 19 ) 

 “If the teachers are enthusiastic , so are the students.” ( student 20 ) 

 Those answers proved that students really wanted a teacher who was 

enthusiastic, care and accessible when he was teaching. Those belonged to teacher’s 

positive attitude. After the teacher had those attitudes, they would enjoy their work 

so that could give the best services for the students. That result was in line with 

Melissa Kelly’s theory that teacher who had had positive attitude, it would help them 

to behave well on their work.  

 Meanwhile, there was a student who was not really sure about statement 2. 

 “Better for teacher to know the students deeper.” (student 7) 

 He did not sure that teacher should be warm, enthusiastic, caring and accessible 

in order to encourage students. In his opinion, teacher should know the students 

well to make them encouraged.  

 

Students tend to underestimate teachers who are not confident. 

As a student, the author had experienced a phenomenon that there were students 

that did not pay attention in the class and tended to underestimate the teacher. It 

was mostly caused by the teacher that was not confident while teaching. Actually all 

the students in class could respect the teacher and gave attention to him when he 

stayed confident and prestigious. Therefore, the author gave this statement to be 

answered by the respondents. The result shows 95% respondents or 19 students 

agreed and 1 student did not. 
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 “How students will respect teacher if teacher don’t respect teirself.” ( student 12 

) 

 “The unconfident teacher will cause the doubt of students to the teacher, then 

the teacher will be disparaged.” ( student 17 ) 

 “Students will think that the teachers are not able to teach hence they are not 

confident.” ( student 20 ) 

 Those samples of respondents’ answers had proved that from the students’ 

perception, teacher who was not confident tended to be underestimated. It was in 

line with Jim Eison’s theory that teachers only needed to act in which they were 

confident.  

 Meanwhile, there was one student who answered “NO”, it showed that he did 

not really agree with the statement.  

 “There are bad students who don’t care about the teacher.” ( student 7 ) 

 Based on the author analysis, student 7 perceived that not all students in a class 

really cared how the teacher was. He meant there were bad students who did not 

study seriously in class would not think about the teacher. 

 

Teacher is inspiring the students by his positive attitude although the 

students have difficulties in learning EFL 

It could be said that not all students in a class would like English. There were some 

students who were not really good in English, but they were good in other subjects. 

In this term, teacher could not blame the students because they had their own way 

to be success. Being a teacher was not only delivering the material, but teacher 

should build students’ character by inspiring them with his positive attitude. So, when 

the students did not get their best score in English, at least they found a person with 

good attitude who was inspiring them. 

 The result of this statement showed a good response. For about 95% or 19 

students agreed with this statement. They believed that teacher’s positive attitude 

was inspiring them.  

 “Attitude is the most important lesson.” ( student 3 ) 

 “Teacher stands as motivator.” ( student 4 ) 

 “Although the lesson is difficult, students still love it due to their positive 

attitude.” ( student 16 ) 

 “Students will feel more comfortable and suitable with teacher who has positive 

attitude” ( student 17 ) 

Based on the respondents’ answers, they could be analyzed that 19 of 20 

students liked the teacher who gave motivation or inspiration. Teachers might 

replace the role of students’ parents in the school so that the students felt enjoy 

during the learning process ( Meador, 2013 ). Although the students got difficulties 

in learning EFL, when the teacher was motivating and inspiring them, they would 

feel enjoy and followed the teacher’s positive attitude. 
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 Moreover, there was one student who did not agree with this statement. 

 “Students are difficult to assess the whole character of teacher due to the limited 

time.” ( student 19 ) 

 Based on his reason, it could be analyzed that student could not judge how the 

teacher was, because student and teacher only met for few hours when they were 

in school. Students needed much more time to know the teacher well. This problem 

actually could be solved by strengthening teacher-student relationship. 

 

A deep teacher-student relationship can motivate students to like English 

It was difficult to make all the students in a class to like English since it was a foreign 

language for most of Indonesian students. It became teacher’s challenge to motivate 

the students. One of the ways to motivate them was by having deep teacher-student 

relationship. The answers from respondents showed that 95% respondents or 19 

students agreed to have deep relationship with the teacher in order to increase their 

motivation in learning EFL. 

 “It makes students want to share their difficulties so that they can like English.” 

( student 11 ) 

 “Student likes to study more when they feel good in their teacher.” ( student  13 

) 

 “The more teachers care, the more students excited with the material.” ( student 

15 ) 

 “It will be needed if the students are losing the motivation.” ( student 19 ) 

  

 “They will feel comfortable and when they love the teacher, they will love the 

lesson too.” (student 16) 

 “Great bonding between them makes the students more confident while 

learning, afterwards they’ll enjoy learning English.” (Student 20)  

 Based on those reasons, it could be analyzed that students needed a deeper 

relationship with their teacher. By having such relationship, learning a difficult 

subject would be easier for the students.  A deep teacher-student relationship meant 

they had self-belonging which was important for students’ success in learning ( 

Gablinske, 2014 ). 

 However, there was one student who did not agree that a deep teacher-students’ 

relationship would motivate students. 

 “The motivation comes from their self.” ( student 8 ) 

Based on his reason, it could be analyzed that he was kind of student who had high 

motivation and liked to build his own motivation. He was kind of person who was not 

depending on the others. 
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CONCLUSION (SIMPULAN) 

It was going to be difficult to teach a foreign language, so as the inspiratory 

and motivator, teachers had to perform their best related to the self-confidence, 

enthusiasm,  respect, positive attitude, motivation and communication in order to 

complete the learning goals. Based on the research that had been done, more than 

90% respondents agreed with the statements made ( questionnaire ). It showed that 

teachers’ positive attitude and enthusiasm were absolutely needed in order to 

motivate the students in learning English. The previous statement was in line with 

Simran Khurana’s theory that a great teacher was not just delivering material but 

also inspiring the students in term of learning. So, it could  be concluded that 

teacher's positive attitude and enthusiasm brought a big impact for the students 

which was same with Mouilia who said that teacher's positive attitude and 

enthusiasm that influence the students are actually helping them to build a good 

personality for language learning. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kepahaman bahasa inggris bagi mahasiswa non-

pendidikan bahasa inggris. Di era revolusi Industri 4.0, Bahasa Inggris merupakan bahasa yang 

wajib dikuasai. Akan tetapi, pada kenyataannya mahasiswa non-pendidikan bahasa inggris 

mengalami kesulitan dalam menguasai kosakata, memahami ungkapan-ungkapan bahasa 

inggris dll. Dalam aplikasi Busuu, terdapat berbagai fitur yang menarik sehingga generasi 

millennial dapat mempelajari bahasa inggris dengan mudah. Selain itu,  penggunaan aplikasi ini 

tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Konten yang variatif semakin membuat mahasiswa tertarik 

mendalami kosakata baru dalam bahasa inggris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatatif. Sampel dan populasi berasal dari mahasiswa Universitas Tidar dari 

berbagai macam jurusan selain pendidikan bahasa inggris. Hasil menunjukan bahwa aplikasi 

busuu berperan dalam meningkatkan kepahaman mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris. 

Kata kunci : aplikasi busuu, bahasa inggris, revolusi industry 4.0, kepemahaman, kualitatif 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to improve understanding of English for non-English language 
education students. In the Industrial Revolution 4.0 era, English is a language that must be 
mastered. However, the students of non-English Department face some difficulties in mastering 
vocabulary, understanding english utterances etc. In the Busuu application, there are various 
interesting features so the millennial generation can use English easily. In addition, the use of 
this application is not limited by space and time. The varied content increasingly makes students 
interested in exploring new vocabulary in English. The method used in this study is a qualitative 
method. Sample and population  from Tidar University students from various departments 
except English language education student. The result shows that applications help to improve 
student understanding in learning English. 
 
Keywords: busuu application, english language, industry4.0 revolution, understanding, 
qualitative 
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INTRODUCTION 

In Education 4.0 we can not deny that we are being connected to each other by 

technology, language, and internet. English is one of the factors that grow fastly. 

There are many advantages if we mastering English. First, If you want to study 

aboard you need English to communicate with people there. Second, it relates to a 

personal journey. For instance, when you are watching a movie, best music or TV 

show, you will find much information by using English. It will amazing if you know 

the meaning or feeling about it. Third, English for work. For example, you will get 

the higher payment if you have an excellent skill in English and you can get many 

opportunities from itThen, learning English also make us become an open-minded 

person who can tolerate any different culture in the world. As we know, we can 

learn someone’s culture by reading the literature and most of it used English. 

Based on the fact, we know that English is important. 

However, there also some student who face some problem in order to learn 

English. They are non-English Department students. If we compared, with English 

Department student. Their ability still low. They have a low-level understanding of 

learning English. It deals with their motivation in order to learn English, difficult to 

understand a word that unpopular in their ear, difficult to arrange a good sentence 

based on grammatical rules, lack of vocabulary, environment, attitude, family 

background, classroom condition, availability of competent teacher (B. William 

Radja, 2011) 

In order to solve that problem, it will be better if we combine technology and 

language. Technology also has an important role play. Moreover, we are in the 

Industrial era 4.0. As we know, Education 4.0 learning management. The aim of 

Education 4.0 in order to help the student develop their skill by implementing the 

new technology which it follows the society change  (Wahyuanggraeni, 2018). We 

can use the application on the smartphone in order to increase understanding of 

non-English Department students in learning English. Moreover, some researchers 

found that mobile technologies support language learning. Some researchers found 

that smartphone technologies can support learning English like listening skill, 

speaking skill, their vocabulary, the way they pronounce something, personal 

intelligent, and experience  (Kim) 

The study aimed in order to know the student point of view about Busuu 

application. Is it improve their understanding of learning English? 

Method 

It is small research conducted to analyze that weather Busuu Application can 

improve English understanding of Non-English Department students.This study is 

described using qualitative descriptive research method. The methodology that is 
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used to carry out the data is mainly questionnaires. .The instrument of this study is 

the questionnaire that is adapted from Mona M.Hamad entitled  “Using 

WhatsApp to Enhance Students’ Learning of English Language 

“Experience to Share”.that was published by Canadian Center of Science and 

Education in 2017  The questionnaire was spread out among 4th and 6 the non-

English department students at Tidar University. The number of participants are 30 

students. The participants are chosen who had been used Bussu Application on the 

previous time. There is no specific characterization to be the participants. They 

were asked to answer 7 questions to be analyzed. 

LITERATURE REVIEW  

1. Busuu Aplication 

 
Page  1. Theme in Busuu App 
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Page 2. The Logo of Busuu 

 

Busuu is one of the most familiar language learning application that offers 

various language like English, Arabic, Spanish, Italian, Portuguese, Turkish, 

Polish, Chinese, Japanese, German, Russian and so on. It is an interactive 

application that guides the user through the study of a new language There 

are many tools that we can use in order to improve our language 

understanding like video and conversation of a native speaker. 

 

Nowadays,This application used by 90 million people in the word. It is 

because of Busuu application easy to use an interactive mobile application. 

Wood (2003) and Zurrita & Nussbaum (2004) have shown that mobile 

application plays a significant part in supporting teaching and learning as 

they underwrite the reduction of the digital gaps in developing countries as 

mobile phones and personal digital assistants (PDA) are easily accessible 

and less expensive compared to laptops.  

  

In this application we can learn anything about conversation, grammar, 

writing, speaking, listening, vocabulary and so on. Besides, we also can 

learn writing and to speak specifically in the feature “social” because what is 

stated or what you hear on this application by the native speaker. 

 

In conclusion, Bussu Application is very useful for those who want to learn a 

language and increase their understanding. It can motivate and engage 

people to learn and learn again because of the theme on this application 

also up-to-date. The user can choose the target language and native 

speaker make this a considered an effective tool for all. 
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2. Suitable Apllication  in Education 4.0 

As we know, We are in Education 4.0 era. According to Sadiyoko (2017), 

there are nine characteristics of Education 4.0 as follows.  

1. It can be done anywhere and anytime.  

2. It is based on students’ needs.  

3. It is a flexible delivery. 

4. It reflects peers and mentors. 

5. It is about sharing information to answer “why” and “where” questions.  

6. It is about practical application. 

7. It is about modular and project.  

8. It reveals students ownership in which the students participate a lot 

9. It deals with the evaluation process. 

Learning with interactive multimedia is not only use technology but also it 

provides something new to the learners (Ampa, The implementation of 

interactive multimedia learning materials in teaching listening skill, 2015) 

(Ampa, The implementation of interactive multimedia learning materials in 

teaching listening skill, 2015). Updatable, flexible, the content-related 

materials, valid, easy to use are the criteria for good learning material. 

Besides, some scientists suggest that in interactive multimedia should pay 

attention to hyperlink, user-friendly, the content, the object, navigation, 

interface of learning, etc. As we know the multimedia in learning can be 

operated by the users. Therefore they can choose what is desired in the 

future. 

Other researchers suggest in order to be better attuned to individual 

capacities they have to use a listening tool like MP3 players or computers. It 

is more acceptable when handling a student with the poor ability. (Roussel, 

2011)  

In general, Multimedia provides us some advantages such as integration of 

text, sound, visual, accessibility, authenticity, interactivity  (Stockwell, 2017) 

Unfortunately, there are also several barriers in the integration of 

technology itself like the difficulty of adoption of technology, cultural 

resistance, familiarity. Not only that the role of teachers also important 

when using multimedia. It also challenges for teacher because if they can 

not do it. It will become some barriers too like the teaching style of 

educators themselves, pedagogical practice must be updated, kept flexible 

by teachers to prevent the learning process from developing. Several 

barriers from school and the broader educational policy framework also 
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influence the effectiveness of multimedia-based listening instruction (Thao, 

2003) 

3. Non-Department Student Problem in Learning English 

As we know, English has an important role relates to Education 4.0. 

However, most of the non-Department student have difficulties in order to 

understand English. There are some factors : 

 

 Lack of motivation 

It deals with their attitude toward English. Gardner (1985) stated that 

students with positive attitudes and a high level of motivation will be more 

successful than a student who does not have intention. Between positive 

attitude and motivation involving each other. For example, if there is a 

student who has a good attitude toward language learning but she or he 

does not have motivation. They will not succeed as a language learner. It 

also similar to learners who have higher motivation but they did not have a 

positive attitude. (Hashwani, 2008) 

 

 Afraid of making mistake. 

It deals with the anxiety of non-English department student. They afraid of 

making a mistake. For instance, They doubt in order to speak English. Even 

though, it is ok to make mistakes because from it we can learn something. 

Liu (2006) conducted a study with Chinese undergraduate non-English 

majors at three different proficiency levels. Based on the findings, She 

concluded that most the students afraid of making a mistake like when they 

have to speak English in front of the class or talking to the teacher. It 

increases their anxiety. (Tercan, 2015) 

FINDING AND DISCUSSION 

The questionnaire  adopt th research from Mona M.Hamad entitle Using 

WhatsApp to Enhance Non-English Departement Students’ Learning of English 

Language “Experience to Share”.This research related to how and what the 

effect of  interactive media in learning process 

These are the question of the questionnaire: 

1. Does using Busuu App help you to develop your learning English ? 

a.yes 

b. no 

reason: ________________________________________________ 

2. Does using Busuu can motivate you to learning English? 

a.yes 
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b. no 

reason: ________________________________________________ 

3. Is it easy to download Busuu in your gadget ? 

a.yes 

b. no 

reason: ________________________________________________ 

4. There are a lot of questions relate to the video. Is it improve your 

understanding in learning English ? 

a.yes 

b. no 

reason: ________________________________________________ 

5. Is there any difficulties when using Busuu App? 

a.yes 

b. no 

reason: ________________________________________________ 

6. Which one you choose between video or conversation in Busuu to enhace 

your understanding in learning English? 

a.yes 

b. no 

reason: ________________________________________________ 

7. Do you agree if Busuu App as media in learning process ? 

a.yes 

b. no 

reason: ________________________________________________ 

The result of the questionnaire is shown in the table below : 

No Question Number of participant Precentage 

Yes No % % 

1 Does using Busuu 

application can 

motivate you to 

learning English? 

29 1 96.7 3.3 

2 Does using Busuu can 

motivate you to 

learning English? 

30 1 100 0 
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3 Is it easy to download 

Busuu in your gadget? 

27 3 90 10 

4 There are a lot of 

questions relate to the 

video. Is it improve 

your understanding in 

learning English ? 

14 15 48.3 51.7 

5 Is there any 

difficulties when using 

Busuu App? 

10 20 33.3 66.7 

6 Which one you choose 

between video or 

conversation in Busuu 

to enhace your 

understanding in 

learning English? 

25 5 83.3 16.7 

7 Do you agree if Busuu 

App as media in 

learning process 

30 0 100 0 

 

After collecting and analyzing the questionnaire result, some conclusion can be 

made as follow : 

 Using Busuu App help you to develop your understanding in English 

The review of  the answer from question number 1. Student A 

explains that Busuu is interesting because there are some options such as 

video or conversation there. Student B said that the application is simple 

and it is easy to be understood. It means that Busuu helps them to 

understand English. Student C: “Busuu really useful because we can know 

where is the correct answer and also the improve our vocabulary.” 

 Majority in this question participant agree if Busuu helps them to 

enhance their understanding in learning English. 

 Using Busuu App can motivate you to learning English 

The review of the answer of number 2 : Student A : “ Yes ! Because 

it is easy and it makes the students curious with the material there”. 

Student B: “By using Busuu, student can learn quickly about English.” 

Student C: “It can motivate student in learning English because the answer 
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automatically detected.” It means that student will learn again and motivate 

the student to get the better result. 

 It is easy to download Busuu in your gadget 

The review of the answer of number 3. Student A : “Yes, because it 

is free”. Student B : “ Yes, its easy because available on play store and 

apple store. Then, the others who do not agree with question . Student C :” 

No, because my memory storage is full”. Student D : “ No, because need 

good connection to download it”.  

 Using Busuu App help you to improve your understanding in learning 

English because there are many exercise relate to the video. 

The review of the answer of number 4. Student A : “It improves the 

student’s understanding in learning English because it is persuasive.” 

Student B: “There are many questions that will help student gets more 

knowledge.” Student C: “It is good because student can check the 

understanding using the exercise there.” 

 Is there any difficulties when using Busuu App? 

The review of the answer of number 5. Student A: “No, because it is 

easy to be used.” Student B: “No, because it can be learned quickly.” 

Student C: “Yes, because it needs connection.” Most of the participants said 

that Busuu application is really easy and there is no difficulties when they 

using it. 

 Between video or conversation on Busuu which one that improve your 

understanding in English quickly 

The review of the answer  of number 6. Student A : “I prefer video 

because it is more intersting than conversation one.” Student B: “Choose 

video because I like visual than verbal one.” Student C: “I prefer 

conversation because the video is a bit too long.” From these answers, 

video has more high result than conversation because some reasons.  

 Agree if Busuu App as media in listening learning process 

The review of the answer of number 7. Student A: “ Yes, it does not 

make student bored; Student B : “Yes, because conventional method is very 

old fashion. While student who cons : Student C: “Yes, because it is easy to 

be used.” 

CONCLUSION 

  English is really needed for all majors in the university. Therefore, 

there are many ways to improve the student’s motivation and also the 

understanding in English. However, there are still some ways that are not 

appropriate to be applied. That’s why we use Busuu to enhance the student’s 
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understanding in English. Based on discussion above, the researchers conclude that 

Busuu is one of the best application to improve student’s understanding in English 

because of the fact that it provides change to present course more compact, time 

efficient manner, and stimulating. Besides, Busuu also easy to apply because a 

student can learn with this application whenever and whatever his favorite one 

such as video or conversation on. Secondly, whether realize or not Busuu improve 

students understanding in English because the student can know the correct 

answer after respond the answer. 
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Pengaruh Model Problem Based Learning dalam Pelajaran IPA 

Terhadap Peningkatan Kreativitas Siswa Kelas Enam  

 

Triana Susanto 

ABSTRAK 

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya 

manusia. Karena pendidikan merupakan ujung tombak sebuah negara untuk mencerdaskan 

generasi penerus bangsanya. Salah satu tujuan pendidikan tersebut diantaranya meningkatkan 

kreativitas siswa dalam pembelajaran disekolah. Kreativitas merupakan salah satu indikator 

keberhasilan siswa dalam proses belajar yang memegang peranan penting untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Siswa yang memiliki kreativitas dalam pembelajaran akan menunjukkan 

tingkat kreativitasnya dalam berbagai kegiatan. Penerapan model pembelajaran problem based 

learning dapat meningkatkan kreativitas siswa kelas VI SDN 2 Bojonegoro dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahunan Alam . Menurut peneliti penerapan model pembelajaran problem based 

learning merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

IPA disekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VI di SDN 2 Bojonegoro yaitu 1 kelas yang berjumlah 12 orang 

yang terbentuk dalam 4 kelompok belajar. Penelitian ini menggunakan teknik sampel random 

sampling, yaitu mengundi dari masing-masing kelompok siswa dalam kelas yang memiliki 

kesempatan untuk menjadi kelompok experimen maupun kelompok kontrol. Penilaian dilakukan 

dengan memadukan tiga aspek pengetahuan (knowledge), kecakapan (skill), dan sikap (attitude). 

Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan dengan ujian akhir semester (UAS), ujian tengah semester (UTS), kuis, PR, 

dokumen, dan laporan 

Dengan demikian disimpulkan bahwa Penerapan model pembelajaran problem based learning 

dapat meningkatkan kreativitas siswa kelas VI SDN 2 Bojonegoro dalam memahami pelajaran 

IPA. 

Kata Kunci : Problem Based Learning, Kreativitas 

ABSTRACT 

Education is an attempt to improve life quality and human resource. Because education is the 

spearhead of a state to educate the nation’s children. One of the education goal is improving 

students creativity in learning school. Creativity is one indicator of student success in the learning 

process that plays an important role to achieve the learning objectives. Students who have 

creativity in learning will be known by showing creativity level in various activities. Application of 

problem-based learning can improve the creativity of sixth graders students in teaching class in 

Primary School 2 Bojonegoro. According to research, application of problem-based learning is 

one way to increase students creativity in physical education learning’s school. The research 

method using an experimental method. Research design of population in this study is sixth 

graders class in Primary School 2 Bojonegoro, one class which amounts to 12 people and divided 

in 4 groups. This research using simple random sampling technique, drawing from each class 

which has a chance to become the experimental group or the control group. The statistical 

analysis  combine three aspecs of knowledge, skill and attitude. The assesment of knowledge 
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consist of final semester test, mid semester test, quizz, homework, portofolio and report. This 

concluded that the application of problem based learning model can improve the creativity of sixth 

graders class in Primary School 2 Bojonegoro in understanding the physical education 

Keyword: Problem Based Learning, Creativity  

 

PENDAHULUAN 

Dalam Pelaksanaa Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dalam 

Kurikulum 2013 di sekolah memiliki tahapan sebagai berikut: 

1.Orientasi peserta didik terhadap masalah 

Pada tahap ini, guru harus menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan 

dilakukan agar peserta didik tahu apa tujuan utama pembelajaran, apa 

permasalahan yang akan dibahas, bagaimana guru akan mengevaluasi proses 

pembelajaran. Hal ini untuk memberi konsep dasar kepada peserta didik. Guru harus 

bisa memberikan motivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan 

masalah yang dipilih. 

2.Mengorganisasikan peserta didik 

Pada tahap ini, guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan 

tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang telah diorientasi, misalnya 

membantu peserta didik membentuk kelompok kecil, membantu peserta didik 

membaca masalah yang ditemukan pada tahap sebelumnya, kemudian mencoba 

untuk membuat hipotesis atas masalah yang ditemukan tersebut.. 

3.Membimbing penyelidikan individu dan kelompok 

Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya, melaksanakan eksperimen, menciptakan dan membagikan ide 

mereka sendiri untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. 

4.Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Pada tahap ini guru membantu peerta didik dalam menganalisis data yang telah 

terkumpul pada tahap sebelumnya, sesuaikah data dengan masalah yang telah 

dirumuskan, kemudian dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Peserta didik 

memberi argumen terhadap jawaban pemecahan masalah. Karya bisa dibuat dalam 

bentuk laporan, video, atau model. 

 

5.Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk merekonstruksi pemikiran dan 

aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan belajarnya. Guru dan peserta 
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didik menganalisis dan mengevaluasi terhadap pemecahan masalah yang 

dipresentasikan setiap kelompok. 

Setelah selesai pembelajaran, jangan lupa para guru supaya memberikan 

penguatan, Dengan demikian peserta didik memiliki konsep yang bulat tentang 

kompetensi dasar yang dipelajari. 

Mari bertekad bulat menyambut pelaksanaan kurikulum 2013 dengan penuh 

semangat, karena guru yang hebat tidak pernah takut mencoba, mencoba dan terus 

mencoba. Termasuk mencoba mengimplementasikan Model Problem Based Learning 

dalam pembelajaran di kelas.  

Oke !!! 

 

Adapun beberapa tujuan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) diantaranya sebagai berikut : 

 

1. Mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan 

masalah.  

Proses-proses berpikir tentang ide-ide abstrak berbeda dari proses-proses yang 

digunakan untuk berpikir tentang situasi-situasi dunia nyata. Resnick menekankan 

pentingnya konteks dan keterkaitan pada saat berpikir tentang berpikir yaitu 

meskipun proses berpikir memiliki beberapa kesamaan antara situasi, proses itu 

bervariasi tergantung dengan apa yang dipikirkan seseorang dalam memecahkan 

masalah. 

2. Belajar peran orang dewasa  

Problem Based Learning (PBL) juga dimaksudkan untuk membantu Peserta didik / 

siswa berkinerja dalam situasi-situasi kehidupan nyata dan belajar peran-peran 

penting yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Resnick mengemukakan bahwa 

bentuk pembelajaran ini penting untuk menjembatani kerjasama dalam 

menyelesaikan tugas, memiliki elemen-elemen belajar magang yang mendorong 

pengamatan dan dialog dengan yang lain sehingga dapat memahami peran di luar 

sekolah. 

3. Keterampilan-keterampilan untuk belajar mandiri  

Pendidik / Guru yang secara terus menerus membimbing siswa dengan cara 

mendorong dan mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan memberi 

penghargaan untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mereka ajukan, dengan 

mendorong siswa mencari solusi/penyelesaian terhadap masalah nyata yang 
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dirumuskan oleh siswa sendiri, maka diharapkan siswa dapat belajar menangani 

tugas-tugas pencarian solusi itu secara mandiri dalam hidupnya kelak. 

Adapun Langkah-Langkah Penggunaan Model Pembelajaran Problem Based Learning 

( PBL ) dalam proses pembelajaran yang dikonsepkan oleh Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia diantaranya sebagai berikut: 

a. Konsep Dasar (Basic Concept)  

Fasilitator ( Pendidik/ guru ) memberikan konsep dasar, petunjuk, referensi, atau 

link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran tersebut. Hal ini dimaksudkan agar 

peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan mendapatkan 

peta yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. 

b. Pendefinisian Masalah (Defining The Problem)  

Dalam langkah ini fasilitator ( Pendidik/ guru ) menyampaikan skenario atau 

permasalahan dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming dan 

semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap 

skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif 

pendapat. 

 

c. Pembelajaran Mandiri (Self Learning)  

Peserta didik / siswa mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang 

sedang dinvestigasi. Sumber yang dimaksud dapat dalam bentuk artikel tertulis yang 

tersimpan diperpustakaan Sekolah/ Pemerintah, halaman web, atau bahkan pakar 

dalam bidang yang relevan.  

Tahap investigasi memiliki dua tujuan utama,yaitu:  

(1) agar peserta didik mencari informasi dan mengembangkan pemahaman 

yang relevan dengan permasalahan yang telah didiskusikan dikelas, dan  

(2) informasi dikumpulkan dengan satu tujuan yaitu dipresentasikan di kelas 

dan informasi tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami. 

 

d. Pertukaran Pengetahuan (Exchange Knowledge)  

Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam langkah 

pembelajaran mandiri, selanjutnya pada pertemuan berikutnya peserta didik 

berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan 

solusi dari permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan 

dengan cara peserta didik berkumpul sesuai kelompok dan fasilitatornya. 
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e. Penilaian (Assessment)  

Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan (knowledge), 

kecakapan (skill), dan sikap (attitude). Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan 

yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir 

semester (UAS), Ujian Tengah Semester (UTS), kuis, PR, dokumen, dan laporan 

 

Adapun Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran PBL  

( Problem Based Learning ) 

Setiap model pembelajaran biasanya memiliki kelebihan dan kelemahan. Berikut ini 

merupakan keunggulan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

(PBL), yaitu sebagai berikut (Sanjaya, 2006:220): 

 

1. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 

2. Pemecahan masalah dapat membantu siswa bagaimana mentransfer 

pengetahuan siswa untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. 

3. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih 

memahami isi pelajaran sehingga pembelajaran lebih bermakna.  

4. Pemecahan masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan 

kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa.  

5. Pemecahan masalah dapat membantu siswa untuk mengembangkan 

pengetahuan barunya dan bertanggungjawab dalam pembelajaran yang 

dilakukan. Disamping itu, pemecahan masalah itu juga dapat mendorong 

untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun proses 

belajarnya. 

6. Pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan siswa untuk 

menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam dunia nyata.  

7. Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus 

menerus belajar, sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir dia 

lalui. 

8. Melalui pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap 

mata pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir, dan sesuatu yang 

harus dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari 

buku saja.  

9. Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk 

berpikir kritis dan menyesuaikan dengan pengetahuan baru.  
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Adapun kelemahan-kelemanan dari penggunaan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL), adalah sebagai berikut (Sanjaya, 2006:221): 

1. Manakala siswa tidak memiliki minat atau siswa berasumsi bahwa masalah 

yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka akan merasa enggan untuk 

mencoba.  

 

2. Tanpa pemahaman mengapa siswa berusaha memecahkan masalah yang 

dipelajari, maka siswa tidak akan belajar apa yang ingin dipelajari. 

 

3. Keberhasilan model pembelajaran melalui Problem Based Learning 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 
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Abstrak 

Ketidakmampuan siswa dalam memahami proses fotosintesis dikarenakan siswa tidak bisa 

melihat langsung proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan,jadi mereka hanya 

membayangkan saja proses terjadinya fotosintesis. Media adalah bagian yang tidak terpisahkan 

dalam proses pembelajaran yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran dan diharapkan dapat merangsang pikiran,perasaan,perhatian dan minat 

siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Penggunaan media audio visual yang 

berupa video dalam pembelajaran proses fotosintesis guru melakukan tiga tahapan dalam 

penggunaan media audio visual,yaitu tahap perencanaan penggunaan media audio visual,tahap 

pelaksanaan penggunaan media audio visual,dan tahap evaluasi media audio visual.Pada tahap 

perencanaan guru memilih media audio visual yang sesuai dengan materi pembelajaran,tahap 

pelaksanaan guru mempersiapkan media audio visual dengan mengatur letak media agar siswa 

dapat melihat dengan jelas materi yang ditampilkan,tahap evaluasi media guru memberikan 

beberapa soal setelah media selesai ditampilkan.Tahap tersebut bertujuan agar siswa dapat 

melihat dengan jelas  materi proses terjadinya fotosintesis yang ditampilkan dalam video 

pembelajaran,sehingga siswa mampu memahami proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Kata Kunci : fotosintesis,media audio visual,video,evaluasi 

 

Abstract 

 

The inability of students to understand photosynthesis because students cannot see directly the 

process of photosynthesis in plant,so they only imagine the process of photosynthesis. Media is 

an inseparable part of the learning process that can be used to assist teachers in delivering 

learning material and is expected to stimulate student’s thoughts,feelings,concerns and interests 

so that the learning objectives can be achieved. The use of audio-visual media in the form of 

video in the learning process of photosynthesis teachers perform three stages in the use of audio-

visual media,namely the stage of audio-visual media  use,the stage of the use of audio-visual 

media,and the evaluation stage of audio-visual media use.In accordance with the learning 

materia,the implementation phase of the teacher prepares audio-visual media by arranging the 

location of the media so that students can clearly see the material displayed,the media evaluation 

stage gives the teacher some questions after the media is displayed.Photosynthesis displayed in 

the learning video,so that students are able to understand the process  of photosynthesis in 

plantsaccording to the purpose of learning. 

Keyword : photosythesis,audio visual media,video,evaluation. 
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PENDAHULUAN 

       Pembelajaran merupakan suatu usaha sadar guru atau pengajar untuk 

membantu siswa atau anak didiknya, agar mereka dapat belajar sesuai dengan 

kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain yang dinamakan pembelajaran adalah 

usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar 

terjadi proses belajar dalam diri siswa. 

       Pembelajaran bertujuan agar siswa mencapai perkembangan optimal, baik 

dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.Hal ini sangat penting bagi siswa 

untuk persiapan di masa depan dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu guru 

harus bertugas dan bertanggungjawab merencanakan dan melaksanakan 

pengajaran di sekolah. Guru sebagai tenaga profesional harus memiliki sejumlah 

kemampuan mengaplikasi berbagai teori belajar dalam bidang pembelajaran. 

Kemampuan memilih dan menerapkan metode maupun media pembelajaran yang 

efektif dan efisien, kemampuan melibatkan siswa berpatisipasi aktif dan kemampuan 

membuat suasana belajar yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan.  

       Ilmu Pengetahuan Alam merupakan mata pelajaran yang mengajarkan tentang 

gejala alam dan perubahan-perubahan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Ilmu 

pengetahuan Alam juga merupakan mata pelajaran di SD/MIyang dimaksudkan agar 

siswa mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang 

alam sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah 

anatara lain penyelidikan, penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan.  

       Pendidikan IPA atau Sains bersifat universal, bahkan kemajuan suatu negara 

tergantung dari sumber daya manusianya yang mampu berpikir rasional, kritis dan 

kreatif. Modernisasi di negara maju bukan saja terjadi karena adanya sejumlah pakar 

sains serta pakar teknologi, tetapi juga karena penduduk yang melek teknologi.  

Sampai saat penelitian dilakukan,SD Negeri 2 Bandunggede masih memberlakukan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Berikut merupakan tujuan dari 

pembelajaran IPA di SD/MI:  

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan 

keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaannya.  

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat.  

4. Mengembangkan ketrampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan 

masalah dan membuat keputusan  

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperanserta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam.  

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu cuptaan Tuhan  
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7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTS. 

       IPA mempelajari alam semesta, benda-benda yang ada dipermukaan bumi, di 

dalamperut bumi dan di luar angkasa, baik yang dapat diamati dengan indera 

maupun yang tidak dapat diamati dengan indera. Untuk mencapai suatu 

keterampilan sains sulit untuk diterapkan, tidak mungkin untuk menghadirkan objek 

nyata dalam setiap pembelajaran dan melakukan penelitian ilmiah terhadap semua 

objek materi IPA. Terkait kendala banyaknya materi yang tidak mungkin untuk 

dijangkau dan diteliti secara langsung, keterbatasan kemampuan dan terbatasnya 

ruang dan waktu.  

        Dari uraian di atas tentunya terlihat bahwa penggunaan media dalam 

pembelajaran IPA sangat penting. Media merupakan dasar yang sangat diperlukan 

yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian yang sangat penting demi 

berhasilnya proses pendidikan dan usaha pengajaran di sekolah.Belajar akan lebih 

bermakna karena apa yang siswa pelajari berkaitan dengan pengalaman hidupnya 

dan siswa dapat memandang suatu objek yang ada secara utuh dengan media.  

       Namun pada kenyataannya pembelajaran IPA yang banyak ditemui masih 

menggunakan metode ceramah dengan lebih banyak menggunakan sumber belajar 

dari media cetak yaitu buku pegangan siswa dengan menekankan hafalan. Karena 

keterbatasan media pembelajaran dan kemauan serta kemampuan guru dalam 

membuat media pembelajaran.  

        Media sebagai alat bantu mengajar berkembang sedemikian rupa sesuai 

kemajuan teknologi. Ragam dan jenis mediapun cukup banyak sehingga dapat 

dimanfaatkan sesuai dengan kondisi, waktu, keuangan, maupun materi yang akan 

disampaikan. Media pembelajaran berkontribusi dalam meningkatkan mutu dan 

kualitas pembelajaran. Kehadiran media pembelajaran tidak hanya membantu 

pengajar dalam menyampaikan materi ajarnya, tetpai juga memberikan nilai tambah 

pada kegiatan pembelajaran.  

       Inovasi pembelajaran mutlak diperlukan seiring perubahan dan perkembangan 

teknologi, baik dalam arti perangkat keras, perangkat lunak, maupun teknologi 

mengenai teori-teori baru dalam pembelajaran. Dalam hal ini yang termasuk dalam 

inovasi pembelajaran adalah media, seperti yang telah dipaparkan penulis, bahwa 

penggunaan media itu sangan penting. Media pembelajaran merupakan alat yang 

dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna 

pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan 

baik dan sempurna.  

       Dalam menggunakan media, guru harus memilih media yang sesuai dengan 

materi serta cocok dengan karakteristik siswanya. Karakteristik setiap siswa berbeda-

beda, dan hal tersebut menuntut guru untuk lebih kreatif dalam menyampaikan 

materi, salah satunya adalah dengan menggunakan media pembelajaran.  

       Salah satu bentuk media pembelajaran yang digunakan adalah media audio 

visual, media audio visual dapat memperlancar pemahaman dan juga dapat 
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menumbuhkan minat siswa dalam belajar serta dapat membuat materi pembelajaran 

yang diajarkan menjadi lebih konkrit. dimanfaatkan sesuai dengan kondisi, waktu, 

keuangan, maupun materi yang akan disampaikan. Media pembelajaran 

berkontribusi dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Kehadiran 

media pembelajaran tidak hanya membantu pengajar dalam menyampaikan materi 

ajarnya, tetpai juga memberikan nilai tambah pada kegiatan pembelajaran.  

        Inovasi pembelajaran mutlak diperlukan seiring perubahan dan perkembangan 

teknologi, baik dalam arti perangkat keras, perangkat lunak, maupun teknologi 

mengenai teori-teori baru dalam pembelajaran. Dalam hal ini yang termasuk dalam 

inovasi pembelajaran adalah media, seperti yang telah dipaparkan penulis, bahwa 

penggunaan media itu sangan penting. Media pembelajaran merupakan alat yang 

dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna 

pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan 

baik dan sempurna.  

       Dalam menggunakan media, guru harus memilih media yang sesuai dengan 

materi serta cocok dengan karakteristik siswanya. Karakteristik setiap siswa berbeda-

beda, dan hal tersebut menuntut guru untuk lebih kreatif dalam menyampaikan 

materi, salah satunya adalah dengan menggunakan media pembelajaran.  

Salah satu bentuk media pembelajaran yang digunakan adalah media audio visual, 

media audio visual dapat memperlancar pemahaman dan juga dapat menumbuhkan 

minat siswa dalam belajar serta dapat membuat materi pembelajaran yang diajarkan 

menjadi lebih konkrit. 

        Berdasarkan dari wawancara yang dilakukan penulis ke beberapa guru di 

sekolah, membuktikan bahwa penggunaan media dalam pembelajaran IPA masih 

sangat minim, media yang digunakan oleh kebanyakan guru dalam penyampaian 

pembelajaran hanya menggunakan buku cetak. Walaupun sebenarnya di beberapa 

guru yang penulis temui telah mempunyai perlengkapan media seperti media audio, 

visual dan audio visual namun penerapan media oleh guru dalam menyampaikan 

pembelajaran masih sedikit yang menggunakannya.  

SD Negeri 2 Bandunggede adalah sekolah yang sudah menggunakan berbagai media 

dalam pembelajaran IPA khususnya di kelas V, diantaranya media gambar, media 

lingkungan sekitar sekolah, dan media audio visual. Guru  Kelas V menggunakan 

media audio visual dalam kegiatan pembelajaran IPA di kelas V,hal tersebut 

dikarenakan media audio visual berupa video pembelajaran dapat membuat siswa 

tertarik dan memperhatikan saat pembelajaran berlangsung terbukti dengan 

menggunakan media audio visual berupa video pembelajaran pada mata pelajaran 

IPA yang dilakukan diketahui bahwa nilai siswa pada mata pelajaran IPA kelas V 

khususnya menjadilebih meningkat atau memuaskan.  

Berdasarkan uraian di atas maka penulis bermaksud mengadakan penelitian yang 

berjudul “Penggunaan Media Audio Visual Dalam Pembelajaran IPA Kelas V di SD 

Negeri 2 Bandunggede Kecamatan Kedu”. 
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Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang salah oleh pembaca, maka 

perlu dijelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul Pengembangan Media 

Pembelajaran IPAKelas V di SD Negeri 2 Bandunggede. Adapun penjelasan istilah-

istilah dari judul tersebut adalah sebagai berikut: 

1. PenggunaanMedia Audio Visual  

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, penggunaan yaitu proses, cara, perbuatan 

menggunakan sesuatu, pemakaian. Sedangkan media adalah alat yang dapat 

membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan 

yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik 

dan sempurna.Media audio visual adalah jenis media yang selain mengandung 

unsursuara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya 

rekamanvideo, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya.  

2. Pembelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)  

Menurut Wahyana sebagaimana dikutip oleh Trianto mengatakan bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara 

sistematik, dan dalam penggunaannya menggunakan cara umum dan terbatas pada 

gejala-gejala alam.Dalam perkembangannya IPA tidak hanya ditandai oleh adanya 

kumpulan fakta tapi juga oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah.  

       Pembelajaran IPA yang dimaksud di sini adalah interaksi antara guru dengan 

siswa pada proses pembelajaran agar indikator pencapaia dapat dicapai secara 

maksimal. Oleh karena itu dalam kegiatan belajar mengajar, penggunaan media 

sangat penting untuk membantu siswa mempelajari materi IPA dan siswa dapat lebih 

mudah memahami materi yang diajarkan sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara maksimal. 

 

LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA) 

       Penelitian yang membahas media pembelajaran pada mata pelajaran IPA 

memang sudah sering dilakukan oleh banyak orang. Sebelum membahas penelitian 

tentang Penggunaan Media Audio Visual dalam Pembelajaran IPA Kelas V di SD 

Negeri 2 Bandunggede terlebih dahulu penulis mempelajari beberapa pustaka yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.Adapun yang menjadi 

bahan tinjauan pustaka adalah:  

       Yang pertama kalinya sebagai bahan acuan adalah skripsi yang di tulis oleh 

saudara Rr.Madinatul Munawwaroh Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 

Jurusan Tarbiyah (2014), dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran IPA 

Berbasis Multimedia Menggunakan Software Ispring Suite 6.2 Untuk SD/MI Kelas V 

Materi Organ Tubuh Manusia dan Fungsinya .” Penelitian yang dilakukan oleh saudari 

Rr.Madinatul Munawwaroh menggunakan penelitian Reserch and development 

(R&D), yang bertujuan untuk mengembangkan media yang sudah diterapkan 

sehingga siswa lebih bersemangat dan mendapatkan nilai yang lebih memuaskan.  
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        Yang ke dua adalah Penelitian yang dilakukan oleh Saudari Inggit Dyaning 

Wijayanti (2014) yang juga merupakan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta 

Jurusan Tarbiyah dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Matematika 

Berbasis Adobe Flash CS 3 Untuk Kelas V Semester II Materi Penjumlahan 

Pengurangan pecahan”. Penelitian tersebut merupakan penelitian Reserch and 

development (R&D), yang bertujuan untukmengembangkan dan mengetehui 

kelayakan media yang telah dikembangkan.  

        Yang ke tiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Mufti Miranda (2012), yang 

merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Jurusan Tarbiyah dengan 

judul “Penggunaan Media Audio Visual Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Mata 

Pelajaran Ilmu pengetahuan Alam Kelas III B MI Sananul Ula Piyungan Bantul”. 

Penelitian tersebut menggunakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media Audio visual.  

buku karya Ronald H. Anderson yang berjudul “Pemilihan dan Pengembangan Media 

Untuk Pembelajaran”, dikatakan bahwa :  

Memilih media merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembelajaran. 

Media di sini adalah media yang benar-benar membantu siswa mencapai tujuan 

pembelajaran. Para pengembang pembelajaran yang dikatakan terampil seyogyanya 

mampu menilai dan menentukan prioritas diantara pilihan yang tersedia. Mereka ini 

mengembangkan bahan-bahan pelajaran tidak hanya disesuaikan dengan kebutuhan 

siswa, tetapi disesuaikan dengan keadaan organisasi.Artinya, pengembangan media 

sangat diperlukan guna meningkatkan sistem pembelajaran.  

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan ada beberapa persamaan yakni antara peneliti yang dilakukan oleh saudari 

Rr.Madinatul Munawwaroh dan Saudari Inggit Dyaning Wijayanti sama-sama 

meneliti tentang media di kelas V. Sedangkan penelitian yang dilakukan olehMufti 

Miranda tingkat kesamaannya ada pada mata pelajaran IPA dan media yang 

digunakan.  

       Dengan demikian penelitian yang akan peneliti lakukan dengan judul 

“Penggunaan Media Audio Visual dalam Pembelajaran IPA kelas V di SD Negeri 2 

Bandunggede Kecamatan Kedu” mempunyai beberapa perbedaan dengan penelitian 

yang ditulis oleh Rr.Madinatul Munawwaroh, Inggit Dyaning Wijayanti dan Mufti 

Miranda yakni perbedaan pada jenis penelitian yang digunakan dan sub pokok 

bahasannya.  

 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu mengenai penggunaan media 

audio visual dalam pembelajaran IPA kelas V di MI Al- Ittihaad 01 Pasir Kidul 

Kecamatan Purwokerto Barat, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:  

Penggunaan media audio visual meliputi beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi.  
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1. Tahap perencanaan penggunaan media audio visual, guru terlebih dahulu 

membuat RPP yang di dalamnya memuat tujun pembelajaran dan media yang akan 

digunakan. Pemilihan media yang dilakuan guru sudah sesuai dengan teori karena 

guru memang sudah terampil menggunakannya dan media audio visual yang 

digunakan sudah disesuaikan dengan materi dan tujuan yang diharapkan guru dapat 

siswa lakukan. Untuk perencanaan media juga sudah sesuai dengan teori, yakni guru 

mempersiapkan dan mengecek peralatan media yang akan digunakan dan 

mempelajari materi yang akan disampaikan kepada siswa sebelum pembelajaran 

dilakukan.  

2. Pada tahap pelaksanaan media, yang dilakukan guru juga sudah sesuai dengan 

teori, yaitu guru telah melakukan persiapan media seperti: mengatur letak media, 

mengatur tampilan media agar seluruh siswa dapat melihat media dengan jelas dan 

guru memberikan arahan kepada siswa agar saat media ditampilkan siswa 

memperhatikan dan mencatat hal-hal  

yang penting yang ada pada media. Saat pelaksanaan media, guru juga ikut serta 

membuat catatan di papan tulis dan selesai media ditampilkan guru melakukan 

kegiatan lanjutan berupa pemberian beberapa tes tertulis kepada siswa.  

3. Pada tahap evaluasi, guru memberikan soal berupa tes tertulis untuk mengetahui 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan menggunakan media dan 

tingkat ketepatan pemilihan media. Ketika penelitian dilakukan, nilai rata-rata kelas 

dengan menggunakan media audio visual pada pembelajaran IPA materi proses 

fotosintesis pada tumbuhan hijau adalah 8,5. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan 

media audio visual berupa video pembelajaran memang tepat diterapkan atau 

digunakan dalam pembelajaran IPA.  
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ABSTRAK 

Revolusi industri 4.0. merupakan era digitalisasi dan komunikasi. Untuk itu, seorang pendidik 
turut menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman. Salah satunya dengan 
Smart-V: Inovasi Media Pembelajaran Vlog Untuk Meningkatkan Kemampuan Public speaking 
Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).  Smart-V atau Smart-Vlog merupakan inovasi 
pembelajaran ini menggunakan video blog atau vlog. Vlog merupakan salah satu jenis video, 
yakni alat atau media yang berisikan gambar dan suara dalam membuat simulasi benda nyata. 
Pembelajaran berbasis Smart-V dirancang melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, 
implementasi, pasca implementasi, dan assesment. Smart-V dapat diimplementasikan kepada 
siswa SMA pada semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran Bahasa Indonesia materi teks 
Laporan Hasil Observasi (LHO) Pembelajaran berbasis Smart-V yang bertujuan untuk: 1) 
meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, 2) Siswa lebih mudah memahami materi yang 
diberikan karena siswa terlibat langsung dalam pembelajaran, 3) Meningkatkan kemampuan 
public speaking siswa 4) Meningkatkan interaksi dan komunikasi siswa, 5) Meningkatkan 
kepercayaan diri, 6) Pemanfaatan media sosial, seperti instagram dan youtube.  
 
Kata Kunci : Siswa SMA, Smart-Vlog, Public speaking 
 

ABSTRACT 
Revolution industri 4.0 is digitalitation and communication era. For that, the teachers must 
adapted learning with revolution industri 4.0. Which one with Smart-V, Innovation Learning 
Media Using Vlog Increase Public Speaking Skill For High School Student. Smart-V or Smart 
Vlog is innovation learning media using blog video or vlog. Vlog the kind of video.Video is media 
with pictures and sounds to make the real simulation. Learning based Smart-V designed by 
more than one steps. The steps are preparation, implementation, pasca implementation, and 
assessment. Smart-V can implemented for student high school student with all lessons, 
especially Bahasa Indonesia with Teks Laporan Observasi (LHO) materi. The goals learning 
based Smart-V is 1) Increasing study motivation 2) Students more than easy to understand the 
material because they are involved in learning, 3) Increasing public speaking skill 4) Increasing 
interaction and communication 5) Increasing confident 6) Useful social media, like instagram 
and youtube.  
 
Keywords: High School student, Smart-Vlog, Public Speaking  
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PENDAHULUAN 
Revolusi industri 4.0 dicetuskan pertama kali tahun 2011 dalam Hannover 

Fair di Jerman. Revolusi Industri 4.0 dilatarbelakangi oleh majunya perkembangan 
teknologi di seluruh dunia. Kepesatan perkembangan teknologi dalam revolusi 
industri 4.0 dinamakan dengan era digital.  

Era digital memberikan tantangan dan peluang dalam suatu negara. 
Peluang yang ada dalam era digital ialah kemudahan akses informasi dan 
komunikasi, kemudahan dalam otomatisasi mesin industri, serta pemanfaatan 
teknologi dalam akses ilmu pengetahuan. Sedangkan tantangan yang diemban oleh 
revolusi industri 4.0. menurut Drath dan Horch (2014) dalam Hoedi Prasetyo ialah 
keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan tuntutan penerapan 
teknologi. Kemunculan era digital ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, 
seperti aspek teknologi, sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan.  

Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang 
guru kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam dunia 
pendidikan, guru dan peserta didik memegang kunci keberhasilan output 
pendidikan. Guru dituntut senantiasa bersikap professional, yakn kompeten, kreatif, 
inspiratif, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, produktif, 
menyenangkan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam era revolusi 
industri, salah satu tantangan yang muncul ialah tuntutan penerapan teknologi. 
Zhou dkk (2015) dalam Hoedi Prasetyo menyatakan guna menjawab tantangan 
tersebut, diperlukan usaha yang besar, terencana, strategis baik dari sisi regulator 
(pemerintah), kalangan akademisi maupun praktisi. Untuk itu, guru sebagai salah 
satu kalangan akademisi harus mengemban pengintergrasian pemanfaatan 
teknologi digital dalam proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran terdiri dari tiga aras utama, aras input merupakan 
kemampuan bawaan yang dimiliki peserta didik. Aras proses merupakan segala 
kegiatan belajar mengajar oleh seorang guru kepada peserta didik. Aras output 
merupakan hasil pembelajaran. Dari segi aras proses, terdapat berbagai macam 
elemen pembelajaran, diantaranya metode pengajaran, model pengajaran, dan 
media pembelajaran. 

Salah satu bentuk media pembelajaran yang terintegrasi dengan 
pemanfaatan teknologi ialah video. Video merupakan media pembelajaran berbasis 
audio-visual. Salah satu jenis video yang dibahas dalam kajian ilmiah ini 
merupakan vlog. Vlog merupakan video blog yang terunggah pada akun media 
sosial seperti instagram dan youtube. Vlog dapat dimanfaatkan menjadi media 
pembelajaran yang interaktif, menarik, dan menghibur sehingga mampu 
meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. 

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat kajian 
ilmiah perancangan media pembelajaran berbasis vlog dengan judul, “Smart-V: 
Inovasi Pembelajaran Vlog untuk Meningkatkan Kemampuan Public speaking Siswa 
Sekolah Menengah Atas (SMA)”. Penulisan ini dilandasi oleh “Bagaimana rancangan 
pembelajaran Smart-V di SMA?”. Adapun tujuan penulisan kajian ilmiah ini 
diantaranya, 1) Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar karena siswa, 2) Siswa 
lebih mudah memahami materi yang diberikan karena siswa terlibat langsung 
dalam pembelajaran, 3) Meningkatkan kemampuan public speaking siswa 4) 
Meningkatkan interaksi dan komunikasi siswa, 5) Meningkatkan kepercayaan diri 
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siswa, 6) Siswa mampu memanfaatkan media sosial, seperti instagram dan 
youtube.  

 
KAJIAN TEORETIS 

1. Revolusi Industri 4.0 
Revolusi industri adalah ketika kemajuan teknologi yang besar 

disertai dengan perubahan sosial ekonomi dan budaya serta perubahan 
pendidikan yang signifikan. Terminologi Revolusi Industri 4.0 pertama kali 
dikenal di Jerman pada 2011. Pada Industri 4.0 ditandai dengan integrasi 
yang kuat terjadi antara dunia digital dengan produksi industri. Revolusi 
industri 4.0 merupakan era digital ketika semua mesin terhubung melalui 
sistem internet atau cyber system. Situasi membawa dampak perubahan 
besar di masyarakat (Syamsuar1  dan Reflianto2, Vol 6 No 2 :2018) 

Tantangan pada dunia pendidikan dalam menghadapi industri 4 
adalah penanaman nilai-nilai pendidikan yang perlu dikembangkan.  

Menurut Guilford (1985) penerapan dari pendidikan nilai yang 
dikembangkan adalah: 1) anak dididik dan dilatih dengan cara bekerja 
sambil belajar. Kecerdasan berfikir anak dikembangkan dengan seluas-
luasnya; 2) memupuk kepribadian anak dengan kepribadian Indonesia 
sehingga menjadi pribadi yang dinamis, percaya diri, berani, bertanggung 
jawab dan mandiri; 3) pelajaran tidak hanya diberikan pada jam pelajaran 
saja, tetapi juga dalam setiap kesempatan di luar jam sekolah; dan 4) 
contoh perbuatan baik diterapkan karena lebih berhasil dalam membina 
watak yang baik . hal inilah yang membedakan manusia dengan mesin di 
era globalisasi industri ke 4.  

Menurut Kirschenbaum (1992) dalam Syamsuar (2018) menyatakan 
bahwa pendidikan nilai pada dasarnya lebih ditujukan untuk memperbaiki 
moral bangsa. Pendidikan nilai mengajarkan generasi muda tentang value 
dan moral yang seharusnya dimiliki. Pendidikan nilai ditujukan untuk 
mencegah antara lain meningkatnya kasus kejahatan, degradasi moral dan 
penggunaan obat-obatan terlarang oleh generasi muda. Melalui 
pembelajaran berbasis nilai diharapkan siswa dapat menentukan nilai baik 
dan buruk dalam kehidupan sehingga dapat memilih nilai yang baik untuk 
peningkatan kualitas hidupnya di dalam masyarakat. 

Disini disimpulkan bahwa Revolusi Industri 4.0 adalah suatu inovasi 
yang membuat perubahan yang lebih efisien dan lebih efektif, dimana 
banyak perubahan yang salah satunya ialah sistem pembelajaran 
menggunakan digital, perubahan kurikulum yang tentunya banyak 
menyediakan ‘big data’ (menggunakan ponsel pintar) serta penggunaan 
teknologi untuk proses kegiatan pembelajaran. 

1. Media Pembelajaran  
Media pembelajaran adalah perantara yang berfungsi menyalurkan 

pesan dan informasi dari sumber belajar yang akan diterima oleh si 
penerima pesan yang terjadi dalam proses pembelajaran (Nunu Mahnun, 
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Vol 37:28). Nunu membagi pengertian media pembelajaran menjadi tiga 
batasan, yaitu 1) media pembelajaran adalah orang, bahan, teknologi, 
sarana, alat, dan saluran atau berupa kegiatan yang dirancang untuk 
terjadinya proses belajaran; 2) media pembelajaran adalah pesan atau 
informasi yang dibawa atau disampaikan melalui hardware; dan 3) media 
pembelajaran adalah pesan yang dibawa diperuntukkan sebagai perangsang 
terjadinya proses belajar (bahan ajar). 

Selain itu, media pembelajaran adalah sesuatu baik berupa aktivitas, 
benda, maupun orang yang digunakan untuk menyampaikan suatu 
informasi atau pesan yang menunjang proses pembelajaran. Media 
pembelajaran tidak hanya mencakup alat elektronik seperti televisi, salindia, 
atau radio, melainkan juga aktivitas yang dilakukan oleh orang pada 
umumnya seperti debat, diskusi maupun presentasi.  

Media pembelajaran yang diterapkan oleh guru sebaiknya 
menggunakan media yang memiliki daya tarik bagi siswa sehingga pesan 
atau informasi yang disampaikan oleh guru dapat tersampaikan dengan 
baik. Menurut Ambiyar, pemilihan media yang baik mencakup tiga kriteria, 
yaitu 1) Kelayakan praktis, meliputi familiaritas guru dengan jenis media, 
ketersediaan media yang akan digunakan, ketersediaan waktu untuk 
mempersiapkan, dan ketersediaan dalam sarana dan pendukung; 2) 
Kelayakan teknis, meliputi persyaratan kualitatif (kualitas) atau ada tidaknya 
media yang merangsang dan mendukung proses belajarn siswa; dan 3) 
Kelayakan biaya, meliputi efektivitas biaya yang digunakan. 

Media pembelajaran yang dibahas dalam karya ilmiah ini merupakan 
media pembelajaran audio-visual. Penerapan media ini menggunakan 
metode student active learning. Student active learning menuntut siswa 
untuk aktif dalam proses pembelajaran dan menuntut siswa untuk 
menggunakan ide kreatif mereka di dalam proses pembelajaran. Selain itu, 
media pembelajaran yang dibuat juga bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan public speaking yang dimiliki oleh masing-masing individu agar 
dapat berkembang dengan baik.  

2. Public speaking 
Public speaking merupakan kemampuan berbicara di depan umum. 
Kemampuan berbicara di depan umum dibutuhkan oleh setiap insan ketika 
terjun dalam masyarakat. Kemampuan public speaking dibutuhkan dalam 
pengambilan keputusan tentang kenaikan pangkat, jabatan atau memilih 
calon karyawan bahkan seleksi-seleksi karyawan baru baik negeri/CPNS 
maupun swasta. Contoh, sebagian besar seleksi karyawan baru selalu 
mengadakan tes wawancara diujung seleksi. Tujuannya sudah jelas adalah 
untuk melihat kemampuan berkomunikasi dan kemampuan menyampaikan 
ide dan pandangan serta menunjukkan potensi dan kompetensi diri. 

3. Media Pembelajaran Audio-visual 
Menurut Susilana dan Riyana dalam jurnal Fajar Muttaqien volume 

8:27, Pembelajaran berbasis media audio-visual pada dasarnya merupakan 
pembelajaran yang diharapkan mampu mempermudah penyajian materi 
pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan mengatasi 
keterbatasan ruang dan waktu peserta didik. Media audio-visual memiliki 
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empat fungsi diantaranya adalah fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, 
dan fungsi kompensatoris. Fungsi atensi merupakan inti, yaitu menarik dan 
mengarahkan siswa untuk berkonsetrasi pada isi pelajaran. Fungsi afektif 
dapat terlihat pada tingkatan kenikmatan siswa saat belajar karena media ini 
dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Fungsi kognitif terihat dari 
temuan-temuan penelitian yang mengungkap bahwa media ini 
memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi 
yang terkandung dalam gambar tersebut. Sedangkan fungsi kompensatoris 
terlihat dari hasil yang memberikan konteks untuk mengkondisikan siswa 
yang lemah dan lambat memahami isi pelajaran yang disajikan secara 
verbal. 

Berdasarkan paparan mengenai media audio-visual, dapat disimpulkan 
bahwa media audio-visual merupakan salah satu media pembelajaran yang 
sangat efektif apabila diterapkan dalam proses pembelajaran. Hal tersebut 
dikarenakan media audio-visual menyajikan materi yang dapat dilihat 
sekaligus didengar. Dengan menerapkan media audio-visual dalam proses 
pembelajaran, siswa akan lebih mudah dalam mengingat dan memahami 
materi. Selain itu, media audio-visual dapat meningkatkan minat siswa dalam 
belajar karena penggunaan media yang menarik bagi mereka. 

Karya ilmiah ini membahas pembelajaran berbasis media audio-visual 
yang dapat diterapkan di sekolah. Media audio-visual yang dapat digunakan 
bermacam-macam. Disini kami menerapkan media audio-visual yang 
berbeda dengan media pembelajaran yang sering diterapkan dalam proses 
pembelajaran. Penggunaan media berbasis vlog dapat menjadi pengalaman 
baru bagi siswa yang sebelumnya belum pernah menerapkan media 
tersebut. Selain itu, media tersebut dapat diterapkan siswa dalam kehidupan 
selain di sekolah. Implementasi media pembelajaran berbasis vlog juga 
meningkatkan kemampuan siswa dalam berbiacara di depan umum (Public 
speaking). 

4. Vlog 
Memasuki tahun 2014 Indonesia diramaikan dengan tren yang diikuti 

banyak pengguna Youtube yaitu video blog atau biasa dikenal Vlog, yang 
merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan video, 
teks, dan audio sebagai sumber media utama. Hasil video tersebut kemudian 
dibagikan pada media social Youtube (Saputra dkk dalam skripsi Indah Nurul 
Iksanti,2018:2). Vlogger biasanya mengunggah pengalaman, pelatihan yang 
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dirinya sendiri. Tidak jarang seorang 
Vlogger memberikan review dari suatu produk. 

Berdasarkan paparan mengenai Vlog, dapat kami simpulkan bahwa 
Vlog merupakan kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat yang 
menggunakan media video, audio, dan teks. Untuk melakukan kegiatan Vlog, 
sesorang harus membuat video, kemudian hasil dari video tersebut 
dibagikan ke media sosial. Jadi, orang-orang yang bisa mengakses Vlog 
adalah orang-orang yang aktif dalam mengakses media sosial. Informasi-
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informasi yang dibuat menjadi Vlog bisa berupa peristiwa atau berita, 
prosedur dalam melakukan sesuatu, pengalaman, pendapat, aktivitas sehari-
hari, bahkan promosi dan penilaian dari suatu produk. Vlog memberi 
kebebasan kepada setiap orang untuk mengekspresikan dirinya melalui 
sebuah video. 

Vlog yang biasanya digunakan oleh masyarakat secara umum kami 
gunakan sebagai media untuk belajar. Disini siswa mendapatkan dua hal 
sekaligus, yaitu mempelajari cara membuat Vlog dan belajar sesuai dengan 
materi yang diajarkan di sekolah. Dengan adanya hal tersebut, siswa dapat 
belajar dengan media yang mereka sukai, sehingga siswa memiliki minat 
yang besar dalam belajar.  

5. Inovasi Pembelajaran Berbasis Vlog 
Dalam skripsi Rizayana (2018:1), Inovasi menurut UU No.18 tahun 

2002 adalah kegiatan penelitian yang dilakukan atau dikembangkan dan 
dan perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai 
dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada. Inovasi memiliki 2 aspek , 
yaitu kebaruan (newness) dan temuan ulang (reinvention).  

Inovasi di bidang pendidikan merupakan segala elemen yang 
terdapat dalam proses pembelajaran di sekolah. Inovasi yang dilakukan 
adalah menggabungkan materi pelajaran di sekolah dengan teknologi yang 
berkembang di masyarakat. Inovasi yang kami ciptakan memiliki keunikan 
sendiri dan mudah diterapkan oleh siswa, sehingga proses pembelajaran 
menjadi menarik dan menjadi lebih mudah.  

6. Laporan Hasil Observasi 
Dalam jurnal Amalia Nurhikma (2018:2), menurut Priyatni (2014:76) 

teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi 
tentang sesuatu apa adanya sebagai hasil pengamatan dan analisis secara 
sistematis, tidak dibumbui dengan respon pribadi tentang objek yang 
dilaporkan tersebut. Teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi 
karena teks tersebut memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu 
berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan dari pembelajaran teks laporan hasil 
observasi adalah menjabarkan atau mengklasifikasikan secara umum suatu 
hal didasarkan pada hasil observasi atau pengamatan. Sedangkan 
Kemendikbud (2017:135) mengemukakan bahwa teks laporan hasil 
observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang 
suatu objek atau situasi, setelah diadakannya investigasi atau penelitian 
secara sistematis.  

Berdasarkan paparan mengenai laporan hasil observasi, dapat kami 
simpulkan bahwa teks laporan hasil observasi merupakan laporan yang data 
laporannya diperoleh melalui pengamatan atau observasi. Untuk membuat 
laporan hasil observasi, kita harus mengumpulkan data-data dari objek yang 
diobservasi terlebih dahulu, kemudian kita membuat laporan hasil observasi 
sesuai data yang diperoleh. Laporan hasil observasi harus berdasarkan 
fakta-fakta yang ada pada objek observasi. Selain berasal dari pengamatan 
kita, data yang diperoleh juga dapat berasal dari fakta-fakta tersembunyi 
yang ada pada objek observasi. 
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Teks laporan hasil observasi merupakan salah satu materi yang 
diterapkan di sekolah pada pelajaran Bahasa Indonesia. Materi teks laporan 
hasil observasi biasanya diimplementasikan secara tertulis. Disini kami 
mengimplemetasikan materi teks laporan hasil observasi dengan cara yang 
berbeda, yaitu secara lisan. Siswa dapat menceritakan objek observasi 
mereka berdasarkan apa yang mereka lihat dan mereka ketahui.  

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Revolusi industri 4.0 merupakan pemberdayaan teknologi informasi 
dan komunikasi. Pendampingan teknologi dalam era revolusi industri 
merupakan suatu hal yang wajar. Termasuk dalam dunia pendidikan. 
Teknologi informasi dan komunikasi termasuk dalam elemen penting di 
dunia pendidikan.  

Dunia pendidikan memuat segala proses pembelajaran yang 
dilakukan kepada Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam era revolusi industri 
4.0 menuntut adanya adanya kelengkapan sumber daya manusia yang 
memadai, yang memiliki kualitas yang baik dalam menghadapi era 
pemanfaatan teknologi digital yang digunakan dalam berbagai bidang. SDM 
harus mampu mengadaptasikan diri dalam mengahadapi era ini, karena 
apabila masyarakat belum bisa beradaptasi maka akan menyebabkan 
ketertinggal yang terjadi di negaranya.  

Salah satu cara mengadaptasikan diri dalam menghadapi industri 4.0 
yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan 
kualitas sumber daya manusia dapat melalui peningkatan kognitif, 
psikomotorik, dan afektif.  

Dalam ranah afektif peningkatan kemampuan berbicara sangatlah 
penting. Segala proses interaksi antar manusia dilakukan melalui 
kemampuan berbicara. Untuk itu, diperlukan peningkatan kemampuan 
berbicara di depan umum atau public speaking. Peningkatan public speaking 
terintregrasi secara langsung dalam pembelajaran di sekolah. Dalam mata 
pelajaran di sekolah, siswa dituntut untuk mengembangkan kemampuan 
berbicara yang mereka miliki, sehingga ketika berinteraksi dengan orang 
asing atau dalam lingkup yang besar siswa memiliki nilai rasa percaya diri.  
Kemampuan berbicara yang diajarkan di sekolah tidak dimulai dari Sekolah 
Dasar, melainkan sejak TK, misalnya saja ketika seorang siswa ditunjuk 
untuk memperkenalkan diri di depan kelas, hal itu dapat menjadi ajang 
untuk meningkatkan kemampuan public speaking seseorang. 

Selain itu, peningkatan public speaking dapat dilakukan melalui 
pemanfaatan teknologi. Pemanfataan teknologi yang dapat digunakan ialah 
vlog. Vlog dapat menjadi inovasi baru dalam media pembelajaran. 
Implementasi penggunaan vlog sebagai media pembelajaran dapat dilakukan 
di semua mata pelajaran. Tahapan implementasi penggunaan vlog sebagai 
media pembelajaran terfokus pada mata pembelajaran bahasa Indonesia 
dengan materi Laporan Hasil Observasi. Metode pembelajaran yang 
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digunakan ialah student active learning. Tahapan penggunaan vlog sebagai 
media pembelajaran dapat dilihat dalam tabel 1. 

 

 
Tabel 1. Tahap Smart-V 

Dalam tabel 1 tersusun tahapan Smart-V yang dijelaskan sebagai 
berikut: 

1. Persiapan 
Tahap persiapan yang dilakukan oleh seorang guru merupakan 
pembuatan RPP dan materi bahan ajar. Materi bahan ajar yang 
dapat digunakan ialah Laporan Teks Observasi (LHO). Materi 
disusun secara lengkap sehingga peserta didik mampu menulis LHO. 

2. Implementasi 
Pada tahap implementasi, guru siap melaksanakan praktik 
pembuatan vlog kepada peserta didik. Langkah yang harus 
dilakukan dalam tahap implementasi 
a. Pendahuluan, pendahuluan berisikan salam, ulasan materi 

sebelumnya, tujuan pembelajaran, dan pengarahan singkat 
pembelajaran. 

b. Inti, dalam kegiatan inti, guru menjelaskan kepada siswa 
mengenai materi LHO. Kemudian guru membagi kelompok 
kepada siswa untuk membuat LHO sesuai dengan kelompoknya 
masing-masing. Guru memberikan tema LHO, lingkungan 
sekolah. Tempat yang dapat dijadikan sebagai LHO ialah 
perpustakaan, laboratorium, kantin, taman sekolah, UKS, 
hingga koperasi. Peserta didik membuat teks LHO. Setelah 
membuat teks LHO, peserta didik melakukan rancangan 
pengambilan video dan pembuatan scenario. Pembuatan 
rancangan pengambilan video dan pembuatan scenario 
bertujuan sebagai langkah antisipasi kebingungan peserta didik 
ketika terjun mengambil video. Setelah siap, peserta didik 
berpencar untuk mengambil video. Peserta didik harus mencari 
latarbelakang yang mampu memikat perhatian penonton. 
Sebelum mengambil gambar, peserta didik harus memposisikan 
diri sebagai model terlebih dahulu. Pemodelan ini berfungsi 

Persiapan

Implementasi

Pasca Implementasi

Assesment
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untuk mengecek latarbelakang tempat, pencahayaan agar tidak 
terjadi pengulangan pengambilan video. Untuk memperoleh 
suara yang maksimal, gunakanlah microphone yang ada pada 
headset. Dalam pengambilan video, peserta didik harus 
mengerti jalan cerita LHO sehingga tidak tersendat-sendat 
ketika berbicara. Ketika berbicara di depan kamera, peserta 
didik diharapkan untuk melihat kamera secara langsung seolah-
olah tengah mengajak penonton berbicara. Peningkatan public 
speaking peserta didik teruji dalam tahap ini. Tahap ini 
menuntut peserta didik untuk berbicara di depan umum. 
Pembuatan vlog dengan berbicara di depan umum memiliki 
skala yang berbeda. Dibutuhkan kepercayaan diri yang lebih 
tinggi untuk membuat vlog. Sebab dalam pembuatan vlog 
secara otomatis mengajak penonton yang abstrak untuk 
tertarik melihat video, namun di lingkungan sekitar peserta 
didik menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, pembuatan vlog 
mampu meningkatkan kemampuan public speaking. Jika sudah 
melakukan pengambilan gambar, peserta didik melihat hasil 
pengambilan video. Apabila sudah baik, dapat melakukan 
proses editing menggunakan aplikasi pengolah video seperti 
windows movie maker. Namun, opsi ini tidak diwajibkan. Guru 
harus mampu memperhitungkan waktu pengolahan video 
dengan waktu pembelajaran. Jika sudah selesai dibuat, peserta 
didik melakukan pengecekan kembali. 

c.  Evaluasi 
Guru dan peserta didik melakukan evaluasi secara bersama-
sama. Guru mengevaluasi kekurangan dari proses 
pembelajaran serta mengulas kembali materi pembelajaran. 

3. Pasca Implementasi 
Dalam pasca implementasi, guru menugaskan siswa untuk 
mempublikasikan hasil videonya dalam instagram dan youtube. 
Penugasan ini menjadikan instagram dan youtube peserta didik 
menjadi kian bermanfaat. 

4. Assesment 
Menurut Aulia Annisa, proses assessment atau penilaian memiliki 
banyak prinsip dan metode. Namun, proses assessment yang 
dilakukan oleh seorang guru dalam Smart-V berlandaskan tiga hal 
yakni; 
a. Menyeluruh, seluruh kegiatan pembelajaran yang dalam Smart-V 
mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif, terutama 
peningkatan kemampuan berbicara di depan umum. 
b. Edukatif, yakni proses perubahan perilaku peserta didik menjadi 
pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya.  
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c. Bermakna, yaitu hasil assessment bukan hanya sebuah dokumen 
yang harus selesai, tetapi memiliki makna bagi peserta didik maupun 
guru. 
Metode yang digunakan dalam proses assessment merupakan; 
a. Penilaian Proses 
Penilaian proses memuat nilai religius siswa, tanggung jawab, kerja 
sama, serta sopan santun. Penilaian proses ini dimulai sejak awal 
pembelajaran hingga akhir pembelajaran 
b. Penilaian Konten Video 
Penilaian konten video berisikan isi video, yakni skenario dan naskah 
LHO yang dibuat peserta didik. 
c. Penilaian Tampilan Video 
Penilaian tampilan video merupakan pengaturan latarbelakang, 
pencahayaan, suara video, ataupun hal-hal yang menyangkut 
kualitas video secara menyeluruh.  
d. Penilaian Publikasi 
Penilaian publikasi, yaitu penilaian atas komentar atau jumlah like 
yang diberikan oleh penonton. Penilaian publikasi ini menyatakan 
keunikan atau ketertarikan penonton terhadap vlog yang telah 
dibuat. 

SIMPULAN 
Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan yang cukup besar khususnya di 

bidang pendidikan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangatlah 
penting dalam dunia pendidikan. Salah satu peningkatan kemampuan sumber 
daya manusia ialah kemampuan public speaking. Dengan menguasai public 
speaking, peserta didik dapat mengaktualisasikan segala potensi di hadapan 
siapapun. Ini adalah kesempatan emas untuk promosi diri, karena pada era 
revolusi industri ini satu penilaian dan aspek yang dipertimbangkan dalam 
masyarakat. Kelak, anak-anak yang tengah menempuh dunia pendidikan 
menjadi pemimpin negerasi bangsa. Untuk itu dibutuhkan kemampuan public 
speaking dalam pengambilan keputusan tentang kenaikan pangkat, jabatan atau 
memilih calon karyawan bahkan seleksi-seleksi karyawan baru baik negeri/CPNS 
maupun swasta. Contoh, sebagian besar seleksi karyawan baru selalu 
mengadakan tes wawancara diujung seleksi. Tujuannya sudah jelas adalah 
untuk melihat kemampuan berkomunikasi dan kemampuan menyampaikan ide 
dan pandangan serta menunjukkan potensi dan kompetensi diri. 

Diharapkan dengan adanya penerapan public speaking siswa bisa bersaing 
dengan baik melalui penerapan teknologi untuk kegiatan pembelajaran 
berlangsung, seperti penggunaan digital dimana siswa bisa memperoleh materi 
pembelajaran secara luas, mudah, dan praktis. Salah satu hal yang dapat 
ditempuh guru dalam hal ini ialah penggunaan Smart-V sebagai media 
pembelajaran berbasis vlog untuk meningkatkan public speaking dalam diri 
peserta didik.  
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ABSTRAK 

Era revolusi industri 4.0 sudah tidak dapat dihindarkan lagi oleh semua generasi saat ini. Semua 

generasi perlu terlibat dan berpartisipasi dalam era revolusi industri 4.0 ini. Selaras dengan era 

revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital, maka diperlukan inovasi 

pembelajaran dalam pembelajaran pengantar pendidikan untuk membangun dan menguatkan 

karakter generasi milenial sebagai calon-calon pemimpin bangsa. Inovasi pembelajaran tersebut 

dilakukan melalui laman repositori.untidar.ac.id/karya-dosen/ dan elita.untidar.ac.id Peran 

pendidik sangat penting untuk dapat turut  serta menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter 

sebagai penguatan pembentukan mental dan kompetensi hardskill dan softskill bagi generasi 

milenial, karenanya diperlukan inovasi pembelajaran untuk dapat menjawab era revolusi industri 

4.0 atau pendidikan abad 21 dengan formula 4C, yaitu: critical thinking, creativity, communication, 

dan collaboration. Generasi milenial perlu memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi agar dapat 

menghasilkan produk-produk andalan yang dapat menjadi kebanggaan bangsa untuk 

menghadapi revolusi industri 4.0. 

Kata kunci:   inovasi pembelajaran, pengantar pendidikan, revolusi industri 4.0  

ABSTRACT 

Revolution industry era 4.0 cannnot be avoided anymore by all generations now. All generations 

need to be involved and participate in the era. In accordance with the industrial revolution era, 

which characterized by the use of digital technology, people need learning innovations, including 

the subject of Introduction to Education, to build and strengthen the character of milenial 

youngsters as candidates of nation leaders. The learning innovations can be carried out through 

the website resipositori.untidar.ac.id/karya dosen and elita.untidar.ac.id. The role of educators is 

very important in building the character education values as the reinforcement  for building the 

hardskill and softskill of the milenial generation. That is why the learning innovations are very 

important in answering the revolution industry era 4.0 or the 21st century education which 

stresses the Four Cs, they are critical thinking, creativity, communication, and collaboration. 

Milenial generation need to achieve high creativity and innovation in order to be able to produce 

excellent products that may become nation’s prides in facing the revolution industry era 4.0. 

 

Key words:   learning innovation, introduction to education, revolution industry 4.0   
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PENDAHULUAN 

Saat ini, kita sedang menghadapi revolusi industri 4.0. Revolusi ini merupakan 

era inovasi disruptif, dimana inovasi berkembang sangat pesat, sehingga mampu 

membantu terciptanya pasar baru. Inovasi ini juga mampu mengganggu atau 

merusak pasar yang sudah ada dan mampu menggantikan teknologi yang sudah 

ada.  

Menghadapi tantangan yang sangat besar tersebut, maka pendidikan dituntut 

untuk berubah juga, termasuk di jenjang pendidikan tinggi. Era pendidikan yang 

dipengaruhi oleh revolusi industri 4.0 disebut pendidikan 4.0. Pendidikan 4.0 

merupakan pendidikan yang bercirikan pemanfaatan teknologi digital dalam proses 

pembelajaran atau dikenal dengan sistem siber (cyber system). Sistem ini mampu 

membuat proses pembelajaran berlangsung secara kontinyu tanpa batas ruang dan 

waktu. Oleh karena itu, dosen harus meng-upgrade kompetensi, sintaks 

pembelajaran, dan materi yang disesuaikan dengan dunia digital dalam menghadapi 

era pendidikan 4.0. Mahasiswa yang dihadapi dosen saat ini merupakan generasi 

milenial yang tidak asing lagi dengan dunia digital. Mahasiswa sudah terbiasa dengan 

arus informasi dan teknologi industri 4.0.  

Pendidikan dan pembelajaran yang sarat dengan muatan pengetahuan, 

mengesampingkan muatan sikap dan keterampilan sebagaimana saat ini akan 

menghasilkan mahasiswa yang tidak mampu berkompetisi dengan mesin. Oleh 

karena itu, dosen harus mengurangi dominasi pengetahuan dalam pendidikan dan 

pembelajaran dengan harapan mahasiswa mampu mengungguli kecerdasan mesin 

yang merupakan salah satu ciri dari pendidikan 4.0. Pendidikan yang diimbangi 

dengan karakter dan literasi menjadikan mahasiswa akan sangat bijak dalam 

menggunakan mesin untuk kemaslahatan manusia.  

Revolusi industri 4.0 ditandai oleh hadirnya empat hal, yaitu komputer super, 

kecerdasan buatan (artificial intelligency), sistem cyber (cyber system), dan 

kolaborasi manufaktur. Oleh karena itu dibutuhkan kompetensi yang mampu 

mengimbangi kehadiran keempat hal itu dalam pendidikan 4.0. Kompetensi yang 

dibutuhkan tersebut merupakan salah satu proyeksi kebutuhan kompetensi di abad 

21. 
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Menurut 21st Century Partnership Learning Framework dalam BNSP (2010:44) 

Hanib (2017:1) Haryati (2018) terdapat beberapa kompetensi yang harus dimiliki 

oleh sumber daya manusia pada abad 21 atau era pendidikan 4.0, yaitu (1) 

ketrampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (critical thinking and problem 

solving skill). Kompetensi ini sangat penting dimiliki mahasiswa dalam pembelajaran 

abad 21. Dosen dalam era revolusi industri 4.0 harus mampu meramu pembelajaran 

sehingga dapat mengeksplor kompetensi ini dalam diri mahasiswa.; (2) ketrampilan 

berkomunikasi dan bekerjasama (communication and collaboration skills). 

Ketrampilan ini perlu dikontruksi dalam pembelajaran, model pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi harus diterapkan guna mengkontruksi 

kompetensi komunikasi dan kolaborasi; (3) ketrampilan mencipta dan membaharui 

(creativity and innovative skills). Revolusi industri 4.0 mengharuskan mahasiswa 

untuk selalu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Tindakan ini perlu dilakukan 

agar mahasiswa mampu bersaing dan menciptakan lapangan kerja berbasis industri 

4.0. Misalnya, banyak profesi yang tergantikan oleh mesin digital robot, sebagai 

contoh pembayaran jalan tol menggunakan e-tool, pengambilan uang lewat ATM; 

(4) literasi teknologi informasi dan komunikasi (information and communication 

technology literacy). Literasi TIK merupakan dasar yang perlu dikuasai dosen 4.0 

agar mampu menghasilkan mahasiswa yang siap bersaing dalam menghadapi 

revolusi industri 4.0.; (5) kemampuan belajar kontekstual (contextual learning skills). 

Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang sangat sesuai diterapkan 

di era pendidikan 4.0, karena mahasiswa dan dosen yang telah menguasai TIK 

berarti telah menerapkan konsep konstektual TIK.; (6) kemampuan informasi dan 

literasi media (information and literacy media). Banyak media informasi bersifat 

sosial yang disenangi mahasiswa. Media sosial menjadi media yang ampuh 

digunakan mahasiswa dan dosen. Kehadiran kelas digital bersifat media sosial yang 

dapat dimanfaatkan dosen agar pembelajaran berlangsung tanpa batas ruang dan 

waktu. Kompetensi-kompetensi tersebut diharapkan dimiliki dosen dan mahasiswa 

dalam mengikuti proses pembelajarannya. Oleh karena itu, dosen harus mampu 

merancang dan mengembangkan materi pembelajaran pengantar pendidikan yang 

berpusat pada mahasiswa dan dapat mendorong mahasiswa memiliki kompetensi 

atau keterampilan abad 21 agar mampu mengikuti dan menghadapi revolusi industri 

4.0.  

 

KAJIAN TEORETIS 

     Perkembangan Revolusi Industri 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia, 

sebagaimana revolusi industri generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga 
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manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin uap pada abad 18 

(https://edukasio.kompas.com/read). Menurut pendapat Iswan (2018:29-31), 

perkembangan revolusi industri dibagi menjadi: 

Revolusi industri 1.0, atau yang pertama dimulai tahun 1800, yang ditandai 

dengan ditemukannya mesin uap, semua industri mengganti tenaga manusia dengan 

tenaga mesin. Sebelum tenaga mesin ditemukan di Inggris banyak sekali perusahaan 

tenun yang menghasilkan pakaian. Setelah ditemukan mesin uap, maka banyak 

perusahaan tenun yang mengubah mesinnya dengan menggunakan tenaga uap. 

Revolusi ini dicatat dalam sejarah, berhasil mengangkat naik perekonomian secara 

dramatis. 

Revolusi Industri 2.0, yang kedua dimulai pada tahun 1900, dengan 

ditemukannya pembangkit tenaga listrik, peralatan pabrik banyak yang digantikan 

dengan menggunakan listrik. Pada saat ditemukannya listrik ini, Henry Ford, 

mengubah pabriknya dengan menggunakan ban berjalan, dan hasil produksinya bisa 

jauh lebih murah dibandingkan dengan pabrik lainnya sehingga Ford pada saat itu 

dapat dengan cepat menguasai pasar mobil di dunia. Pembangkit tenaga listrik ini 

memicu kemunculan pesawat telpon, mobil, pesawat terbang, dan lainnya yang 

dapat mengubah wajah dunia secara signifikan. 

Revolusi industri 3.0, yang ke tiga dimulai tahun 1970, pada saat ditemukannya 

PLC (Programmable Loginc Control), rangkaian elektronik yang dapat mengontrol 

mesin-mesin, dengan hanya menggunakan program. Dengan menggunakan PLC 

mesin-mesin industri bisa dijalankan secara otomatis, sehingga hasil produksi akan 

meningkat lebih besar dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Korban 

revolusi industri ketiga adalah Kodak, yang terkenal dengan dunia fotografi, dengan 

adanya dunia digital, kebiasaan orang mengambil gambar berubah, sharing gambar 

digital juga dapat dilakukan dengan mudah dan biayanya sangat murah sekali. 

Perusahaan pembuat lagu yang sering disebut record label, banyak yang tidak dapat 

bersaing lagi dengan musik digital. Revolusi industri 3.0, ditandai dengan 

ditemukannya teknologi informasi dan elektronika yang diterapkan sistem otomatik 

produksi. Salah satu pemenang di dunia musik ini adalah Apple computer dengan 

ITunenya, sekarang ini ITune merupakan toko musik terbesar di dunia. Sudah lama 

sekali perkembangan kelistrikan, kemudian pada generasi ketiga ini juga ditemukan 

pula alat-alat elektronika dan telekomunikasi yang menciptakan temuan temuan 

baru di bidang teknologi informasi dan elektronika. Revolusi industri 3.0, yang 

ditandai dengan kemunculan teknologi komputer, internet dan digital yang tidak saja 

mengubah dunia industri namun juga budaya dan hakekat generasi secara 

mencolok. 
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Revolusi Industri 4.0, yang keempat dimulai tahun 2000. Era revolusi 4.0 

merupakan proses kelanjutan dari revolusi industri 3.0 yang mengintegrasikan 

antara digitalisasi, optimation dan customization produksi, otomasi dan adaptasi, 

interaksi manusia dengan mesin, value added service and business, automatic data 

exchange and communication serta penggunaan teknologi informasi seperti 

computer super, kecerdasan buatan (intelligency artificial) 

(https://nscpolteksby.ac.id/detailberita-440). Banyak hal yang tak terpikirkan 

sebelumnya, tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis 

yang sangat besar. Munculnya transportasi dengan system ride-sharing seperti Go-

jek, Uber, dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha 

baru, lapangan kerja baru, profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya. Akan 

banyak pekerjaan hilang digantikan dengan robot/kecerdasan buatan, namun juga 

menjadi peluang karena banyak bidang pekerjaan baru yang muncul. Adapun 

gambar perkembangan revolusi industri adalah sebagai berikut.  

 
 

Gambar 1. Perkembangan Revolusi Industri 
 

Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat real change (perubahan) dari revolusi 
industri 1.0 ke 2.0 ke 3.0 hingga industri 4.0.  
 

Berdasarkan pengamatan di lapangan revolusi industri 4.0 mengakibatkan: 

1. Bergesernya layanan konvensional menjadi online. Seperti ojek online, taxi 

online, pasar online, toko online dan lain-lain. 

2. Menurunnya perusahaan ritel besar dan banyak digantikan oleh sistem online. 

3. Terbukanya kerjasama personal dengan sesama pengguna internet tanpa ada 

batas negara. 

4. Adanya pergeseran etika sosial dalam pergaulan masyarakat yang disebut 

phufbing (phone snubbing), adalah sebuah istilah tindakan acuh tak acuh 

seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadged 

daripada membangun sebuah percakapan. 

5. Kesempatan berkarya untuk kaum disabilitas akan terbantu sistem yang serba 

online akibat sudah adanya penggunaan mesin kecerdasan buatan (artificial 

intelligence) di segala bidang (https://www.asikbelajar.com/...). 
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Revolusi Pendidikan 4.0 

Menurut Kemenristekdikti (Ahmad, 2018), untuk menyambut era revolusi 

industri 4.0 dalam bidang pendidikan maka yang perlu diperhatikan adalah: 

A. Era Disrupsi Teknologi Revolusi Industri 4.0 mencirikan: 

1. Sebagian besar terus menggunakan teknologi untuk menjual produk 

mereka secara online (The Economict, 2017). 

2. Semakin pentingnya kecakapan sosial (social skill) dalam bekerja 

(The Economict, 2017). 

3. Lebih besar 55% organisasi menyatakan bahwa digital talent gap 

semakin lebar (Linkedin, 2017). 

4. Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja 

dengan teknologi  digital (Parray, ILO, 2017). 

B. Literasi Era 4.0 

Agar lulusan bisa kompetitif, kurikulum perlu orientasi kurikulum, sebab 

adanya era revolusi industri 4.0, tidak hanya cukup literasi lama (membaca, 

menulis, matematika) sebagai modal dasar untuk berkiprah di masyarakat, 

tetapi ada tiga kelompok jenis literasi yang harus dikuasai yaitu: 

1. Literasi data, yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, dan 

menggunakan informasi (big data) di dunia digital. 

2. Literasi teknologi, yaitu memahami cara kerja mesin, aplikasi 

teknologi (coding, artificial intelligence, engineering principles). 

3. Literasi manusia, meliputi humanities, komunikasi dan desain. 

C. Kebijakan Perguruan Tinggi Era Revolusi Industri 4.0 meliputi: 

1. Paradigma Tri Dharma Perguruan Tinggi harus diselaraskan dengan Era 

Revolusi Industri 4.0, seperti (1) KKNI, yang perlu diselaraskan capaian 

pembelajaran dan kompetensi kerja; (2) integrasi keterampilan baru dalam 

kurikulum tanpa menambah mata kuliah/SKS; (3) pembelajaran inovatif yang 

berkesinambungan dengan penelitian dan inovasi; (4) pembelajaran daring, 

mata kuliah daring, program studi jarah jauh; (5) kemitraan dengan industry, 

internship, laboratorium/bengkel, teaching factory; (6) model bisnis 

pendidikan yang baru. 

2. Reorientasi kurikulum yang terdiri dari (1) literasi baru (big data, 

teknologi/coding, humanities) harus dikembangkan dan diajarkan; (2) 

kegiatan ekstra kurikuler untuk pengembangan kepemimpinan dan bekerja 

dalam tim agar terus dikembangkan; (3) enterprenership dan internship agar 

diwajibkan. 
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3. Hybrid/blended learning, online, perlu menerapkan sistem pembelajaran 

hybrid/blended learning dan online. 

4. Hibah dan bintek dari Belmawa untuk reorientasi kurikulum perlu 

dilaksanakan dan ditingkatkan. 

Effendy (2018) menjelaskan bahwa menghadapi revolusi industri 4.0 dalam 

bidang pendidikan perlu merevisi kurikulum dengan menambahkan lima kompetensi 

yang harus dimiliki pendidik dan pembelajar yaitu: (1) berpikir kritis; (2) kreatifitas 

dan inovatif; (3) komunikasi; (4) bekerjasama dan berkolaborasi, dan (5) memiliki 

kepercayaan yang tinggi. Sedangkan Andrew berpendapat bahwa ada beberapa 

kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi revolusi industri 4.0, yaitu: (1) 

kemampuan memecahkan masalah (problem solving), (2) beradaptasi (adaptability), 

(3) kolaborasi (collaboration), (4) kepemimpinan (leadership), dan (5) kreatifitas 

serta inovasi (creativity and innovative) (https://edukasi.kompas.com/read). Selaras 

dengan penjelasan tersebut di atas, Dirjen Kemenristekdikti, Ali Ghufron 

menjelaskan, perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa mampu bertahan di era 

revolusi industri 4.0 bila melaksanakan 4C, yaitu: (1) critical thinking, kita 

seyogyanya bersikap skeptis dan kritis. “Percuma kalau pintar tetapi tidak kritis”. 

Kemampuan ini dapat ditingkatkan melalui kebiasaan membaca dan berdiskusi 

secara intensif; (2) creatifity, yakni mampu melahirkan atau menciptakan inovasi-

inovasi baru atau mengembangkan yang sudah ada, menemukan sesuatu yang unik 

dan out of the box; (3) communication, “percuma kita buat beberapa industri kalau 

tidak dikomunikasikan, tidak ada yang paham dan tahu kan”. Komunikasi penting 

untuk menghindari kesalahpahaman. Agar dapat berkomunikasi pada tingkat global 

maka juga perlu dikuasai kemampuan berbahasa asing; (4) collaboration, inilah 

kekuatan yang bisa membangun Indonesia. Menurut Ghufron, kelemahan Indonesia 

adalah kurangnya berkolaborasi, lemah berkelompok, karena itu memerlukan 

kerjasama dan mengerti satu sama lain. Bagi mahasiswa, kemampuan ini dapat 

dikembangkan saat mahasiswa mengikuti organisasi atau kegiatan ektra kurikuler 

(Rohmadi, 2018:35). 

 

Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0 atau Pembelajaran Abad 21 

Pada abad 21 ini, lembaga pendidikan perlu memperhatikan cakupan 

kesuksesan lulusannya agar tidak hanya terbatas pada kemampuan akademik saja, 

tetapi juga mengarah pada kemampuan dan keterampilan yang dapat membantu 

para lulusannya berkompetisi di dunia global dan digital yang berkembang saat ini. 

Partnership for 21 st Century Skills (2007) menegaskan bahwa keterampilan abad 

21 terbentuk dari suatu pemahaman yang solid terhadap pengetahuan tentang isi 

(content knowledge) yang kemudian ditopang oleh berbagai keterampilan, keahlian, 
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dan literasi yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk mendukung kesuksesannya 

baik secara personal maupun profesional. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

keterampilan abad 21 muncul dari sebuah asumsi bahwa saat ini individu hidup dan 

tinggal dalam lingkungan yang sarat akan teknologi, di mana terdapat berlimpah 

informasi, percepatan kemajuan teknologi yang sangat tinggi dan pola-pola 

komunikasi dan kolaborasi yang baru. Kesuksesan dalam dunia digital ini sangat 

tergantung pada keterampilan yang dimiliki pembelajar dalam era digital, antara lain 

keterampilan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, dan 

berkolaborasi (Dewi, 2015:2). Keterampilan-keterampilan tersebut perlu dimiliki dan 

dibutuhkan untuk dapat bertahan dan berkompetisi dalam dunia global dan digital 

yang memiliki perubahan yang sangat cepat (Metiri Group, 2003). 

Pada gambar berikut dijelaskan elemen-elemen penting yang perlu 

dimunculkan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan abad 21. 

Elemen-elemen tersebut adalah life and career skills, learning and innovation skills, 

dan information media and technology skills. Untuk menghadapi tantangan 

pekerjaan dan kehidupan abad 21, ketiga elemen tersebut harus saling berkaitan 

satu dengan lainnya dan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang 

perlu dimiliki pembelajar. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seharusnya tidak 

hanya fokus pada penguasaan pengetahuan core subyect saja tetapi juga perlu 

memperhatikan pengetahuan akademis yang lebih tinggi dengan mengintegrasikan 

keterampilan abad 21 ke dalam kegiatan pembelajaran (Partnership 21st, 2009:21 

dalam Dewi, 2015:3). 

   
 

Gambar 2. Keterampilan Abad 21 
 

Keterampilan abad 21 diorganisasikan dalam 4 kategori sebagai berikut: 
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1. Cara berfikir: kreatifitas dan inovasi, berfikir kritis, memecahkan masalah, 

mengambil keputusan, dan belajar untuk belajar. 

2. Cara untuk bekerja: berkomunikasi dan bekerja sama. 

3. Alat untuk bekerja: pengetahuan umum dan keterampilan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

4. Cara untuk hidup: karir, tanggung jawab pribadi dan sosial termasuk 

kesadaran akan budaya dan kompetensi (AT21CS, 2012 dalam Dewi, 

2015:3). 

Pengertian-pengertian keterampilan abad 21 ini berhubungan dengan berbagai jenis 

disiplin ilmu dan banyak aspek dalam kehidupan. Pendidikan abad 21 ini melibatkan 

aspek keterampilan dan pemahaman, namun juga menekankan pada aspek aspek 

kreativitas, kolaborasi dan kemampuan berbicara. Ada juga yang melibatkan 

teknologi, tingkah laku dan nilai nilai moral, selain itu juga menekankan pada 

keterampilan berpikir kritis dan berkomunikasi yang lebih memberikan tantangan 

dalam proses pembelajaran daripada memorization dan rote learning. (P21, 2006 

dalam Dewi, 2015:3). Berikut ini akan dijelaskan keterampilan-keterampilan yang 

perlu dimiliki pembelajar dalam pembelajaran abad 21 antara lain adalah: 

a. Berpikir Kritis dan Memecahkan Masalah 

Keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah dianggap sebagai 

keterampilan yang mendasar dalam pembelajaran abad 21. Pada setiap individu dan 

pada setiap jenjang pendidikan, proses pembelajaran dan instruksi perlu 

mengintegrasikan pembelajaran content knowledge, dengan kegiatan-kegiatan yang 

menuntut kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (Trilling and Fadel: 

2009). Hal ini sesuai dengan revisi dari Taksonomi Bloom yang menggunakan istilah  

remember, understand, apply, analyze, evaluate dan create (Anderson and 

Krathwohl, 2001).  

Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa penggabungan beberapa keterampilan 

di atas dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Keterampilan mengingat, 

memahami, mengaplikasikan, menganalisa, mengevaluasi dan mengkreasi dapat 

diaplikasikan secara bersamaan dalam lingkungan belajar yang dirancang dengan 

baik dan sarat dengan berbagai jenis kegiatan yang berbasis proyek. (Trilling and 

Fadel: 2009).   

b. Berkomunikasi dan Kolaborasi  

Sistem pendidikan perlu memperhatikan kemampuan berkomunikasi yang baik, 

secara lisan maupun tulisan. Pembelajaran abad 21 juga menuntut adanya portofolio 

individu yang komprehensif dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk 

meningkatkan kemampuan untuk belajar dan bekerja bersama (Trilling and Fadel: 
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2009). Lebih lanjut, Trilling & Fadel (2009) menjelaskan bahwa keterampilan ini 

dapat diperoleh melalui berbagai jenis metode, namun cara yang paling efektif 

adalah melalui komunikasi sosial, dengan berkomunikasi dan berkolaborasi langsung 

baik dengan cara tatap muka maupun melalui media virtual.    

c. Kreatifitas dan Inovasi  

Kebutuhan akan kreatifitas dan inovasi yang tinggi menjadi bagian dari keterampilan 

utama di Abad 21. Hal ini berkaitan dengan tuntutan Abad 21 akan produk-produk 

yang lebih inovatif dan membutuhkan tingkat kreatifitas yang lebih tinggi. Saat ini, 

pengetahuan saja dianggap tidak cukup untuk mengimbangi percepatan inovasi 

yang sangat menghargai kemampuan memecahkan masalah dengan cara yang baru, 

menemukan dan mengadaptasi teknologi baru, atau bahkan menemukan cabang 

ilmu baru dan industri yang benar-benar baru (Trilling & Fadel: 2009). Hal ini juga 

yang menginspirasi perubahan sistem pendidikan seperti di Finlandia dan Singapura 

yang mulai memasukkan aspek inovasi dan kreativitas sebagai prioritas utama dari 

indikator keberhasilan pembelajar.    

d. Literasi Digital  

Keterampilan individu dalam literasi digital dan informasi sangat perlu ditingkatkan 

baik di dunia pekerjaan, di sekolah, di rumah maupun di komunitas. Peningkatan 

tersebut diperlukan dalam kaitannya dengan aspek-aspek berikut: 

 - Mengakses informasi secara efektif dan efisien 

 - Mengevaluasi informasi secara kritis  

 - Menggunakan informasi secara akurat dan kreatif. (P2: 2006 dalam  

    Dewi, 2015:4).   

Dalam hal ini, pembelajar harus mampu memastikan bahwa informasi yang diperoleh 

dapat dipercaya, akurat dan dapat diandalkan. Mereka harus dapat memilih prioritas 

informasi berdasarkan tingkat urgensinya dan kemenarikannya dan juga dapat 

mengorganisasi serta menampilkan informasi tersebut dengan menarik. Mengakses, 

mengevaluasi, mengaplikasikan, dan mengatur informasi dengan baik serta 

menggunakan sumber informasi secara tepat dan efektif hanya merupakan sebagian 

dari keterampilan yang berada di bawah payung literasi digital. Memahami 

bagaimana berbagai jenis media dapat digunakan untuk mengkomunikasikan pesan, 

bagaimana memilih media yang tepat dari sejumlah pilihan yang tersedia saat ini 

dan bagaimana menyampaikan pesan secara efektif dengan menggunakan media 
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tersebut adalah keterampilan-keterampilan yang penting untuk dimiliki di Abad 21 

ini (Trilling & Fadel, 2009)(Haryati 2017:2-3). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan materi ajar mata kuliah 

Pengantar Pendidikan dengan Model BBR untuk menguatkan karakter mahasiswa. 

Pelaksanaan penelitian secara garis besar dilakukan dalam dua tahap yaitu: (1) 

melakukan penelitian dan mengumpulkan informasi guna merencanakan dan 

mengembangkan materi ajar dengan Model BBR; (2) melakukan uji coba terbatas di 

lapangan. Prosedur yang dipakai dalam penelitian ini mengikuti sepuluh langkah R&D 

yang dikembangkan oleh Borg & Gall (2007). Dalam penelitian ini kesepuluh tahap 

tersebut dimodifikasi menjadi tujuh tahap untuk penyesuaian dengan konteks 

penelitian. 

Tujuh tahapan penelitian tersebut dilakukan dalam 2 tahun. Tahun pertama 

2019 meliputi; (1) penelitian pendahuluan untuk mengumpulkan informasi melalui 

kajian pustaka, dikumpulkan dari berbagai hasil penelitian terdahulu, tulisan ilmiah, 

buku-buku ajar yang berhubungan dengan materi yang akan dikembangkan; (2) 

tahap ini yang perlu disiapkan adalah: (a) mengumpulkan teori tentang teori 

pendidikan, teori model BBR, dan teori pendidikan karakter, (b) membuat silabus 

dan RPP, (c) merencanakan sistematika materi ajar, (d) menganalisis sistematika 

materi ajar yang dikembangkan; (3) mengembangkan bentuk produk awal/desain 

materi ajar yang dikembangkan; (4) uji lapangan awal, dengan menerapkan materi 

ajar yang dikembangkan kepada mahasiswa, sambil dikonsultasikan dengan para 

ahli, melalui  Focus Group Discussion (FGD); (5) pada tahap ini revisi dapat dilakukan 

jika data sudah dianalisis dan didapatkan kesimpulan sementara untuk perbaikan 

produk yang diuji. Kesimpulan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menetapkan 

apakah produk perlu direvisi atau tidak, dengan disertai pembenaran dan 

pertimbangan apakah produk yang diujicobakan lebih efektif dari pada model 

sebelumnya. Jadi tahap ini meliputi: (a) telaah masukan dari pakar, dan praktisi; (b) 

penyusunan kembali prototipe desain yang dikembangkan  berdasarkan hasil uji 

lapangan awal. 

Tulisan ini merupakan cuplikan dari hasil penelitian yang sedang dilaksanakan. 

Hasil penelitian sekarang ini baru sampai pada tahapan: “penyusunan materi ajar 

“pengantar pendidikan” dengan model Belajar Berbasis Riset (BBR)”. 

Dengan adanya perubahan era revolusi industri 4.0, dunia pendidikan perlu 

melakukan inovasi pembelajaran, yaitu mengintegrasikan pembelajaran dengan 

teknologi dan informasi (TI). Bentuk inovasi pembelajaran yang direncanakan dalam 

matakuliah pengantar pendidikan adalah: 
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1. Menyusun e-book pengantar pendidikan. Draf buku pengantar pendidikan 

dalam proses yang terdiri dari 11 bab dengan sintaks model BBR yang terdiri 

dari: (1) Hakekat Manusia; (2) Hakikat Pendidikan; (3) Aliran-Aliran  

Pendidikan; (4) Batas, Faktor, Alat, dan Prinsip Pelaksanaan Pendidikan; (5) 

Pendidikan Sebagai Suatu Sistem; (6) Landasan Filosofik Pendidikan; (7) 

Landasan Psikologik Pendidikan; (8) Landasan Sosiologik Pendidikan; (9) 

Landasan Hukum Pendidikan; (10) Landasan Historis Pendidikan; dan (11) 

Permasalahan-Permasalahan Pendidikan. Setelah draf buku ajar di FGD-kan, 

diajukan ISBN ke penerbit, didaftarkan HKInya, maka draf buku ajar akan 

didigitalkan dengan di upload di repositori.untidar.ac.id/karya-dosen/. Dalam 

repositori ini dosen bisa menambah barcode, video, URL tentang karya dosen 

untuk dianalisis mahasiswa. 

2. Inovasi pembelajaran yang kedua dengan mengintegrasikan teknologi  

informasi dengan menggunakan media pembelajaran interaktif dalam 

pembelajaran. Media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan dalam 

proses pembelajaran, adalah dengan kuis interaktif dengan Kahoot.  

Kahoot adalah sebuah aplikasi game pembelajaran interaktif yang 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kahoot merupakan 

aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk membuat kuis dan game 

sederhana. Kahoot didesain untuk social learning, di mana dengan 

menggunakan Kahoot, orang dapat belajar bersama dengan bantuan layar, 

proyektor, monitor komputer atau layar handphone 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Kahoot!). Selain itu, Kahoot dapat digunakan 

dengan menggunakan skype maupun google hangout. Kahoot merupakan 

game yang sederhana namun menyenangkan. Para peserta yang memainkan 

Kahoot, akan ditampilkan pertanyaan di layar, lalu para peserta diberi waktu 

untuk menjawab. Jawaban benar atau salah langsung ditampilkan di layar. 

Setiap jawaban peserta, mendapat poin. Pada setiap akhir pertanyaan, 

Kahoot menampilkan lima posisi poin tertinggi, sedangkan di akhir game, 

Kahoot akan menampilkan urutan poin tiga besar. Kahoot juga merekap 

jawaban-jawaban peserta dari pertanyaan pertama hingga terakhir, dan hasil 

bisa disimpan dalam Microsoft Excel. Di akhir Kahoot, ada fasilitas pemberian 

feedback dari para peserta, sehingga kita dapat mengetahui feedback yang 

diberikan peserta terkait penggunaan Kahoot. Kahoot memiliki empat fitur. 

Fitur pertama dari Kahoot adalah quiz. Fitur ini dapat digunakan dalam 

pembelajaran, untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa akan materi 

yang telah diberikan oleh dosen. Melalui fitur ini, dosen dapat membuat 

pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk multiple choice, menentukan 

jawaban mana yang paling tepat, serta menentukan berapa lama waktu yang 
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dialokasikan untuk menjawab masing-masing pertanyaan. Dengan fitur ini, 

peserta diminta memilih gambar/warna yang sesuai dengan jawaban mereka. 

Fitur kedua adalah jumble. Fitur ini juga dapat digunakan oleh dosen untuk 

mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terkait materi dengan cara 

menjodohkan. Mahasiswa diminta untuk men-drag jawaban ke pilihan yang 

tepat. Fitur ketiga adalah diskusi. Melalui fitur ini, baik dosen maupun 

mahasiswa dapat melakukan diskusi online. Sedangkan fitur yang keempat 

adalah survey. Melalui fitur ini, orang/lembaga/organisasi dapat melakukan 

survey (Martikasari, 2018:183). 

3. Matakuliah pengantar pendidikan diberikan di semester gasal tahun akademik 

2019/2020 dan ada tiga kelas, kelas 1 pembelajarannya dengan 

menggunakan e-book dengan alamat repository.untidar.ac.id, kelas 2 melalui 

elita.untidar.ac.id, sedangkan untuk kelas 3 menggunakan aplikasi Kahoot 

dan repository.untidar.ac.id. 

Dengan mengunggah (upload) karya dosen yang berupa buku ajar pengantar 

pendidikan digital (e-book) atau pembelajaran daring, mata kuliah daring, e-

learning, maka kita sudah menerapkan sistem pembelajaran online seperti yang 

diwajibkan Ahmad (2018) dari Kemenristekdikti.   

Selaras dengan pendapat Ahmad (2018) tentang literasi era 4.0 yang meliputi 

literasi data yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan 

informasi (big data) di dunia digital, literasi teknologi memahami aplikasi teknologi, 

dan literasi manusia yang meliputi humaties, komunikasi, dan  desain, Yusuf 

(2019:7) berpendapat bahwa dosen dan mahasiswa juga mulai mengubah 

paradigma belajar dengan gerakan Belajar Berbasis Riset (BBR), yang artinya 

mahasiswa belajar dengan cara mengkaji, membahas dan mempraktekkan dengan 

metode dan teknik riset, maka cara belajar ini seirama dengan perkembangan TIK 

dengan literasi inovasi 4.0, yaitu kemampuan membaca, menganalisis, 

menggunakan informasi (fakta/data) di dunia digital, bahkan mencipta aplikasi-

aplikasi digital. 

Belajar Berbasis Riset (BBR) merupakan metode pembelajaran yang 

menggunakan authentic learning, problem solving, cooperative learning, contextual 

teaching and learning, dan inquiry discovery approach yang didasarkan pada filosofi 

konstruktivisme (Widayati, 2010:4), Slameto (2016:215), dan Haryati (2018:74). 

Metode pembelajaran tersebut selaras dengan pendapat Effendy (2018), Andrew 

(2018), Ghufron dalam Rohmadi (2018), bahwa dalam menghadapi revolusi industri 

4.0 atau pembelajaran abad 21 maka dosen dan mahasiswa harus memiliki 

kompetensi hardskill dan softskill. Hardskill dan softskill tersebut meliputi : (1) 

keterampilan berkomunikasi, Sadiman menjelaskan bahwa proses belajar mengajar 

pada hakekatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dan 
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sumber pesan melalui saluran/media tertentu ke penerima pesan (2009:11). Hal ini 

selaras dengan konsep pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan atau sering disebut sebagai PAIKEM; (2) keterampilan berliterasi 

informasi, keterampilan literasi membaca dan menulis berbasis perpustakaan, media 

cetak, media online untuk membaca ebook dan ejournal sangat diperlukan dalam 

pengayaan informasi dan pengetahuan; (3) menguasai formula 4 C (critical 

thingking, creativity, communication, collaboration), sikap kritis, jiwa kreatif, kerja 

sama dan terus mengkomunikasikan segala informasi dan produk yang dihasilkan 

seperti jurnal ilmiah, buku ajar, buku teks, hasil-hasil penelitian kepada masyarakat 

baik di tingkat nasional dan internasional sudah merupakan keharusan. Kolaborasi 

dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa 

dalam dunia serba digital sudah menjadi kebutuhan di era revolusi industri 4.0; (4) 

menguasai teknologi informasi, kompetensi dosen dan kreatifitas mahasiswa harus 

terus diasah dengan melek teknologi informasi agar dapat mengikuti perkembangan 

kemajuan ipteks; (5) kaya strategi inovatif dan berkarakter, pemerintah sedang 

menyosialisasikan gerakan penguatan pendidikan karakter (PPK) melalui sekolah 

dasar, menengah, dan perguruan tinggi yang meliputi 18 pendidikan karakter yang 

merujuk pada nilai-nilai pendidikan karakter dari Ki Hajar Dewantoro. Kemudian dari 

18 karakter tersebut dipersempit menjadi lima karakter yang diprioritaskan oleh 

Kemendikbud. Menurut Arie Budiman dalam Rohmadi (2018:38), lima karakter 

tersebut adalah, nasionalisme, integritas, kemandirian, gotong royong, dan religius. 

Ia mengungkapkan bahwa kelima hal tersebut berdasarkan nilai-nilai Gerakan 

Nasional Revolusi Mental (GRNM), dan karakter yang dibutuhkan untuk masa depan 

generasi emas bangsa Indonesia. Setiap lembaga pendidikan boleh berkreatifitas 

untuk mengembangkan nilai-nilai karakter lainnya yang disesuaikan dengan kearifan 

lokal dan budaya sekolah masing-masing. Ini sesuai dengan kebijakan 

Kemenristekdikti (Ahmad, 2018) tentang literasi era 4.0 yaitu literasi manusia yang 

meliputi: humanities, komunikasi, dan desain, yang artinya pendidikan harus dapat 

didesain untuk memanusiakan manusia ke taraf insani. Karena itu dosen dan 

mahasiswa harus dapat berpartisipasi aktif untuk membantu merealisasikan 

penguatan lima pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagai 

bentuk partisipasi nyata untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan 

kecendekiawanan bagi generasi milenial sebagai calon pemimpin bangsa di masa 

depan. Komitmen ini telah diteladani oleh para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh 

nasional bangsa Indonesia.  In this section, it is explained the findings of research 

and at the same time is given the comprehensive discussion. Findings can be 

presented in figures, graphs, tables and others that make the reader understand 

easily. The discussion can be made in several sub-chapters. 
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CONCLUSION (SIMPULAN) 

Era revolusi industri 4.0 dalam pendidikan bercirikan sistem pembelajaran yang 

dilaksanakan secara online, digitalisasi. Inovasi pembelajaran dalam matakuliah 

pengantar pendidikan dalam era pendidikan 4.0 adalah mengembangkan materi ajar 

pengantar pendidikan melalui ebook atau buku digital melalui laman 

repositori.untidar.ac.id/karya-dosen/ dan e-learning melalui laman 

elita.untidar.ac.id.  

Untuk bisa mewujudkan inovasi pembelajaran yang berdasarkan era revolusi 

4.0 tersebut diatas, maka dosen dan mahasiswa harus memiliki kompetensi hardskill 

dan softskill yang meliputi: (1) dosen dan mahasiswa harus memiliki kemampuan 

berkomunikasi verbal dan non verbal, (2) dosen dan mahasiswa harus terampil 

berliterasi informasi, (3) dosen dan mahasiswa harus menguasai formula 4 C yaitu 

critical thingking, creativity, communication, dan collaboration, (4) dosen dan 

mahasiswa harus melek teknologi informasi, (5) dosen dan mahasiswa harus kaya 

strategi inovatif dan berkarakter.  
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ABSTRAK 

Setiap orang memiliki kemampuan pemecahan masalah yang berbeda-beda, salah satunya 

pemecahan masalah pada materi dimensi tiga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

kemampuan pemecahan masalah mahasiswa Pendidikan matematika UNTIDAR pada materi 

dimensi tiga. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan analisis dokumen. Instrumen atau 

alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tes. Subjek pada penelitian ini sebanyak delapan 

orang, dengan kategori empat subjek dengan tingkat pemecahan masalah tinggi, dua subjek 

dengan tingkat pemecahan masalah sedang, dan dua subjek dengan tingkat pemecahan 

masalah rendah. Hasil penelitian ini deperoleh kesimpulan bahwa 1) subjek dengan tingkat 

pemecahan masalah tinggi dapat menyelesaikan lebih dari 80% langkah-langkah pemecahan 

masalah, 2) subjek dengan kategori pemecahan masalah sedang dapat menyelesaikan 50-75% 

langkah-langkah pemecahan masalah, dan 3) subjek dengan kategori pemecahan masalah 

rendah dapat menyelesaikan  kurang dari 50% langkah-langkah pemecahan masalah. 

Kata kunci : kemampuan, pemecahan masalah, dimensi tiga. 
 

ABSTRACT 

Everyone has different problem solving ability, one of them is the problem solving of three 
dimensional material. The purpose of this research is to know the problem solving skills of 
UNTIDAR mathematics education students on three dimensional material. This type of research 
is qualitative research with a case study approach. The methods used in this research are test 
and document analysis. Instruments or tools used in this study are tests. The subjects in this 
study are eight persons, who are categorized into four subjects with a high level of problem 
solving, two subjects with moderate problem-solving rates, and two subjects with low problem-
solving rates. From this study, it can be concluded that: 1) subjects with high level of problem 
solving can resolve more than 80% troubleshooting steps, 2) subjects with moderate problem 
solving can resolve 50-75% Troubleshooting steps, and 3) subjects with low problem solving 
can resolve less than 50% troubleshooting steps. 
Keywords: ability, problem solving, three dimensions 
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PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan sutu proses pendewasaan yang diperlukan semua 
kalangan. Proses Pendidikan tidak akan lepas dari adanya proses pembelajaran. 
Dalam pembelajaran dibutuhkan kemampuan-kemampuan dan usaha-usaha untuk 
meningkatkan hasil pembelajaran. Salah satu kemampuan yang harus ditingkatkan 
adalah kemampuan pemecahan masalah (Problem Solving). Melalui kemampuan 
pemecahan masalah, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang 
bermakna. Pengalaman belajar yang bermakna tersebut akan tumbuh sebagai 
dampak dari adanya keterlibatan mahasiswa dalam menghubungkan konsep 
matematika yang telah dipelajari untuk menyelesaikan suatu masalah. Matematika 
itu sendiri merupakan suatu ilmu yang memiliki peran penting dalam kehidupan. 
Peran matematika tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi kehidupan 
praktis dan sisi matematika sebagai proses berfikir. dari sisi kehidupan praktis 
matematika digunakan dalam menjalankan berbagai aktivitas di antaranya 
menghitung jumlah barang,mengukur suatu benda. Sedangkan dari sisi berfikir, 
matematika berperan untuk melatih kemampuan berfikir logis, kritis, dan 
sistematis.  

 Proses menyelesaikan masalah anatara satu orang dengan orang lain 
kemungkinan berbeda. Menurut Saad dan Ghani (2008), pemecahan masalah 
adalah suatu proses terencana yang harus dilakukan supaya mendapatkan 
penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak didapaat dengan 
segera. Polya (1973) mendefinisikan bahwa pemecahan masalah sebagai usaha 
mencarai jalan keluar dari suatu kesulitan. Sedangkan menurut Maryam (2013) 
dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa, “dengan adanya proses 
pemecahan masalah merupakan salah satu elemen penting yang menggabungkan 
masalah kehidupan nyata”.  

 Pemecahan masalah merupakan hal penting dalam pembelajaran 
matematika. Pemecahan masalah merupakan kompetensi strategik yang ditunjukan 
mahasiswa dalam memahami, memilih pendekatan dan strategi pemecahan, dan 
menyelesaikan model untuk menyelesaikan masalah. Shadiq (2004) menyatakan 
bahwa pemecahan masalah akan menjadi hal yang akan sangat menentukan 
keberhasilan pemelajaran matematika, sehingga pengintegrasian pemecahan 
masalah (Problem Solving) selama proses pembelajaran berlangsung hendaknya 
menjadi suatu keharusan. Pemecahan masalah merupakan tipe belajar yang paling 
tinggi dibandingkan dengan tipe belajar lainnya.  

 Kemampuan pemecahan masalah juga diperlukan untuk menyelesaikan 
permasalahan pada materi dimensi tiga. Ruang lingkup pada materi dimensi tiga 
meliputi hubungan antara titik, garis, dan bidang serta hubungan antara titik, garis, 
bidang pada bangun ruang. Dalam materi dimensi tiga ada beberapa kompetensi 
yang harus dikuasai yaitu mengindentifikasi bangun ruang, menentukan langkah 
penyelesaian dan menentukan cara pengerjaan yang tepat. Berdasarkan ruang 
lingkup dan materi yang ada di dimensi tiga penting untuk mengetahui 
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kemampuan pemecahan masalah karena pada kenyataannya, tidak semua 
mahasiswa menguasai kompetensi tersebut. Hal ini berdampak mahasiswa 
mengalami kesulitan pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan materi 
dimensi tiga.  

Salah satu bentuk kemampuan adalah kemampuan pemecahan masalah. NCTM 
(2000) mengemukakan bahwa, “Problem solving is an integral part of all 
mathematics learning, and so it should not be an isolated part of the mathematics 
program”. Artinya pemecahan masalah merupakan bagian integral dalam 
pembelajaran matematika, sehingga tidak boleh dipisahkan dari pembelajaran 
Matematika. Hal tersebut dapat dimengerti bahwasanya pemecahan masalah 
bukan hanya menjadi tujuan pembelajaran Matematika, tetapi juga alat untuk 
memahami Matematika itu sendiri. Selanjutnya, O’Daffer, dkk.(2008) 
mengungkapkan bahwa “Problem solving is a process by which an individual uses 
previously learned concepts, facts, and relationships, along with various reasoning 
skills and strategies, to answers a question or questions about a situation”. Hal 
tersebut dapat diartikan bahwa pemecahan masalah adalah proses yang dilakukan 
seorang individu untuk menjawab pertanyaan tentang suatu situasi menggunakan 
konsep-konsep, fakta-fakta dan hubungan-hubungan yang dipelajari sebelumnya, 
serta menggunakan berbagai keterampilan penalaran dan strategi. Mendukung 
pernyataan diatas, Klurik dan Rudnick (dalam Barb dan Quin, 1997) menyatakan 
bahwa “Problem solving has been defined as a means by which one applies 
previous knowledge, skills, and understanding too determine an answer to a 
question or unfamiliar situation”. Artinya pemecahan masalah merupakan proses 
menerapkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman yang telah dimilki 
seebelumnya ke dalam suatu situasi yang baru. Adapun kemampuan pemecahan 
masalah berarti kemampuan seseorang dalam melakukan proses penyelesaian 
suatu dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah dimilikinya. 

 Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui  
bagaimana tingkat kemampuan pemecahan masalah mahasiswa Pendidikan 
matematika universitas tidar pada materi dimensi tiga. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui tingkat kemampuan pemecahan masalah mahasiswa pendidikan 
matematika universitas tidar pada materi dimensi tiga. 

 

LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA) 

 Menurut Suriasumantri (Haji, 2011), matematika adalah bahasa yang 

melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. 

Menurut Hudojo (1998) menyatakan bahwa matematika merupakan ide-ide abstrak 

yang diberi simbol-simbol itu tersusun secara hirarkis dan penalarannya deduktif, 

sehingga belajar matematika itu merupakan kegiatan mental yang tinggi. 

Sedangkan menurut James (Hasratuddin, 2014) mengemukakan bahwa 

matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan 

konsep-konsep berhubungan lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi 
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kedalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Berdasarkan ketiga 

pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah serangkaian 

makna yang berisi ide-ide abstrak beserta simbol tersusun secara hirarkis dan 

penalaran deduktif sehingga terbentuk konsep-konsep yang terbagi dalam tiga 

bidang yaitu aljabar, analisis dan geometri.  

 Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) 

melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, 

kekuatan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989). Pengertian-

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kesanggupan 

atau kecakapan seseorang individu dalam menguasai suatu keahlian dan 

digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Menurut 

Thoha (2002) kemampuan adalah suatu kondisi yang menunjukan unsur 

kematangan yang berkaitan pula dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

dapat diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengetahuan. Menurut Robins 

(2009) menyatakan kemampuan (ability) adalah kecakapan atau potensi 

menguasai suatu keahlian yang merupakan bawaan sejak lahir atau merupakan 

tindakannya. Dapat disimpulkan dari ketiga pendapat tersebut bahwa kemampuan 

adalah kesanggupan, kecakapan yang dimiliki oleh seorang individu yang 

digunakan untuk menyelesaikan tugas yang berkaitan dengan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengetahuan atau 

bisa saja merupakan bawaan dari lahir.  

 Menurut Siswono (Suci dan Rosyidi, 2012), pemecahan masalah adalah 

suatu proses atau upaya individu untuk merespons atau mengatasi halangan atau 

kendala ketika suatu jawaban atau metode jawaban belum tampak jelas. Mayer 

(Bautista, 2013) mendefinisikan bahwa problem solving as amultiple step process 

where the problem solver must find relationships between past experiences 

(schema) and the problem at hand and then act upon a solution. Maknanya adalah 

pemecahan masalah sebagai suatu proses banyak langkah dengan si pemecah 

masalah harus menemukan hubungan antara pengalaman (skema) masalalunya 

dengan masalah yang sekarang dihadapinya dan kemudian bertindak untuk 

menyelesaikannya. National Council of Teachers of Mathematics (2000) 

menyatakan bahwa problem solving means engaging in a task for which the 

solution method is not known in advance. In order to find a solution, students must 

draw on their knowledge, and through this process, they will often develop new 

mathematical understandings. So, problem solving is an integral part of all 

mathematics learning, and it should not be an isolated part of the mathematics 

program. Maknanya adalah pemecahan masalah merupakan proses melibatkan 

suatu tugas yang metode pemecahannya belum diketahui lebih dahulu, untuk 
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mengetahui penyelesaiannya mahasiswa hendaknya memetakan pengetahuan 

mereka, dan melalui proses ini mereka sering mengembangkan pengetahuan baru 

tentang matematiika, sehingga pemecahan masalah merupakan bagian tak 

terpisahkan dalam semua bagian pembelajaran matematika, dan juga tidak harus 

dianjurkan secara terisolasi dari pembelajaran matematika. Berdasarkan ketiga 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah suatu proses 

atau langkah-langkah untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang 

pemecahannya belum diketahui terlebih dahulu. 

 Dalam pemecahan masalah ada beberapa langkah yang digunakan dalam 

pemecahan masalah. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah merupakan 

sesuatu yang dapat menuntun kita untuk menyelesaikan permasalahan 

matematika. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah yang 

dikemukakan oleh Polya (2001) adalah 1) Memahami masalah (understand the 

problem), 2) Membuat rencana (devise a plan), 3) Melaksanakan rencana (carry 

out the plan), 4) Melihat kembali (looking back).  

Materi ruang dimensi tiga adalah salah satu materi yang membahas tentang 

menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan 

bidang dalam ruang dimensi tiga. Dalam materi ini kompetensi yang diharapkan 

adalah mampu menggunakan aturan geometri, abstraksi ruang untuk 

menggambar, dan gambar dalam pemecahan masalah ruang dimensi tiga 

(Wirodikromo, 2004).  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Data kategori tingkat kemampuan pemecahan masalah mahasiswa 

pendidikan matematika UNTIDAR pada materi dimensi tiga diperoleh pada 

penelitian ini sebagai berikut. 

Tebel 1. Kategori tingkat kemempuan pemecahan masalah 

No. Kategori Subjek 

1. Tinggi 4 

2. Sedang 2 

3. Rendah 2 

 

Berdasarkan hasil penelitian  diperoleh  data  bahwa : dari delapan 

mahasiswa yang digunakan sebagai subjek penelitian diperoleh empat subjek 

dengan kategori tingkat pemecahan masalah tinggi, dua subjek dengan kategori 

tingkat pemecahan masalah sedang, dan dua subjek dengan kategori tingkat 

pemecahan masalah rendah. 
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• Kemampuan Pemecahan Masalah Tinggi 

 
Berdasarkan hasil pemecahan masalah subjek A, diperoleh data bahwa subjek A 

menyelesaikan soal dengan 85% dari langkah keseluruhan. Subjek A pada langkah 

dua mencari panjang BT dengan menggunakan segitiga BEG sehingga diperoleh 

rumus phytagoras BT2= BE2- ET2. Pada langkah ketiga subjek A mencari Panjang 

OF menggunakan kesebangunan dengan langkah mencari perbandingan, 

memasukkan nilai, mengalikan silang, kemudian merasionalkan pecahan. 
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Berdasarkan hasil pemecahan masalah subjek H, diperoleh data bahwa subjek H 

menyelesaikan soal dengan 90% dari langkah keseluruhan. Subjek H pada langkah 

dua mencari panjang BT dengan menggunakan segitiga BFT sehingga diperoleh 

rumus phytagoras dengan konsep yang benar yaitu BT2= BF2+ FT2. Pada langkah 

ketiga subjek H mencari Panjang OF menggunakan kesebangunan dengan langkah 

mencari perbandingan, mengalikan silang, memasukkan nilai, menyederhanakan 

hasil, kemudian merasionalkan pecahan. 

• Kemampuan Pemecahan Masalah Sedang 

 



 ◼ 

 

Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah 

Ardiyanto, Rahmawati, Safitri, Fitriani, Alfarizi, Susanti, Wicaksono, Oktaviani, Syarifah 

327 

 
Berdasarkan hasil pemecahan masalah subjek C, diperoleh data bahwa subjek C 

menyelesaikan soal dengan 70% dari langkah keseluruhan. Subjek C pada langkah 

dua mencari panjang BT dengan menggunakan segitiga BFT sehingga diperoleh 

rumus phytagoras dengan konsep yang benar yaitu BT2= BF2+ FT2. Pada langkah 

ketiga subjek C mencari Panjang OF menggunakan kesebangunan dengan langkah 

mencari perbandingan, memasukkan nilai, mengalikan silang, menyederhanakan 

hasil, kemudian merasionalkan pecahan. Akan tetapi, nilai perbandingan yang 

dimasukkan kurang tepat. 
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Berdasarkan hasil pemecahan masalah subjek F, diperoleh data bahwa subjek F 
menyelesaikan soal dengan 65% dari langkah keseluruhan. Subjek F pada langkah 
dua mencari panjang BT dengan menggunakan segitiga BFT sehingga diperoleh 
rumus phytagoras dengan konsep yang benar yaitu BT2= BF2+ FT2. Pada langkah 
ketiga subjek F mencari Panjang OF tidak menggunakan kesebangunan sehingga 
kurang tepat. 

• Kemampuan Pemecahan Masalah Rendah 
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Berdasarkan hasil pemecahan masalah subjek B, diperoleh data bahwa subjek B 

menyelesaikan soal dengan 45%  dari langkah keseluruhan. Subjek B pada langkah 

dua mencari panjang BT dengan menggunakan segitiga BEG ditemukan kesalahan 

konsep rumus phytagoras BT2= BE2+ET2. Pada langkah ketiga subjek B mencari 

Panjang OF tidak dapat mengerjakan 

 
Berdasarkan hasil pemecahan masalah subjek E, diperoleh data bahwa subjek E 

menyelesaikan soal dengan 30%  dari langkah keseluruhan. Subjek E hanya bisa 

menyelesaikan langkah pertama saja, sedangkan langkah kedua dan ketiga tidak 

dapat diselesaikan. 

 

KESIMPULAN 

Setelah peneliti melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dari 

hasil penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan, yaitu: 1) Pada kemampuan 

pemecahan masalah tingkat tinggi terdapat 4 subjek dengan persentase 

pemecahan masalah lebih dari 80%. Dalam tingkat tinggi memiliki beberapa 

kemampuan yaitu mampu mengidentifikasi bangun ruang dengan baik, 

mengidentifikasi jarak dari titik terhadap bidang sesuai dengan yang diminta dalam 

soal, menentukan langkah penyelesaian dan cara pengerjaan yang tepat. 2) Pada 

kemampuan pemecahan masalah tingkat sedang, terdapat 2 subjek dengan 

persentase 60%-75%. Dalam tingkat sedang memiliki beberapa kemampuan yaitu 

mampu mengidentifikasi bangun ruang dengan baik, mengidentifikasi jarak dari 
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titik terhadap bidang sesuai dengan yang diminta dalam soal, tetapi kurang mampu 

menentukan langkah penyelesaian dan cara pengerjaan yang tepat. 3) Pada 

kemampuan pemecahan masalah tingkat rendah, terdapat 2 subjek dengan 

persentase kurang dari 50%. Dalam tingkat rendah memiliki kemampuan 

mengidentifikasi bangun ruang dengan baik, tetapi kurang mampu mengidentifikasi 

jarak dari titik terhadap bidang sesuai dengan yang diminta dalam soal, serta 

kurang mampu dalam menentukan langkah penyelesaian dan cara pengerjaan 

yang tepat. 
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ABSTRAK 
 

Konsep Sekolah Adiwiyata dilatar Belakangi oleh minat siswa yang kurang terhadap Bidang Pertanian 

khususnya tentang cara mengembangkan sistem pertanian melalui media tanam yang minimalis dalam 

kantong plastik atau pot.Pada era milenial seperti sekarang anak-anak usia SD lebih tertarik dengan 

media sosial atau gadget daripada memahami sistem pertanian.Berangkat dari masalah tersebut sekolah 

menerapkan konsep sekolah Adiwiyata diharapkan anak-anak lebih tertarik dan menambah minat siswa 

untuk mengenal sistem pertanian.Dengan menitik beratkan sampel pada siswa kelas VI konsep sekolah 

Adiwiyata akan diterapkan.Dimulai dari pengenalan sistem pertanian dengan mendatangkan Penyuluh 

Pertanian dari Kecamatan diharapkan anak-anak akan lebih tertarik dan paham betul akan sistem 

pertanian. Dusun Wonosobo mayoritas penduduknya adalah petani, seiring dengan perkembangan Era 

Milenial lahan pertanian mulai sempit, lahan pertanian mulai tergantikan oleh bangunan-bangunan 

permanen.Dengan menerapkan konsep sekolah Adiwiyata diharapkan siswa lebih tertarik dengan sistem 

pertanian dan cara bercocok tanam yang kedepannya akan bermanfaat dikehidupan 

bermasyarakat.Dengan teknik Observasi  dan Dokumentasi diharapkan sekolah akan mengetahui 

seberapa besar minat siswa dalam bidang pertanian. 

 
 
KATA KUNCI :  Sekolah Adiwiyata , Era milenial , Minimalis. 
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PENDAHULUAN 

Konsep Sekolah Adiwiyata di SD MIM WONOSOBO di latar belakangi oleh Amanah 

dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul yang kebetulan memang di 

Dusun kami minat anak terhadap bidang pertanian di Era Milenial ini sangat berkurang 

mereka lebih tertarik dengan media sosial/Internet/Dunia Maya daripada mempelajari 

dan mengenal ilmu dibidang pertanian jadi setali tiga uang konsep sekolah Adiwiyata ini 

diterapkan di SD MIM WONOSOBO. 

Berkaitan dengan hal ini saya sebagai warga masyarakat sekitar dan juga wali murid 

di SD MIM WONOSOBO sangat mendukung adanya konsep tersebut.karena mayoritas 

penduduk didusun kami adalah petani ,jika anak-anak usia SD tidak dikenalkan dengan 

ilmu bidang pertanian siapa yang akan menjadi generasi penerus nantinya yang akan 

melanjutkan mata pencaharian,tradisi dan budaya dilingkungan kami. 

Dengan diadakannya Konsep Sekolah Adiwiyata sangat membantu orang tua/wali 

murid mengenalkan kepada anak-anak tentang ilmu dibidang pertanian karena menurut 

saya mendidik anak itu lebih mudah dilaksanakan disekolah oleh Bapak /Ibu Guru  dari 

pada dilingkungan masyarakat/keluarga,karena anak-anak dilingkungan kami  lebih 

percaya Kepada Bapak/Ibu Guru dari Pada Orang Tua/Keluarga dirumah. 

 

LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA) 

A. Pengertian Sekolah Adiwiyata 

Sekolah adiwiyata adalah Sekolah yan peduli lingkungan yang sehat, bersih serta 

lingkungan yang indah. Dengan adanya program adiwiyata diharapkan seluruh 

masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau 

adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita. ADIWIYATA berasal dari 2 

kata sansekerta yaitu ADI dan WIYATA. Adi sendiri mempunyai arti yaitubesar, 

agung, baik, ideal atau sempurna. Sedangkan Wiyata mempunyai arti tempat 

dimana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma dan 

etika. ADIWIYATA artinya tempat yang besar, agung, baik dan indah yang dimana 
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tempat itu digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, 

dan etika. 

➢ Tujuan Adiwiyata 

1. Tujuan Umum 

Membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu 

berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan 

pembangunan berkelanjutan  bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang 

akan datang. 

2. Tujuan Khusus 

Mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik 

untuk untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. 

➢ Prinsip-prinsip Dasar Program Adiwiyata 

1.  Partisipatif 

Komunitas sekolah terlibat dalam manjemen yang meliputi 

keseluruhan  proses  perencanaan,  pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung 

jawab dan peran. 

2.  Berkelanjutan 

Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus 

secara  komprehensif. 

➢ Komponen Adiwiyata 

Untuk mencapai tujuan Adiwiyata ada empat komponen program 

yang  merupakan satu kesatuan yang utuh. 

1. Kebijakan Berwawasan 

2. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan 

3. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipasif 

4. Pengelolaan Sarana Pendukung Ramah Lingkungan 

➢ Keuntungan Program Adiwiyata 

1. Mendukung  pencapaian standar kompetensi/ kompetensi dasar dan standar 

kompetensi lulusan (SKL) pendidikan dasar dan menengah. 
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2. Meningkatkan efesiensi penggunaan dana operasional sekolah melalui 

penghematan dan pengurangan konsumsi dari berbagai sumber daya dan 

energi. 

3. Menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi bejar mengajar yang 

lebih nyaman dan kondusif. 

4. Menjadikan tempat pembelajaran nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan 

lingkungan hidup yang baik dan bemar bagi warga sekolah dan masyarakat 

sekitar. 

5. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui 

kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian 

fungsi lingkungan sekolah. 

Tujuan utama dari Program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah 

yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

melalui tata kelola sekolah yang baik untuk untuk mendukung pembangunan 

berkelanjutan. Berdasarkan tujuan utama tersebut maka implementasi program 

adiwiyata tidak hanya menjadi tanggungjawab kepala sekolah dan guru saja, akan 

tetapi juga seluruh warga sekolah. Komponen kriteria program adiwiyata harus di 

implementasikan pada seluruh kegiatan pelaksanaan sekolah dan tertuang dalam 

visi misi sekolah. 

Pada pembinaan pelaksanaan program adiwiyata, diberikan penghargaan 

bagi sekolah-sekolah yang berhasil memenuhi kriteria lingkungan sekolah yang 

berwawasan lingkungan hidup agar program adiwiyata dapat terus berkelanjutan. 

Penghargaan tersebut adalah penghargaan sekolah adiwiyata mandiri dan adiwiyata 

nasional yang sudah diberikan secara rutin setiap tahunnya sejak tahun 2010. 

Sekolah yang mendapatkan penghargaan tertinggi dalam program adiwiyata disebut 

sekolah Adiwiyata mandiri. Sekolah Adiwiyata Mandiri telah sempurna memenuhi 

seluruh komponen kriteria dari program Adiwiyata. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Konsep sekolah Adiwiyata yang diterapkan di SD MIM WONOSOBO Belum terlaksana 

sepenuhnya karena penilaian masih dibulan Agustus akan tetapi mulai bulan Mei ini sekolah 
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sudah mulai menerapkan konsep peduli lingkungan dan kesehatan dimulai dari penerapan 

tempat makan dan minum siswa yang digunakan dari tempat yang bisa dipakai ulang atau 

dari daun bukan dari plastik penanaman tanaman perindang sudah dimulai kemudian siswa 

juga sudah mulai dikenalkan dengan kegiatan bercocok tanam di lingkungan sekolah 

dengan mendatangkan PPL Pertanian dari kecamatan diharapkan anak-anak lebih tertarik 

dengan kegiatan penghijauan maupun kegiatan bercocok tanam/bertani. 

 

KESIMPULAN 

Dari uraian kegiatan dan observasi Penerapan konsep sekolah Adiwiyata di SD MIM 

WONOSOBO dapat disimpulkan bahwa Konsep tersebut memang menarik minat siswa 

disamping sebagai kewajiban sekolah memenuhi amanah dari Dinas Instansi terkait Konsep 

tersebut sangat bermanfaat bagi siswa,lingkungan,keluarga dan masyarakat sekitar,mudah-

mudahan dengan diadakannya konsep sekolah Adiwiyata di SD MIM WONOSOBO ini dapat 

bermanfaat juga untuk kehidupan para siswa kedepannya,karena mayoritas penduduk 

masyarakat sekitar sekolah merupakan petani jadi dengan diadakannya konsep sekolah 

Adiwiyata ini diharapkan nantinya akan menumbuhkan generasi penerus masyarakat 

sebagai petani yang berkompeten di Era Milenial ini. 
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ABSTRAK 

Penambangan pasir menjadi salah satu dari sumber daya alam yang digunakan oleh masyarakat 

sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  Penelitian ini dilakukan pada salah satu titik 

penambangan pasir di Sungai Gembong, Kabupaten Karanganyar. Tujuan penelitian ini untuk 

menjelaskan ketersediaan material pasir dan dampak penambangan pasir terhadap kondisi 

sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Sambirejo. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif 

kualitatif. Teknik menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling dan teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ketersedian pasir di Desa Sambirejo merupakan hasil dari erosi bagian hulu 

sungai. Penambangan pasir membawa dampak ekonomi yaitu perubahan pendapatan 

penambang dengan mengalami peningkatan pendapatan yaitu perhari memperoleh 1,5 sak pasir 

– 2 sak pasir per orang dengan harga 1 sak pasir yaitu Rp 500.000,00. Sedangkan, dampak 

sosialnya yaitu interaksi berupa kerjasama antara penambang pasir dalam memecahkan suatu 

permasalahan, pemberian informasi, dan menjaga hubungan baik dengan saling tolong 

menolong antar penambang.  

Kata kunci: Penambang pasir, Sungai Gembong, Sosial Ekonomi 

 

ABSTRACT 

Sand mining is one of the natural resources used by the surrounding community to fulfill their 

daily needs. This research was conducted at one of the sand mining points in the Gembong River, 

Karanganyar Regency. The purpose of this study is to explain the availability of sand material and 

the impact of sand mining on the social and economic conditions of the community in Sambirejo 

Village. This research method uses qualitative descriptive. The technique of determining 

informants using purposive sampling technique and data collection techniques using observation, 

interviews, and documentation. The results showed that the availability of sand in Sambirejo 

Village was the result of erosion of the upstream part of the river. Sand mining has an economic 

impact, namely changes in the income of miners by experiencing an increase in income, which is 

to get 1.5 sacks of sand - 2 sacks of sand per person at a price of 1 sack of sand, Rp. 500,000.00. 

Meanwhile, the social impact is the interaction in the form of cooperation between sand miners in 

solving problems, providing information, and maintaining good relations with mutual help between 

miners. 

Keywords: Sand miners, Gembong River, Socio-Economic 
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PENDAHULUAN 
Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok masyarakat 

yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu, yang tidak memiliki kemampuan untuk 
mencukupi kebutuhan dasar hidupnya sesuai dengan tata nilai dan norma tertentu 
yang berlaku di masyarakat (Nugrogo, 2012: 180). Banyak masyarakat di Indonesia 
khususnya pada salah satu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang 
hidup dalam lingkarang kemiskinan, faktanya pada tahun 2018 sebanyak 355.306 
jiwa populasi masyarakat di Indonesia hidup dalam kondisi miskin dan hampir miskin 
(BPS, 2018).  

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Karesidan Surakarta (2012-2018) 

Karesidenan 
Surakarta 

Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa) 

2012 2013 2014 2016 2017 2018 

Boyolali  129.10 126.50 118.58 116.98 116.39 98.23 

Klaten  187.90 179.50 168.18 168.01 164.99 151.73 

Sukoharjo  85.10 84.10 78.85 78.91 76.69 65.43 

Wonogiri  135.40 132.20 123.85 124.83 123.04 102.84 

Karanganyar  115.20 114.40 107.29 107.66 106.78 87.79 

Sragen  142.80 139 130.28 126.76 124.01 116.37 

Kodya 
Surakarta 

59.70 59.70 55.92 55.91 54.89 46.99 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Kabupaten Karanganyar pada 
tahun 2012 menempati urutan kelima dengan jumlah 115,20 ribu jiwa dengan 
jumlah penduduk berada pada garis kemiskinan. Menurut tingkat kesejahteraan 
Desa Sambirejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar masuk dalam salah 
satu desa dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 
1.2 menyatakan bawa pada Tahun 2016 Desa Sambirejo berada pada tingkat 
kesejateraan rendah dengan jumlah 1.100 jiwa dan yang menempati urutan terakhir 
Desa Sedayu hanya dengan jumlah 1,667jiwa. Hal ini menjadi suatu perbedaan yang 
cukup signifikan apabila dibandingkan dengan Jumlah tingkat kesejahteraan Desa 
Sukosari yaitu sebanyak 914 Jiwa dan menempati urutan pertama kesejahteraan 
masyarakat di Kecamatan Jumantono. 
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Tabel 1.2 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Jumantono Tahun 2016 

Desa Pra KS KS I KS II KS III KS Jumlah 

Sedayu 340 29 121 1.167 10 1,667 

Kebak 167 26 79 916 6 1,194 

Gemantar 43 27 363 837 11 1,281 

Tunggulrejo 94 19 223 1,279 7 1,622 

Genengan 124 29 36 1,095 38 1,322 

Ngunut 171 27 26 937 12 1,173 

Tugu 151 23 381 868 15 1,438 

Sukosari 199 19 26 664 6 914 

Sambirejo 273 8 56 758 5 1,100 

Blorong 79 32 234 846 9 1,200 

Sringin 352 28 49 1,197 12 1,638 

JUMLAH 1,993 267 1,594 10,564 131 14,549 

Sumber: Kecamatan Jumantono dalam Angka, 2017 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa salah satu permasalahan yang 
dihadapi Desa Sambirejo adalah rendahnya tingkat kesejahteraan sehingga 
mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan masyarakat sekitar. Menurut Muslim 
(2012: 1) faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya 1) tingkat pendidikan 
yang rendah mengakibatkan minimnya kemampuan untuk mengembangkan diri. 2) 
Terbatasnya lapangan kerja karena kurangnya keterampilan yang dikuasai sehingga 
minimnya koneksi yang dimiliki. Solusi agar masyarakat dapat menjadi mandiri dan 
terbebas dari kemiskinan hendaknya memanfaatkan sumberdaya alam yang ada 
disekitarya untuk memenuhi kebutuhannya.  

Sumber daya alam (SDA) merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam 
yang mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kekayaan alam di Indonesia 
dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Salah satu kekayaan alam 
Indonesia adalah pertambangan, banyak bahan tambang yang tersebar dari sabang 
sampai merauke (Yoga, 2104: 3). Sungai gembong merupakan salah satu sungai 
yang terletak di Desa Sambirejo, Jumantono, Kabupaten Karanganyar.  Kandungan 
material pasir dan batuan yang berasal dari adanya aktivitas erosi pada hulu sungai 
terus mengalir membawa material pasir menuju hilir Sungai Gembong. Material 
tersebut terus mengalami pengendapan dalam kurun waktu yang panjang. Oleh 
sebab itu pada hilir sungai terkenal memiliki material pasir yang melimpah khususnya 
pada daerah hilir Sungai Gembong. Desa Sambirejo merupakan salah satu wilayah 
yang dilewati oleh Sungai Gembong. Potensi pasir yang melimpah khususnya pada 
hilir Sungai Gembong dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari nafkah demi 
memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kesejahetraan hidup lebih baik. 
Masyarakat sekitar melakukan penambangan pasir dengan menggunakan alat 
sederhana berupa srek, wakul, dan skop. Penambangan pasir di Desa Sambirejo 
biasanya dilakukan dengan cara berkelompok yang beragama, terdiri dari 2-4 orang 
5-7 atau 8-10 orang. 
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Mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Sambirejo adalah berprofesi sebagai 
petani yang tentunya hanya pada saat musim tanam padi atau pada musim panen 
padi tiba saja. Dikarenakan sebagian masyarakat di desa mengalami krisis ekonomi 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari menyebabkan mereka berusaha 
untuk mencari alternatif mata pencaharian disektor lain guna mendapatkan 
kehidupan lebih baik. Kegiatan penambangan pasir merupakan salah satu alternatif 
untuk menciptakan kehidupan lebih baik. Para penambang pasir tentunya melakukan 
pertemuan orang-orang dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. 
Usaha penambangan pasir sebagai mata pencaharian masyarakat sekitar Sungai 
Gembong membawa perubahan terutama bagi kondisi sosial ekonomi keluarga 
penambang. 

 
 

LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA) 
Penambangan Pasir 
Pengertian Penambangan Pasir 

Penambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan bahan tambang meliputi penyelidikan, 
eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan, pemurnian, 
pengangkutan dan penjualan (UU No.4 Tahun 2009). Sehingga dapat diketahui 
bahwasanya penambangan pasr merupakan serangkaian kegiatan penggalian, 
pengolahan, pemanfaatan serta penjualan bahan tambang berupa pasir.  

Menurut Departemen pertambangan dan energi (Reksohadiprodjo, 1993: 142) 
menggolongkan mineral ke dalam 3 kelompok yaitu:  
1) Golongan A merupakan bagian galian strategis yang memiliki kegunaan untuk 

menunjang perekonomian negara serta pertahanan keamanan negara 
2) Golongan B merupakan bahan galian vitasl untuk digunakan menjamin hajat hidup 

banyak orang seperti emas, besi, perak.  
3) Golongan C merupakan bahan galian yang tidaktermasuk dalam bahan galian 

strategis dan vital, seperti marmer, batu, kapur, dan pasir. Berdasarkan hal 
tersebut dapat disimpulkan bahwa penambangan pasir termasuk dalam golongan 
C yang tidak termasuk dalam bahan galian strategis maupun vital. 

Ketersediaan Sumber Daya Alam Berupa Pasir 
Ketersedian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna 

kesiapan atau sarana (tenaga, barang, modal dan anggaran) untuk dapat digunakan 
atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan (Kemendikbud, 1989: 792). 
Sementara itu Sumber Daya Alam (SDA) menurut KBBI terdapat tiga hal penting 1) 
sumberdaya alam yang disediakan oleh alam berupa mineral, tenaga air, kekayaan 
hutan, flora dan fauna, 2) Segala kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh 
manusia untuk menghasilkan sesuatu. 3) SDA lingkungan biofisik yang secara 
potensial dapat emmbawa keuntungan bagi manusia. Dari penggalan kata diatas 
peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ketersediaan sumber daya alam adalah 
suatu sarana yang disediakan oleh alam sehingga memberikan keuntungan bagi 
manusia. 
Model Penambangan Pasir 
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Menurut Handoyo dalam Gian, mengemukakan bahwasanya penambangan pasir 
dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun cara mekanis. Penambangan 
pasir mekanis menggunakan peralatan bachoe, excavator, loader dan buldozer. 
Menurut Ramdan (2017) cara pengangkutan konvensional/ tradisional dilakukan 
dengan menggunakan alat-alat sederhana diantaraya linggis, cangkul, dan sekop. 
Cara penambangan tradisional memiliki tahapan sebagai berikut: 
1) Tahap persiapan, proses ini diawali dengan pengangkutan berbagai jenis 

peralatan tambang, dan selanjutnya adalah pembuatan jalan untuk proses 
pengangkutan 

2) Tahap eksploitasi atau penggalian, kegitan yang dilakukan pada tahap ini 
utamanya berupa penambnagn atau penggalian pasir. 

3) Tahap pengangkutan, pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah ketika 
alato-alat berat mulai masuk kelokai penambangan untuk mengangkut pasir. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa model penambangan pasir secara konvensional 

terdri dari tahap persiapan, penggalian dan pengangkutan. 
 

Kondisi Sosial Ekonomi Penambangan Pasir 
Pengertian Kondisi Sosial Ekonomi Penambangan Pasir 

Menurut Wayan (2011: 35) terdapat beberapa faktor yang dapat menentukan 
tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi penambang pasir dalam lingkungan 
masyarakat yaitu: pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, keadaan rumah 
tangga, tempat tinggal, kepemilikan kekayaan, jabatan dalam organisasi dan 
aktivitas ekonomi.Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa 
kondisi sosial ekonomi penambang pasir adalah kedudukan dan kondisi keluarga 
penambang yang dibatasi oleh beberapa komponen. Komponen dari kondisi sosial 
berupa interaksi sosial. Sedangkan komponen dari kondisi ekonomi berupa tinggi 
rendahnya pendapatan penambang.   
Kondisi Sosial Penambang Pasir 

Menurut Lawang sebagaimana dikuti Darsono (2004: 125) sebagaimana dikutip 
oleh Darsono, kondisi sosial adalah sejumlah kegiatan atau sejumlah orang 
yangmelakukan hubungan timbal balik yang bersifat konstan. Jadi kondisi sosial 
merupakan interaksi sosial yang terjalin antarpenambang pasir di lingkungan 
pekerjaan. Menurut Gillin dan Gillin sebagaimana dikutip oleh Soerjono interaksi 
sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut 
hubungan antara orang perorang, kelompok-kelompok manusia maupun orang 
perorangan dengan kelompok manusia. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosial 
meliputi: 
1) Proses-proses asosiatif 

a. Kerjasama adalah suatu kerjasama  antara orang perorang atau antar 
kelompok untuk mencapai satu atau tujuan 

b. Akomodasi adalah sautu usaha untuk meredakanpertentangan atau konflik 
mencapai kestabilan 

c. Asimilasi dan akulturasi, yaitu unsur kebudayaan baru yang timbul akibat 
pergaulan dari kelompok. 

2) Proses-proses diasosiatif 
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a. Persaingan adalah suatu proses sosial dimana orang perorang maupun 
kelompok saling bersaing mencari keuntungan. 

b. Contravention merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara 
persaingan dan pertikaian 

c. Pertentangan atau pertikaian, pertentangan adalah sautu proses sosial 
dimana orang atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan 
menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Berdasarkan 
pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, kondisi sosial penambang pasir 
dapat ditentukan dari interaksi sosial yang terdiri atas proses asosiatif dan 
disosiatif. 

Kondisi Ekonomi Penambang Pasir 
Menurut Soeriatmadja sebagaimana dikutip oleh Sudarmo dkk, kondisi ekonomi 

dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran yang dapat dilihat pada kebutuhan 
pokoknya, kebutuhan pokok yang paling mendasar adalah rumah, pangan dan 
sandang. Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut perlu diketahui pendapatan 
keluarga. Hal yang menjadi ukuran ekonomi dan kebanggaan keluarga adalah rumah 
atau tempat tinggal. Sementara itu tinggi rendahnya taraf hidup seseorang 
ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan masing-masing keluarga (Setiawan, 
2014: 35). Jadi kondisi ekonomi penambang pasir dapat diketahui dari besar kecilnya 
pendapatan keluarga. 

Menurut Sunarti (2018: 28) untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat 
dapat menggunakan indikator sebagai berikut, diantaranya: 1) Pendidikan dapat 
dilihat dari kemampuan baca tulis dan tingkat partisipasi sekolah. 2) Perumahan 
dapat dilihat dari kondisi kualitas tempat tinggal. 3) Kesehatan dapat dilihat dari 
fasilitas kesehatan dan status kesehatan ibu dan balita. Berdasarkan pemaparan di 
atas kondisi ekonomi penambang pasir dapat diketahui dari besar kecil pendapatan 
keluarga penambang pasir, terpenuhinya kebutuhan primer maupun kebutuhan 
sekunder dan seberapa besar pengaruh kegiatan penambangan pasir bagi 
kesejahteraan keluarga penambang pasir. 

 
Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi 
Penambang 

Penambangan pasir memberikan dampak atau perubahan terhadap kondisi 
sosial ekonomi masyarakat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2013: 3-
5) mengutip dari pendapat Soerjono, bila dilihat dari dampak sosial yang berupa 
interaksi sosial antar penambang pasir yaitu: 
a. Interaksi penambang pasir berupa kerjasama, bentuk kerjasama dengan patner 

kerja yaitu memberi pinjaman uang dan kerjasama dalam proses penjualan 
pasir.  

b. Kerjasama dalam pemberian informasi, adapun bentuk kerjasama dalam 
pemberian informasi yaitu informasi tentang konsumen atau pembeli pasir dan 
supir truk memberikan informasi kepada penambang tentang kebutuhan 
konsumen akan pasir.    

c. Kerjasama dalam pembagian tugas, adapun bentuk kerjasama pembagian tugas 
adalah pembagian kerja berdasarkan usia dan pembagian kerja berdasarkan 
modal awal bekerja.  
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d. Persaingan merupakan pendorong manusia untuk melakukan aksi yang bersifat 
kompetitif. Bentuk-bentuk persaingan antar penambang pasir yaitu persaingan 
dalam memberi potongan harga kepada konsumen, bersaing dalam memberikan 
pasir yang berkualitas dan bersaing dalam hal mencari konsumen. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada titik penambangan pasir Sungai Gembong yang 
terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Penulis 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan maksud untuk memahami dan 
menggali lebih dalam mengenai informasi kondisi sosial dan ekonomi di daerah 
penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 
untuk peneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen 
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 
data bersifat induktif dimana hasil penelitian lebih menekankan makna daripada 
generalisasi (Sugiyono, 2012).  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah penambang pasir, masyarakat 
setempat, dan pemerintah daerah. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan 
teknik pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. 

 

Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Jumantono 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Deskripsi Wilayah 

Desa Sambirejo merupakan salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan 
Jumantono merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di 
Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 11 km arah Tenggara. Luas 
wilayah Kecamatan Jumantono adalah 53,55 km dengan ketinggian rata-rata  293  
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m di atas permukaan laut. Sungai Gembong merupakan salah satu sungai yang 
terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karangayar. Sungai 
yang bermuara pada salah satu bendungan yang bernama Bendungan Trani. 
Terjadinya proses erosi pada hulu Sungai Gembong mengakibatkan material berupa 
pasir dan batuan terbawa arus menuju hilir sungai sehingga mengalami 
pengendapan/ sedimentasi. Hasil dari pengendapan material pasir dan batuan yang 
terletak pada hilir sungai tersebut menjadi sumber daya alam baru oleh masyarakat 
sekitar sungai, meskipun membutuhkan waktu yang panjang sebelumnya untuk 
terciptanya sebuah area penambangan pasir. Setelah diketahui oleh masyarakat 
terkait potensi pasir yang terdapat dihilir sungai tersebut tentunya menarik perhatian 
masyarakat sekitar untuk dijadikan sebagai salah satu aktivitas penambangan 
dengan tujuan agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari dan mewujudkan 
kehidupan yang lebih baik. 

 

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian 

Sistem penambangan pasir yang bertepatan pada hilir Sungai Gembong 
dilakukan dengan sistem konvensional atau biasa masyarakat menyebutnya dengan 
model tradisional. Aktivitas penambangan ini telah berlangsung selama lebih dari 
sepuluh tahun lamanya, dan tidak ada izin dari pemerintah yang menyatakan bahwa 
Sungai Gembong khususnya pada area penambangan pasir diizinkan untuk dijadikan 
sebagai aktivitas penambangan pasir Sehingga dalam dapat dikatakan bahwa dalam 
penambangan pasir ini berstatuskan illegal. Meskipun demikian masyarakat tetap 
melakukan aktivitas penambangan pasir guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Para 
penambang beranggapan bahwa selagi tidak menggunakan alat berat dan masih 
bersifat konvensional atau tradisional dalam penambangan pasir dirasa tidak akan 
menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar. Para penambang menjadikan 
aktivitas penambangan pasir sebagai pekerjaan utama dalam memenuhi kebutuhan 
hidup tersebut. Dalam kegiatan penambangan pasir, para penambang saling 
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berhubungan baik antara satu penambang dengan penambang yang lain. Dengan 
demikian para penambang dapat menjaga keamanan dalam bekerja. 

Tabel 1.3. Status Pekerjaan Penambang 

Alasan Jumlah Persentase 

Pekerjaan Pokok 10 100 

Pekerjaan Sampingan 0 0 

Jumlah 10 100 

Sumber: Peneliti, 2019 

Dari kegiatan penambangan ini tentunya memberikan dampak positif bagi 
kondisi sosial dan ekonomi keluarga penambang. Adapun tahapan dalam aktivitas 
penambangan pasir dimulai dari tahapan persiapan, pada tahapan ini proses ini 
diawali dengan pengangkutan berbagai jenis peralatan tambang, dan selanjutnya 
adalah pembuatan jalan untuk proses pengangkutan. Tahap selanjutnya yaitu tahap 
eksploitasi atau penggalian, kegitan yang dilakukan pada tahap ini utamanya berupa 
penambangan atau penggalian pasir. Tahap akhir yaitu pada tahap pengangkutan, 
pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah ketika alat-alat berat mulai masuk 
kelokai penambangan untuk mengangkut pasir.  
Ketersediaan Pasir Sungai Gembong 

Ketersedian pasir Sungai Gembong berasal dari aktivitas erosi sungai bagian 
hulu. Peristiwa erosi ini merupakan proses pindahnya suatu massa batuan atau tanah 
yang disebabkan oleh air sungai yang mengalir secara terus menerus. Proses 
pindahnya batuan secara terus menerus yang terjadi di Sungai Gembong menuju 
hilir sungai mengakibatkan ketersediaan material pasir yang terbawa akan 
mengendap pada lokasi ini. Oleh karena itu ketersedian pasir di Sungai Gembong 
dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penambang dalam mencukupi 
kehidupan. Disisi lain model penambangan pasir yang dilakukan dengan secara 
konvensional atau tradisional dalam artian tidak menggunakan alat berat juga dapat 
menciptakan sistem berkelanjutan dimasa mendatang.  
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Gambar 3. Aktivitas penambangan pasir  

Dampak Kegiatan Penambangan Pasir terhadap Sosial dan Ekonomi 
Dampak sosial adanya kegiatan penambangan pasir bagi kondisi sosial 

penambang pasir adalah 1) Interaksi berupa kerjasama yang yaitu intensitas gotong 
royong semakin meningkat dan saling menolong antar penambang. 2) Kerjasama 
dalam pemberian informasi. 3) Melakukan kerjasama dalam memecahkan masalah 
antar penambang pasir. 4) menjaga hubungan baik antar penambang pasir dengan 
saling bersilaturahmi antara satu sama lain.  
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Interaksi dan Komunikasi antar penambang di lokasi penambangan  

Selain itu para penambang saling berhubungan baik antara satu penambang 
dengan penambang yang lain. Dengan berhubungan baik para penambang dapat 
menjaga keamanan dalam bekerja, hal ini sesuai dengan teori Maslow. Bagi manusia, 
kepuasan sifatnya sementara. Jika kebutuhan yang mendapat prioritas pertama 
untuk dipuaskan adalah kebutuhan fisiologis. Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, 
orang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih tinggi tingkatannya, 
seperti kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan berprestasi, dan 
seterusnya. 

Penambang pada biasanya memperoleh 1,5 sak sampai 2 sak per harinya 
dengan harga satu sak pasir yaitu Rp. 500.000,00 yang akan di distribusikan kepada 
pengepul ataupun pemilik toko bangunan. Dengan konsekuensi harus menyelami 
dasaran sungai setinggi 2,5 meter sampai 4 meter. Penambang memilih untuk 
menggali pasir daripada bekerja sebagai petani walaupun sebagian besar 
masyarakat sekitar bekerja di sektor pertanian. Namun, dengan alasan bahwa hasil 
dari pertanian hanya dapat di panen setiap tiga bulan sekali, sedangkan untuk 
menambang pasir satu sak sudah dihargai Rp. 500.000,00. Hasil dari menambang 
ini dianggap lebih menguntungkan bagi mereka daripada harus menunggu masa 
panen 3 bulan sekali. 
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Gambar 5. Hasil penambangan pasir  

Dengan pendapatan tersebut para penambang bisa memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Para penambang dapat memenuhi kebutuhan fisiologis, diketahui bahwa 
semua penambang dapat memenuhi kebutuhan makan, pakaian, dan rumah.  

 
KESIMPULAN 
Bedasarkan pemaparan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:  
1. Ketersediaan sumber daya berupa pasir di Desa Sambirejo dapat dilihat dari: 

pertama, lokasi penambangan pasir berada yang bertepatan pada hilir Sungai 
Gembong dan dilakukan dengan konsisten pada lokasi penambangan pasir, 
ketersediaan pasir pada lokasi penelitian akan terus tersedia selama adanya 
aktivitas erosi pada hulu menuju hilir sungai dan melakukan pengendapan pada 
lokasi penambangan pasir. Kedua, ketersediaan pasir dapat diketahui melalui stok 
pasir saat ini, adapun stok pasir lebih banyak di saat musim hujan karena aliran 
air akan membawa pasir dan stok pasir ketika musim kemarau memiliki jumlah 
yang lebih sedikit.  

2. Kegiatan penambangan membawa dampak berupa dampak sosial dan ekonomi 
bagi masyarakat khususnya bagi penambang. 
a. Dampak sosial adanya kegiatan penambangan pasir bagi kondisi sosial 

penambang pasir adalah 1) Interaksi berupa kerjasama yang yaitu intensitas 
gotong royong semakin meningkat dan saling menolong antar penambang. 2) 
Kerjasama dalam pemberian informasi. 3) Melakukan kerjasama dalam 
memecahkan masalah antar penambang pasir. 4) menjaga hubungan baik 
antar penambang pasir dengan saling bersilaturahmi antara satu sama lain.  

b. Dampak ekonomi yang dirasakan keluarga penambang yaitu penambangan 
pasir penambangan pasir membawa perubahan terhadap pendapatan 
keluarga penambang sehingga mampu memberikan penghasilan yang lebih 
tetap meskipun pendapatannya tidak menentu. Selain itu, ketercukupan 
kebutuhan penambang dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan primer ketika 
menjadi buruh tani hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan 2 kali dalam 
sehari dan mengalami peningkatan setelah bekerja sebagai penambang pasir 
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sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan 3 kali sehari dalam mencapai 
keberlangsungan kehidupan. 
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ABSTRAK 

Perkembangan dunia Pendidikan saat ini sangat cepat, sejalan dengan perkembangan teknologi yang 

mendukungnya. Maka dibutuhkan strategi-strategi jitu dalam proses pembelajaran, serta mencari berbagai 

strategi belajar agar dapat tercipta pembelajaran yang kreatif, variatif, dan inovatif. Salah satu alternatif 

strategi belajar yang dapat digunakan oleh guru dalam menunjang proses belajar mengajar yaitu 

penggunaan e-learning. E-learning adalah suatu sistem atau konsep Pendidikan memanfaatkan teknologi 

informasi dalam proses belajar mengajar, pelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem 

elektronik atau computer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. 

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya pengunaan gadged berbasis android pada anak usia sekolah 

dasar dan rendahnya minat siswa dalam pembelajaran bahasa inggris. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan e-learning terhadap minati belajar IPA kelas VI. 

Kata Kunci : e-learning, efektivitas, minat belajar  

 

ABSTRACT 

Nowadays, education had developed rapidly, in line with the development of technology that supported it. 

Strategic education was needed in the learning process to create creative, variative, and innovative 

learning. An alternative learning strategy that could be used by teachers to support the teaching and 

learning process was e-learning. E-learning is a system or concept of education utilizing information 

technology in the teaching and learning process.The lessons were arranged with the purpose of using an 

electronic system or computer so that it can support the learning process  

This research was based on the widespread using of Android-based gadged in elementary school-age and 

the low interest of students in learning science. This study was aimed to determine the extent of the 

effectiveness of e-learning to interest students in learning science in sixth grade. 

 

Keywords: e-learning, effectiveness, learning interest  
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan 

ini, karena perkembangan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan. Perkembangan teknologi bisa berdampak positif ataupun negatif bagi 

pengunanya, salah satu contoh dalam hal ini adalah maraknya penggunaan gadget berbasis 

android pada anak usia sekolah. Dalam dunia pendidikan hendaknya perkembangan teknologi 

ini disikapi dengan bijaksana sehingga  mampu meningkatkan mutu pembelajaran. Maka 

dengan perkembangan ini perlu diciptakan inovasi dan strategi-strategi jitu agar dapat 

tercipta pembelajaran yang kreatif, variatif,  dan inovatif. 

Salah satu strategi belajar yang dapat digunakan oleh guru dalam menunjang proses 

belajar mengajar yaitu penggunaan e-learning. E-learning adalah suatu system atau konsep 

Pendidikan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar, pelajaran 

yang disusun dengan tujuan menggunakan system elektronik atau computer sehingga 

mampu mendukung proses pembelajaran (Michael,2013:27). Strategi ini diharapkan mampu 

meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik. 

Minat belajar besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar sebab dengan minat 

seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya tanpa minat seseorang 

tidak mungkin melakukan sesuatu. Misalnya seorang anak menaruh minat terhadap bidang 

kesenian, maka ia akan berusaha untuk mengetahui lebih banyak tentang kesenian (Usman, 

1995 : 27) 

Nilai 3 mata pelajaran siswa kelas VI SDN 1 Muncar berdasarkan nilai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) semester 1 Tahun pelajaran 2017 – 2018 sebanyak 75% orang 

memperoleh nilai Bahasa Indonesia dengan hasil memuaskan. Adapun untuk Matematika dan 

IPA hasilnya kurang memuaskan.  

Tabel 1. Nilai Rapot 3 Mata Pelajaran Kelas VI SDN 1 Muncar TahunPelajaran 2017-

2018 

 

 

Mata Pelajaran 

 

Jumlah Siswa 

dengan Nilai 

Sesuai KKM 

 

% 

 

Jumlah Siswa dengan 

Nilai tidak Sesuai 

KKM 

 

% 

Bahasa 

Indonesia 

30 75 10 25 

Matematika 20 50 20 50 

IPA 14 35 26 65 
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Beberapa guru juga berpendapat bahwa siswa dalam proses belajar-mengajar tidak 

bersemangat dalam mengikuti pelajaran, siswa cenderung pasif dalam menerima penjelasan 

dari guru. Selain itu, dalam mengerjakan tugas pelajaran yang diberikan guru siswa 

mengerjakan tugas tersebut asal jadi, tidak tepat waktu dalam mengumpulkan bahkan tidak 

mengerjakan sama sekali. Kenyataan lain menunjukkan guru dalam proses belajar-mengajar 

hanya memberikan materi pelajaran saja. Guru jarang sekali memberikan motivasi pada 

siswa dalam mengajar. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah pokok bahasan yang harus 

diajarkan sehingga guru cenderung hanya memberikan materi saja tanpa berusaha 

membangkitkan minat belajar siswa. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk 

mengetahui seberapa besarnya efektifitas e-learning terhadap minat siswa kelas VI SDN 1 

Muncar terhadap mata pelajaran yang diberikan oleh guru. 

 

B. Rumusan Masalah 

Memperhatikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, 

maka masalah yang diteliti dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah e-learning bisa menjadi media pembelajaran yang efektif? 

2. Apakah dengan e-learning siswa kelas VI SDN 1 Muncar berminat pada mata pelajaran 

IPA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk  

1. Mengetahui sejauh mana efektifitas e-learning dalam pembelajaran IPA di SDN 1 

Muncar 

2. Hubungan penggunaan e-learning dengan tingkat minat siswa dalam pembelajaran 

IPA  

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui efektifitas e-learning di sekolah dasar 

2. Siswa mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk belajar 

3. Sekolah dapat menentukan kebijakan yang optimal untuk meningkatkan 

perkembangan teknologi untuk pembelajaran 
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LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA) 

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.  

Dari Penelitian Danang Setyadi (2017) dari jurnalnya yang berjudul”Pengembangan 

Mobile learning berbasis android sebagai sarana berlatih mengerjakan Soal Matematika” 

mengembangkan mobile learning berupa game quiz berbasis android pada materi barisan 

dan deret. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan. Prosedur dalam penelitian ini 

terdiri dari analisis produk yang dikembangkan, mengembangkan produk awal, dan uji coba 

produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa game quiz berbasis android yang dikembangkan 

valid. 

Dari Penelitian Rahmad Setiawan (2013) yang berjudul “E-learning Modle Untuk 

Meningkatkan Motivasi  dan Hasil Belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi Tingkat SMP.” 

membahas hasil sebuah penelitian yang bertujuan mengetahui: pengaruh pemanfaatan e-

learning moodle terhadap motivasi belajar TIK ditingkat SMP, pengaruh pemanfaatan e-

learning moodle terhadap hasil belajarTIK di tingkat SMP, peningkatan motivasi belajar TIK 

di tingkat SMP akibat dari pemanfaatan e-learning moodle , dan  peningkatan hasil belajar 

TIK di tingkat SMP akibat dari pemanfaatan e-learning moodle. 

Sedangkan dalam penelitian Risal (2017) yang berjudul “Efektivitas Penggunaan 

Media Pembelajaran  E-learning Berbasis Web Pada Mata pelajaran KKPI Terhadap Hasil 

Belajar Siswa SMK Negeri 5 Enrekang.” Membahas tentang efektivitas penggunaan media 

pembelajaran e-learning berbasis web pada pelajaran keterampilan komputer dan 

pengelolaan system informasi terhadap hasil belajar siswa kelas X SMK Negeri 5 Enrekang 

apabila dibandingkan dengan pembelajaran konvensional yang diberlakukan di sekolah 

tersebut.  

Dengan demikian penggunaan Metode pembelajaran e-learning diharapkan mampu 

meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran, sehingga perkembangan 

teknologi dapat berdampak positif dalam dunia pendidikan. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

A. Kajian Teoritis 

1. Pengertian E-learning 

E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi 

informasi dalam proses belajar mengajar. Berikut beberapa pengertian e-learning dari 

berbagai sumber: 
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a. Pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau 

komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran (Michael, 

2013:27).  

b. Proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam 

proses pembelajaran dengan teknologi (Chandrawati, 2010). 

c. Sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar 

mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara 

guru dengan siswa (Ardiansyah, 2013). 

Karakteristik E-learning 

Menurut Rosenberg (2001) karakteristik E-learning bersifat jaringan, yang 

membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan 

kembali, mendistribusikan, dan sharing pembelajaran dan informasi. 

Karakteristik E-learning menurut Nursalam (2008:135) adalah: 

a. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik. 

b. Memanfaatkan keunggulan komputer (digital media dan komputer networks) 

c. Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri (self learning materials) 

kemudian disimpan di komputer, sehingga dapat diakses oleh doesen dan 

mahasiswa kapan saja dan dimana saja. 

d. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan hal-

hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di 

komputer. 

Manfaat E-learning 

Manfaat E-learning adalah: 

a. Fleksibel. E-learning memberi fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat 

untuk mengakses perjalanan. 

b. Belajar Mandiri. E-learning memberi kesempatan bagi pembelajar secara mandiri 

memegang kendali atas keberhasilan belajar. 

c. Efisiensi Biaya. E-learning memberi efisiensi biaya bagi administrasi 

penyelenggara, efisiensi penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar dan 

efisiensi biaya bagi pembelajar adalah biaya transportasi dan akomodasi. 

 

Manfaat E-learning menurut Pranoto, dkk (2009:309) adalah: 
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a. Penggunaan E-learning untuk menunjang pelaksanaan  proses belajar dapat 

meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi yang diajarkan. 

b. Meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa. 

c. Meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa. 

d. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa. 

e. Meningkatkan kualitas materi pendidik dan pelatihan. 

f. Meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi 

informasi, dimana dengan perangkat biasa sulit dilakukan. 

Kelebihan E-learning 

Kelebihan E-learning  ialah memberikan fleksibilitas, interaktivitas, kecepatan, 

visualisasi melalui berbagai kelebihan dari masing-masing media (Sujana, 2005 : 253). 

Menurut L. Tjokro (2009:187), E-learning memiliki banyak kelebihan yaitu : 

a. Lebih mudah diserap, artinya menggunakan fasilitas multimedia berupa gambar, 

teks, animasi, suara, video.  

b. Jauh lebih efektif dalam biaya, artinya tidak perlu instruktur, tidak perlu minimum 

audiensi, bisa dimana saja, bisa kapan saja, murah untuk diperbanyak. 

c. Jauh lebih ringkas, artinya tidak banyak formalitas kelas, langsung pada pokok 

bahasan, mata pelajaran sesuai kebutuhan. 

d. Tersedia 24 jam/hari – 7 hari/minggu, artinya penguaasaan materi tergantung pada 

semangat dan daya serap siswa, bisa dimonitor, bisa diuji dengan e-test. 

Kekurangan E-learning 

Kekurangan E-learning yang diuraikan oleh Nursalam (2008:140) sebagai berikut : 

a. Kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar atau bahkan antar pelajar itu 

sendiri. 

b. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya 

membuat tumbuhnya aspek bisnis/komersial. 

c. Proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan.  

d. Berubahnya peran pengajar dari yang semula menguasai teknik pembelajaran 

konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang 

menggunakan ICT (information, communication, dan technology). 

e. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet ( mungkin hal ini berkaitan 

dengan masalah tersedianya listrik, telepon, ataupun komputer). 

f. Kurangnya sumber daya manusia yang menguasai internet. 

g. Kurangnya penguasaan bahasa komputer. 

h. Akses pada komputer yang memadai dapat menjadi masalah tersendiri bagi 

peserta didik.  
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i. Peserta didik bisa frustasi jika mereka tidak bisa mengakses grafik, gambar, 

dan video karena peralatan yang tidak memadai. 

j. Tersedianya infrastruktur yang bisa dipenuhi. 

k. Informasi dapat bervariasi dalam kualitas dan akurasi sehingga penduan dan 

fitur pertanyaan diperlukan. 

l. Peserta didik dapat merasa terisolasi. 

2. Efektivitas pembelajaran  

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh 

tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Kata efektivitas lebih 

mengacu pada out put yang telah ditargetkan. Efektivitas merupakan faktor yang 

sangat penting dalam pelajaran karena menentukan tingkat keberhasilan suatu model 

pembelajaran yang digunakan.  

Menurut Nana Sudjana (1990:50) efektivitas dapat diartikan sebagai tindakan 

keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat membawa hasil belajar 

secara maksimal. Keefektifan proses pembelajaran berkenaan dengan jalan, upaya 

teknik dan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan secara optimal, tepat dan 

cepat.  

menurut Sumardi Suryasubrata (1990:5) efektivitas adalah tindakan atau 

usaha yang membawa hasil. Mengacu dari beberapa pengertian efektivitas yang telah 

dikemukakan oleh para ahli maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa efektivitas 

adalah tingkat keberhasilan yang dicapai dari penerapan suatu model pembelajaran, 

dalam hal ini diukur dari hasil belajar siswa, apabila hasil belajar siswa meningkat 

maka model pembelajaran tersebut 15 dapat dikatakan efektif, sebaliknya apabila 

hasil belajar siswa menurun atau tetap (tidak ada peningkatan) maka model 

pembelajaran tersebut dinilai tidak efektif. Jadi tingkat keefektifan model 

pembelajaran e-learning diukur dari out-put. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi 

efektivitas suatu pembelajaran, baik dari faktor guru, faktor siswa, materi 

pembelajaran, media, metode maupun model pembelajaran. Namun dalam penelitian 

ini, peneliti hanya terfokus pada efektivitas penggunaan metode e-learning dalam 

mata pelajaran IPA.  

3. Pengertian Minat Belajar 

 

Menurut Usman (2003:27) kondisi belajar-mengajar yang efektif adalah 

adanya minat dan perhatian siswa dalam belajar. Minat merupakan suatu sifat yang 

relatif menetap pada diri seseorang. Minat besar sekali pengaruhnya terhadap belajar 
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sebab dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. 

Sebaliknya, tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan sesuatu 

 

  Menurut Suryabrata (1989:142), faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar digolongkan menjadi tiga, yaitu: faktor dari dalam, faktor dari 

luar, dan faktor instrumen. Faktor dari dalam yaitu faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi belajar yang berasal dari siswa yang sedang belajar. Faktor-faktor ini 

diantaranya adalah: (a) minat individu merupakan ketertarikan individu terhadap 

sesuatu. Minat belajar siswa yang tinggi menyebabkan belajar siswa lebih mudah dan 

cepat (b) motivasi belajar antara siswa yang satu dengan siswa lainnya tidaklah sama. 

Motivasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: cita -cita siswa, 

kemampuan belajar siswa, kondisi siswa, kondisi lingkungan, unsur-unsur dinamis 

dalam belajar, dan upaya guru membelajarkan siswa. 

 

B. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dirancang dengan metode penelitian tindakan yang dilaksanakan 

olek peneliti dengan teknik diskripsi. 

 

2. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian ini adalah siswa kelas VI SDN 1 Muncar sebanyak 40 siswa 

Metode Pengumpulan Data 

Suatu penelitian akan mencapai validitas yang memadai jika alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data juga memadai. Ada tiga instrument pengumpulan data 

a. Lembar Pengamatan 

Dipergunakan untuk mengetahui minat siswa pelaksanaan proses belajar 

mengajar 

b. Lembar Angket 

Untuk mengambil data tentang minat siswa dalam proses belajar mengajar 

(questionare pra-questionare pasca) 

c. Lembar Test 

Dipergunakan untuk mengambil data untuk mengetahui kemampuan siswa 

3. Pelaksanaan Tindakan 

a. Pre test 

Dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan hasil belajar siswa sebelum 

dilakukan tindakan sehingga dapat diketahui berapa persentase anak yang 

nilainya kurang dari KKM.  

b. Pelaksanaan Pembelajaran mengunakan e-learning 

Setelah diketahui berapa jumlah siswa yang nilainya kurang dari KKM, Guru 

membuat e-learning untuk pembelajaran mengunakan moodlecloud. 
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Kemudian guru menjelaskan pengunaan e-learning pembelajaran kepada 

siswa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

c. Post Test 

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dan efektifitas pengunaan e-

learning pembelajaran guru melaksanakan post test 

 

4. Cara Pengambialan Kesimpulan 

Data yang diperolah dari hasil pengamatan dan angket dianalisis secara diskriptif dan 

kuantitatif artinya gambaran proses belajar mengajar diungkapkan dengan kata-kata 

maupun presentase. Sementara data hasil evaluasi dianalisis secara kualitatif sebagai 

gambaran tentang peningkatan hasil belajar yang diperoleh. 

 

 

5. Hasil Penelitian 

Hasil pemberian tindakan dianalisis untuk memperoleh fakta seberapa besar pengaruh 

dan efektifitas penggunaan e-learning pembelajaran mata pelajaran IPA kelas VI SDN 

1 Muncar.  

Hasil Pre test 70% siswa hasil belajaranya kurang dari KKM, sedangkan hasil post test 

30% siswa hasil belajaranya kurang dari KKM. Dari hasil penelitian ini dapat di lihat 

hasil belajar siswa mengalami peningkatan 40%. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan 

Pengunaan e-learning pembelajaran dalam mata pelajaran IPA cukup efektif karena 

mengalami peningkatan presentase hasil belajar. Minat siswa dalam mengikuti pembelajaran 

mata pelajaran IPA mengalami peningkatan, dapat dilihat dari angket dan hasil belajar siswa.  
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ABSTRAK 

Di era milenial, guru dituntut untuk melakukan sistem pembelajaran yang kreatif , inovatif dan 

efektif .Dalam pembelajaran sistem peredaran darah manusia di SDN Barang, guru masih 

menggunakan pembelajaran yang kurang efektif,sehingga pemahaman siswa akan materi 

rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa, materi sistem 

peredaran darah manusia dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT pada siswa kelas V 

SD Negeri Barang. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas(PTK) yang dilakukan  2 siklus, 

subjek penelitian ini adalah 23 siswa kelas V SDN Barang tahun 2018/ 2019. Objek penelitian ini 

adalah peningkatan pemahaman materi sistem peredaran darah manusia. Instrumen yang 

digunakan berupa soal tes, lembar observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini pada 

prasiklus nilai rata – rata anak 61,74 , hasil siklus I nilai rata – rata anak 69,13 dan pada siklus II 

nilai rata – rata anak 73,26 .Dilihat dari hasil penelitian, model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi sistem peredaran darah manusia. 

 

Kata kunci: model pembelajaran NHT,pemahaman, sistem peredaran darah  
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam membangun peradaban 

bangsa.  Pendidikan adalah satu – satunya asset untuk membangun sumber daya 

manusia yang berkualitas. Lewat pendidikan bermutu bangsa, dan negara akan 

terjunjung tinggi martabat di mata dunia.Oleh karena di era milenial seperti sekarang 

ini dunia pendidikan dituntut untuk melakukan inovasi dalam sistem pembelajaran 

,yaitu suatu sistem yang bisa membuka pola pikir peserta didik bahwa ilmu yang 

mereka pelajari memiliki kebermaknaan untuk hidup sehingga ilmu tersebut mampu 

mengubah sikap, pegetahuan dan ketrampilan menjadi lebih baik. 

SD Negeri Barang merupakan salah satu sekolah negeri di Kecamatan Jumo 

Kabupaten Temanggung .Dalam proses belajar mengajar guru kelas V masih 

mengunakan model pembelajaran yang kurang menarik sehingga siswa  kurang 

memahami penjelasan guru. Sebagian siswa pasif saat pembelajaran dan ada 

beberapa  siswa yang nilainya selalu rendah, bahkan ada siswa yang tidak bisa 

mengerjakan soal atau jika mengerjakan soal jawabannya asal–asalan. Semua itu 

menunjukkan bahwa guru harus selalu mengadakan perbaikan secara terus menerus 

dalam pembelajarannya, agar masalah–masalah kesulitan belajar siswa dapat 

diatasi, sehingga  hasil belajar siswa mencapai tujuan yang diharapkan. 

Proses pembelajaran yang kurang menarik dan masih terbilang pasif  

menyebabkan nilai pembelajaran masih rendah,seperti hasil latihan soal harian 

terdapat 13 siswa yang belum tuntas belajar karena dibawah nilai KKM ,yaitu 

dibawah 70  Hanya ada 10 siswa yang tuntas dari 23 siswa.Karena dari hasil nilai 

tersebut hanya 43% siswa yang tuntas belajar maka penulis berusaha untuk 

memperbaiki proses pembelajaran IPA yaitu tentang  sistem peredaran darah 

manusia di SD Negeri Barang  dengan menggunakan model pembelajaran Kooperatif 

tipe NHT ( Numbered Head Together) yaitu merupakan model pembelajaran di mana 

setiap siswa di beri nomor dan di buat kelompok yang kemudian secara acak guru 

memanggil nomor dari siswa. Selain itu, pembelajaran kooperatif tipe NHT 

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur 

khusus yang dirancang untuk  mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki 

tujuan untuk meningkatkan penguasan akademik .  

  Penggunaan model pembelajaran kooperatif  tipe NHT memberikan 

kesempatan pada  siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan 

jawaban yang paling tepat dan memahami materi  pembelajaran lebih mudah Selain 

itu, tehnik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerjasama  antar 

siswa dan memudahkan guru dalam menyampaiakan materi pembelajaran sehingga 

dalam proses pembelajaran IPA diharapkan siswa lebih bisa memahami materi 

Sistem Peredaran Darah Manusia sehingga dapat meningkatkan prosentase 

ketuntasan belajar. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah” Apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

dapat meningkatkan pemahaman siswa  dalam pembelajaran Sistem peredaran 
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darah manusia siswa kelas V SD Negeri Barang Kecamatan Jumo Kabupaten 

Temanggung semester I tahun 2018 / 2019? 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu proses 

pembelajaran IPA dan Meningkatkan pemahaman konsep pembelajaran IPA  

.Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah Meningkatkan mutu proses 

pembelajaran IPA di SD Negeri Barang dan meningkatkan hasil belajar serta 

pemahamman siswa pada materi  sistem peredaran darah manusia  dengan Model 

pembelajaran Kooperatif tipe NHT pada kelas V SDN Barang Kecamatan Jumo 

Kabupaten temanggung tahun 2018 / 2019. 

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai landasan bagi para peneliti lain untuk 

mengadakan penelitian mengenai model pembelajaran yang menarik bagi peserta 

didik dalam rangka meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Untuk peserta didik 

meningkatkan keberanian siswa dan percaya diri siswa untuk mengungkapkan apa 

yang di pikirkan dan saling bekerja sama dalam proses pembelajaran  dan 

meningkatkan hasil belajar sistem peredaran darah manusia.Manfaat bagi guru ,guru 

dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran yang dikelolanya 

untuk memperbaiki proses pembelajaran dan menambah wawasan keilmuan tentang 

model pembelajaran Kooperatif tipe NHT untuk pembelajaran.Manfaat bagi sekolah 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah terutama untuk mata pelajaran 

IPA,menciptkana kerjasama yang kondusif antara guru dan sekolah untuk kemajuan 

sekolah dalam mata pelajaran IPA dan menimbulkan iklim pembelajaran siswa aktif 

di sekolah. 

 

LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA) 

A. Hakikat keefektifan 

Keefektifan berasal dari kata dasar efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2007: 284) kata efektif mempunyai arti ada efek, pengaruh atau 

akibat, selain itu efektif juga dapat diartikan dapat membawa hasil, atau berhasil 

guna. Menurut Hani Handoko (2003: 7) efektivitas merupakan kemampuan 

untuk memilih tujuan atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan. Keefektifan bisa diartikan tingkat keberhasilan yang dapat 

dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang akan 

dicapai. 

B. Model Pembelajaran  Number Head Together (NHT) 

Number Head Together (NHT) merupakan varian dari diskusi kelompok,metode 

yang dikembangkan oleh Russ Frank ini cocok untuk memastikan akuntabilitas 

individu dalam diskusi kelompok. Tujuan dari NHT adalah memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi gagasan dan 

mempertimbangkan jawaban yang paling tepat . 
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Setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menunjang timnya 

guna memperoleh nilai yang maksimal sehingga termotivasi untuk 

belajar.Dengan demikian setiap individu merasa mendapat tugas dan tanggung 

jawab sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

Number head together merupakan suatu model pembelajaran berkelompok 

yang setiap anggota kelompoknya bertanggung jawab atas tugas 

kelompoknya,sehingga tidak ada pemisahan antara siswa yang satu dan siswa 

yang lain dalam satu kelompok untuk saling memberi dan menerima antara satu 

dengan yang lainnya. 

      Langkah – langkah model pembelaran NHT: 

1. Siswa dibagi dalam kelompok – kelompok  

2. Masing – masing siswa dalam kelompok diberi nomor 

3. Guru  memberi tugas / pertanyaan pada masing – masing kelompok untuk 

mengerjakan. 

4. Setiap kelompk mulai berdiskusi untuk menemukan jawaban yang dianggap 

paling tepat dan memastikan semua anggota kelompk mengetahui jawaban 

tersebut. 

5. Guru memanggil salah satu nomor secara acak 

6. Siswa dengan nomor yang dipanggil memprentasikan jawaban dari hasil 

diskusi kelompok mereka. 

Kelebihan Model Pembelajaran NHT: 

➢ Setiap murid menjadi siap 

➢ Dapat melakukan diskusi dengan sungguh – sungguh 

➢ Murid yang pandai dapat mengajari murid yang kurang pandai. 

➢ Terjadi interaksi secara intens antarsiswa dalam menjawab soal 

➢ Tidak ada murid yang mendominasi dalam kelompok karena ada nomor 

yang membatasi 

Kekurangan Model Pembelajaran NHT: 

➢ Tidak terlalu cocok diterapkan dalam jumlah siswa banyak karena 

membutuh waktu yang lama. 

➢ Tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru karena kemungkinan 

waktu yang terbatas. 

C. Meningkatkan pemahaman siswa 

Meningkatkan dalam KBBI mempertinggi, sedangkan pemahaman adalah 

menurut Yusuf Anas, adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan 

yang sudah diingat lebih-kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai 

dengan maksud penggunaannya. Siswa adalah peserta didik. Jadi Meningkatkan 

pemahaman siswa adalah mempertinggi kemampuan pengetahuan yang sudah 

diajarkan kepada peserta didik 

D. Sistem Peredaran Darah manusia 

Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran Darah Manusia 

.Sistem peredaran darah dalam tubuh ada 2 yaitu sistem peredarah darah kecil 
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dan sistem peredaran darah besar.Sistem peredaran darah kecil yaitu darah 

mengalir dari bilik kanan menuju paru – paru melalui ateri pulmonolis .Dalam 

paru – paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon 

dioksida(CO₂) dengan darah yang mengandung oksigen(O₂). Darah yang 

banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonolis. 

Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut: 

Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyaj mengandung oksigen 

mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh (kecuali paru- paru) melalui 

arteri besar(aorta). Selanjutnya ,terjadi pertukaran darah yang banyak 

emngandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida 

diseluruh tubuh . Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke 

jantung melalui vena ke serambi kanan. Sistem peredaran darah besar 

Sistem peredaran darah manusia memiliki tiga komponen penting yang masing-

masingnya saling berkaitan. Tiga komponen ini mengatur jalannya 

pengangkutan dan penerimaan kembali darah ke dan dari seluruh tubuh. 

Berikut merupakan tiga komponen utama sistem sirkulasi darah manusia: 

1. Jantung 

  jantung adalah organ paling vital dalam sistem peredaran darah yang 

fungsinya memompa dan menerima darah ke seluruh tubuh. 

Letak jantung ada di antara paru-paru. Tepatnya di tengah dada, di 

bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung kira-kira sedikit lebih besar 

dari kepalan tangan Anda, yakni sekitar 200-425 gram. Jantung terdiri atas 

empat ruang, yakni serambi (atrium) kiri dan kanan serta bilik (ventrikel) kiri 

dan kanan. 

Jantung memiliki empat katup yang memisahkan keempat ruang 

tersebut. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah mengalir ke arah 

yang benar. Katup ini termasuk katup trikuspid, mitral, paru, dan aorta. 

Setiap katup memiliki flaps, yang disebut leaflet atau cusp, yang membuka 

dan menutup sekali setiap jantung Anda berdetak. 

2. Pembuluh darah 

Pembuluh darah adalah pipa elastis yang menjadi bagian dari sistem 

sirkulasi darah. Pembuluh berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke 

bagian tubuh lain atau sebaliknya. 

Ada tiga pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu: 

➢ Arteri, membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian 

tubuh lainnya. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga 

mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. 

➢ Vena, pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin 

oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dibandingkan 

dengan arteri, vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. 

➢ Kapiler, pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri 

terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga 

https://hellosehat.com/penyakit/penyakit-katup-jantung/
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memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan 

jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan 

nutrisi. 

3. Darah 

Tubuh manusia rata-rata mengandung sekitar 4-5 liter darah. Darah 

berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan berbagai zat 

lainnya dari dan ke seluruh tubuh Anda. Tanpa darah, bisa dipastikan 

oksigen dan sari makanan akan sulit disalurkan dengan baik ke seluruh 

tubuh. 

Darah terdiri atas beberapa komponen, yaitu: 

➢ Plasma darah. Plasma darah mengisi sekitar 55-60 persen dari volume 

darah dalam tubuh. Tugas utama plasma darah adalah mengangkut sel-

sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi, 

hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembekuan darah, dan bahan kimia, 

seperti hormon dan protein yang bertugas untuk membantu menjaga 

keseimbangan cairan tubuh. 

➢ Sel darah merah (eritrosit). Sel darah merah bertugas membawa oksigen 

dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sel darah ini juga 

bertugas mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke 

paru-paru untuk dikeluarkan. 

➢ Sel darah putih (leukosit). Meski memiliki jumlah yang lebih sedikit 

dibanding sel darah merah, sel darah putih mengemban tugas yang tak 

main-main. Sel darah putih bertanggung jawab untuk melawan infeksi 

virus, bakteri, dan jamur yang memicu perkembangan penyakit. Hal ini 

disebabkan karena sel darah putih memproduksi antibodi yang akan 

membantu memerangi zat asing tersebut. 

➢ Keping darah (trombosit). Trombosit memiliki peran penting proses 

pembekuan darah (koagulasi) saat tubuh terluka. Tepatnya, trombosit 

akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan 

perdarahan sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area 

luka. 

            4. Mekanisme sistem peredaran darah manusia 

Peredaran darah besar 

Peredaran darah besar.dimulai ketika darah yang mengandung oksigen 

dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh dan akhirnya akan 

kembali lagi ke serambi kanan jantung. 

Secara sederhana, peredaran darah besar bisa digambarkan sebagai 

aliran darah dari jantung – seluruh tubuh – jantung. 

Peredaran darah keci; 

Pereperedaran darah kecil  dimulai saat darah yang mengandung CO2 

alias karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju paru-paru. 

https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/penyakit-anemia-makrositik/
https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/demam-berdarah-dengue-dbd/fakta-seputar-trombosit-darah
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Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas yang pada akhirnya mengubah 

karbon dioksida menjadi oksigen saat keluar dari paru-paru dan kembali 

lagi ke jantung (serambi kiri). 

Secara sederhana, peredaran darah kecil bisa digambarkan sebagai 

peredaran darah dari jantung – paru-paru – jantung. 

Penyakit yang dapat mengganggu sistem peredaran darah 

Jika sistem peredaran darah Anda mengalami gangguan, hal tersebut 

tentu akan berdampak pada fungsi tubuh secara menyeluruh. Ya, organ 

tubuh bisa mengalami kerusakan dan menimbulkan berbagai penyakit 

yang serius. 

Beberapa penyakit paling umum yang dapat mengganggu sistem 

peredaran darah pada manusia meliputi: 

➢ Hipertensi. Hipertensi alias tekanan darah tinggi menyebabkan 

jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Jika dibiarkan 

tanpa pengobatan, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi, seperti 

serangan jantung, stroke, atau bahkan gagal ginjal. 

➢ Aneurisma aorta. Aneurisma aorta adalah penggelembungan di 

dinding aorta. Aorta sendiri adalah pembuluh darah utama dan 

terbesar pada tubuh manusia. Aneurisma yang membesar bisa pecah 

dan menyebabkan perdarahan, bahkan kematian. 

➢ Aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penyempitan atau pengerasan 

pembuluh darah karena adanya penumpukan lemak, kolesterol, dan 

zat sisa lainnya di dinding pembuluh darah arteri. Kondisi ini lambat 

laun dapat menyumbat aliran darah, yang pada akhirnya 

meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. 

➢ Penyakit jantung. Penyakit jantung adalah istilah yang mencakup 

setiap gangguan pada jantung yang meliputi aritmia, arteri koroner, 

gagal jantung, kardiomiopati, serangan jantung, dan lain sebagainya. 

➢ Varises. Varises adalah pembuluh darah vena yang membengkak dan 

tampak menonjol di permukaan kulit. Kondisi ini disebabkan oleh 

darah yang seharusnya dialirkan ke jantung, malah kembali ke kaki. 

Pasalnya, katup vena yang berfungsi mengangkut darah ke jantung 

tidak menutup dengan benar, akibatnya peningkatan tekanan 

membuat pembuluh darah vena jadi membesar. 

➢  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

    Penelitian ini dilaksanakan di Kelas V SD Negeri Barang kecamatan jumo.             

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, pembelajaran sistem peredaran darah 

manusia di kelas V SDN Barang model pembelajaran yang digunakan guru kurang 

menarik sehingga siswa  kurang memahami penjelasan guru. Sebagian siswa pasif 

saat pembelajaran dan ada beberapa  siswa yang nilainya selalu rendah, bahkan 

ada siswa yang tidak bisa mengerjakan soal atau jika mengerjakan soal 

https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/hipertensi-tekanan-darah-tinggi/
https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/aneurisma-aorta-penyakit-bondan-winarno/
https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/apa-itu-aterosklerosis-penyebab-stroke-penyakit-jantung/
https://hellosehat.com/penyakit/penyakit-jantung-penyakit-kardiovaskuler/
https://hellosehat.com/penyakit/varises/
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jawabannya asal–asalan   . Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta didik yang 

memperoleh nilai dibawah KKM yang ditetapkan sekolah yaitu 70. Dari 23 peserta 

didik kelas V SD Negeri Barang, pada nilai ulangan harian sebelum dilakukan 

penelitian, nilai tertinggi sebesar 80, nilai terendah sebesar 40, dan rata-rata kelas 

sebesar 61,74  atau peserta didik yang masih memperoleh nilai < KKM sebanyak 

13 peserta didik atau 54% sedangkan peserta didik yang memperoleh nilai > KKM 

sebanyak 10 peserta didik atau 46 %. Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat 

dilihat masih rendahnya pemahaman materi sistem peredaran darah manusia. 

Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam  2 siklus. 

Tiap-tiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 

dan refleksi. Dalam pelaksanakan tindakan siklus I, pembelajaran dilakukan 

dengan penerapan model pemebelajaran kooperatif tipe NHT yaitu dengan cara 

membagi dalam kelompok – kelompok.Masing – masing siswa dalam kelompok 

diberi nomor. Guru memberi tugas / pertanyaan pada masing – masing kelompok 

untuk mengerjakan.Setiap kelompk mulai berdiskusi untuk menemukan jawaban 

yang dianggap paling tepat dan memastikan semua anggota kelompok 

mengetahui jawaban tersebut.Guru memanggil salah satu nomor secara acak, 

siswa dengan nomor yang dipanggil memprentasikan jawaban dari hasil diskusi 

kelompok mereka.  

Hasil siklus 1 setelah penggunaan model pembelajaran Kooperatif tipe NHT  

terdapat 8 siswa yang masih rendah nilainya dan 15 siswa sudah mencapai 

ketuntasan belajar.Nilai rata-rata dari 23  siswa adalah 69,13  hal ini dapat di 

bandingkan antara prasiklus dan evaluasi siklus I ,hasil nilai dan ketuntasan 

meningkat yaitu prasiklus rata – rata 61,74 menjadi 69,13 .Berdasarkan hasil 

Observasi ada peningkatan aktivitas siswa yaitu ada 6 anak yang bertanya kepada 

guru. Meningkatkan kerja sama guru dengan siswa dan antara siswa dengan 

siswa lainnya, sehingga dapat meningkatkan hubungan dan kepercayaan dalam 

proses belajar mengajar.Menumbuhkan sikap tanggung jawab, kerja sama 

kelompok dan persaingan sehat antar kelompok.Siswa belajar menerima 

pendapat orang lain. Siswa berani mengungkapkan pendapat dimuka 

umum.Kurang pahamnya guru mengimplementasikan pembelajaran dengan 

model pembelajaraan kooperatig tipe NHT.Siswa kurang memperhatikan siswa 

lain saat mmempresntasikan hasil diskusi 

hasil belajar siklus II terdapat 4 siswa yang masih rendah nilainya dan 19 

siswa sudah mencapai ketuntasan belajar, hal ini dapat di bandingkan antara 

siklus I dan evaluasi siklus II mencapai hasil peningkatan belajar 

    Nilai rata-rata dari 23 siswa adalah 73,26 berdasarkan hasil tes siklus II 

siswa yang tuntas 19 dan yang belum tuntas 4 orang atau berada pada kategori 

tuntas 78 % dan sisanya yaitu kategori belum tuntas 22 % Berdasarkan lembar 

observasi dan catatan lapangan diperoleh hasil sebagai berikut :Peningkatan 

aktivitas siswa yaitu ada 11 anak yang bertanya kepada guru.Meningkatkan kerja 

sama guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa lainnya, sehingga dapat 
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meningkatkan hubungan dan kepercayaan dalam proses belajar mengajar. 

Menumbuhkan sikap tanggung jawab, kerja sama kelompok dan persaingan sehat 

antar kelompok. Siswa belajar menerima pendapat orang lain. Siswa berani 

mengungkapkan pendapat dimuka umum. Guru lebih paham  

mengimplementasikan pembelajaran dengan model pembelajaraan kooperatif 

tipe NHT.Siswa banyak memperhatikan siswa lain saat mempresntasikan hasil 

diskusi 

Berdasarkan  hasil belajar pada materi sistem peredaran darah manusia 

dengan menggunakan model pembelajaran NHT dengan langkah – langkah siswa 

dibagi dalam kelompok – kelompok ,Masing – masing siswa dalam kelompok diberi 

nomor. Guru memberi tugas / pertanyaan pada masing – masing kelompok untuk 

mengerjakan.Setiap kelompk mulai berdiskusi untuk menemukan jawaban yang 

dianggap paling tepat dan memastikan semua anggota kelompk mengetahui 

jawaban tersebut.Guru memanggil salah satu nomor secara acak.Siswa dengan 

nomor yang dipanggil memprentasikan jawaban dari hasil.Mulai dari siklus I 

sampai dengan siklus II terlihat ada peningkatan dalam pemahaman  siswa di 

kelas V SD Negeri Barang Kec. Jumo Kab. Temanggung. 

 Gambaran hasil kemampuan siswa selama berlangsungnya pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran NHT, dapat dilihat data tes evaluasi 

siswa yang sudah di lakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. Rata-rata Skor tes dari setiap tes 

Hasil untuk Skor 

Tes 

Rata-rata Skor tes 

Prasiklus 

Siklus I 

Siklus II 

61,74 

          69,13 

          73,26 

 

Jadi, dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan dari setiap 

siklusnya karena ketuntasan disekolah hanya 70, maka target sudah tercapai dan 

hasil belajar siswa pada materi sistem peredaran darah manusia. 

           Pada setiap siklus guru fokuskan untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan meningkatkan kecedasan, kreatif .Dengan menggunakan kooperatif Tipe 

NHT, siswa dituntut lebih aktif dalam pembelajaran, dan memperhatikan apa yang 

guru jelaskan dan siswapun terlihat berinteraksi bersama guru maupun antar 

siswa. 

Siklus II merupakan pemantapan tindakan siklus I dalam penggunaan 

lembar kerja siswa proses pembelajaran untuk mempermudah siswa dalam 

memahami materi dengan menggunakan, model pembelajaran NHT  pada  materi 

sistem peredaran darah manusia. 
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Selanjutnya dilakukan penliti dalam dua siklus, pada siklus I terlihat bahwa 

persentase ketuntasa  tes siswa mencapai 65%. hal ini menunjukan bahwa siswa 

belum sepenuhnya mencapai ketuntasan belajar. Sedangkan pada siklus II telah 

mengalami penigkatan persentase tes siswa mencapai 78%, hal ini menunjukan 

ada peningkatan persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus II di sebabkan 

adanya peningkatan motivasi siswa dalam belajar. Peningkatan tersebut 

menandakan adanya peningkatan hasil belajar pada materi sistem peredaran 

darah manusia. Walaupun pada dasarnya model pembelajaran NHT bukan satu 

satunya metode yang bisa di gunakan pada mata pelajaran IPA, akan tetapi pada 

hal ini kenyataannya dapat membantu siswa dalam memahami materi sistem 

peredaran darah manusia. Namun hal tersebut juga perlu didukung dengan 

adanya kemauan dari para siswa untuk mempelajari Ilmu Pengetahuan Alam 

dengan lebih giat lagi agar motivasi siswa tentang materi yang di pelajari 

diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari hari. 

Berdasarkan pemaparan diatas menunjukan bahwa melalui model 

Pembelajaran NHT pada materi sistem peredaran darah manusia pemahaman 

anak meningkat. Semua itu terlihat dari adanya peningkatan  ketuntasan belajar 

dan rata – rata perolehan nilai siswa dari siklus I sampai siklus II. 

 

     KESIMPULAN 

Pembelajaran sistem peredaran darah manusia dengan menggunakan 

model pembelajaran NHT  pada siswa kelas V dirasa dapat meningkatkan proses 

pembelajaran . Dimana dapat dilihat dari peningkatan rata-rata perolehan skor  

dan prosentase ketuntasan belajar.prasiklus rata – rata(61,74) ketuntasan 

43%,siklus I rata – rata nilai ( 69,13) prosentase ketuntasan 65% dan pada 

siklus II rata – rata nilai (73,26) prosentase ketuntasan 78%, dimana meningkat 

dari prasiklus sampai siklus 2 ketuntasan belajar naik 35% 

Penelitian ini memberikan suatu gambaran yang jelas bahwa 

keberhasilan proses pembelajaran tergantung pada beberapa faktor. Faktor-

faktor tersebut bisa berasal dari pihak guru, siswa, alat atau media bahkan 

model  pembelajaran yang digunakan. Kemampuan guru dala mengembangkan 

materi, menyampaikan materi, mengelola kelas, metode yang digunakan dalam 

proses pembelajaran, serta teknik yang digunakan oleh guru sebagai sarana 

untuk menyampaikan materi supaya siswa lebih antusias dan mampu 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 Faktor dari siswa yaitu, minat dan motivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran, ketersediaan alat/media pembelajaran yang menarik dapat 

membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran, sehingga akan diperoleh hasil 

belajar yang optimal. 

Penelitian ini juga memberikan deskripsi yang jelas bahwa, dengan 

penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat meningkatkan 

proses pembelajaran sistem peredaran darah manusia. Penelitian ini dapat 
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digunakan sebagai suatu pertimbangan bagi guru yang ingin merubah atau 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran sistem peredaran darah manusia 

dengan menggunakan  model kooperatif tipe NHT sangat efektif pada usia 

Sekolah Dasar.  
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ABSTRAK 

Pada era milenial ini, guru dituntut untuk bisa menjadi pengajar yang professional, berkarakter 
dan mampu memanfaatkan teknologi informatika dalam pembelajaran. Pemanfaatan teknologi 
informatika bisa digunakan untuk menciptakan media pembelajaran yang menarik , sehingga 
dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran. Salah satu media yang dapat 
digunakan adalah media animasi. Media animasi merupakan rangkaian gambar atau lukisan 
yang bergerak dan menimbulkan suara sebagai alat bantu pembelajaran untuk merangsang 
pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa guna mencapai tujuan pengajaran yang efektif 
dan efisien. Media animasi dapat digunakan untuk membantu meningkatkan keterampilan 
menulis karangan narasi siswa Sekolah Dasar, dimana  dalam menulis karangan narasi, siswa 
masih banyak yang mengalami kesulitan, baik dari segi ejaan,tanda baca, pemakaian huruf 
capital dan kesesuaian antara isi dengan judul karangan. Dengan menggunakan media animasi 
, siswa dapat  lebih mudah mengembangkan imajinasinya  dan memahami isi cerita dari 
animasi yang ditayangkan, untuk kemudian siswa dapat menuliskan kembali cerita yang telah 
ditampilkan dengan gaya bahasa siswa sendiri dalam sebuah bentuk karangan narasi yang 
baik.  

Kata kunci: media, animasi, menulis, dan narasi 
 

ABSTRACT 
In this millennium era, teachers are required to be able to become professional teachers, with 

character and capable of utilizing information technology in learning. The use of information 

technology can be used to create interesting learning media, so as to increase student 

motivation in learning. One of the media that can be used is animation media. Media animation 

is a series of images or paintings that move and create sound as learning aids to stimulate 

students' thoughts, feelings, concerns and interests in order to achieve effective and efficient 

teaching goals. Animation media can be used to help improve the writing skills of elementary 

school students' narrative essays, where in writing narrative essays, there are still many 

students who experience difficulties, both in terms of spelling, punctuation, use of capital letters 

and conformity between contents and essay titles. By using animation media, students can 

more easily develop their imagination and understand the contents of the story from the 

animation that is aired, then students can rewrite the story that has been displayed in the style 

of their own students in a good narrative form. 

Keywords: media, animation, writing, and narration 
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PENDAHULUAN 

Dalam kegiatan pembelajaran pada era milenial ini, dimana kemajuan ilmu 
pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat, 
maka kegiatan pembelajaran pun otomatis dituntut untuk selalu dapat mengikuti 
perkembangan jaman, penerapan strategi, materi, metode dan media 
pembelajaran media terus dikembangkan, agar tujuan pembelajaran dapat 
tercapai sesuai dengan yang diharapkan,yaitu  menghasilkan siswa yang 
berprestasi, berkarakter mulia dan mampu bersaing dengan negara lain.  

Media pembelajaran memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan 
pembelajaran,  karena media pembelajaran digunakan untuk membantu guru 
dalam menyampaikan suatu materi pelajaran, dan menjelaskan sebuah teori yang 
berkaitan dengan materi pelajaran yang diajarkan. Seperti pendapat Bahri dan 
Zain, media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu apa saja yang dapat 
dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran (Syaiful 
Bahri Djamarah dan Aswan Zain : 2006 ). Dengan penggunaan media 
pembelajaran, maka akan memperjelas informasi yang disampaikan guru, sehingga 
siswa dapat lebih memahami materi yang disampaikan guru, apalagi siswa usia SD 
tahap berpikirnya masih dari tahap konkret ke abstrak, siswa tidak bisa memahami 
suatu materi hanya dengan membayangkan. Seperti teori Pieget yang 
mengemukakan bahwa tahap operasional kongkret atau nyata berlangsung pada 
usia 7-10 tahun, pada tahap ini siswa dapat melakukan tindakan kongkret dan 
mereka mampu berpikir secara logis selama mereka dapat menerapkan penalaran 
mereka pada contoh yang kongkret/nyata dan spesifik ( Jhon W. Santrock : 2007 ). 
Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran sangat penting sekali dalam 
kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah, karena media pembelajaran 
dapat membantu siswa berpikir secara kongkret mengenai materi yang 
disampaikan sehingga mudah memahami materi. Penggunaan media 
pembelajaran, selain disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan, juga harus 
menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa, dengan demikian minat dan 
motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran dapat meningkat. Penggunaan media 
pembelajaran yang tepat dan efektif akan dapat meningkatkan kualitas hasil 
pembelajaran.  

 
 

LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA) 

Media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang 
dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga 
dapat merangsang pikiran, perasaan,    perhatian    dan    minat    serta    
perhatian    siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (Arief S. 
Sadiman, dkk. : 2009 ). Sedangkan Arsyad berpendapat bahwa media 
pembelajaran merupakan alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 
menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Jadi 
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berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa media pembelajaran adalah alat bantu apa saja yang dapat berupa 
photografis, atau elektronis yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari 
pengirim ke penerima yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 
minat siswa serta perhatian dan minat siswa guna mencapai tujuan pembelajaran 
yang efektif dan efisien. 

Manfaat dan peran media dalam pembelajaran menurut Encyclopedia of 
Educational Research, yaitu media pembelajaran bermanfaat sebagai alat dasar 
yang kongkret untuk membantu siswa berpikir sehingga mencegah terjadinya 
verbalisme pada diri mereka, memperbesar perhatian siswa, membuat pelajaran 
lebih menetap atau tidak mudah dilupakan, memberikan pengalaman yang nyata 
yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri dikalangan para siswa, 
menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu, dan membantu tumbuhnya 
pengertian juga perkembangan kemampuan berbahasa (Moh Uzer Usman : 2011).  

Secara umum media pembelajaran menurut Arief  S. Sadiman,dkk (2009:17) 
mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

a. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas (dalam bentuk 
kata-kata tertulis atau lisan belaka) 
b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera seperti: 

1) Objek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film bingkai, 
film atau model; 

2) Objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film bingkai, film atau 
gambar; 

3) Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat, dapat dengan timelapse atau 
high-speed photography; 

4) Kejadian atau peristiwa yang terjadi dimasa lalu bisa ditampilkan lagi lewat 
rekaman film, video, film bingkai, gambar, dan lain-lain, dan; 

5) Objek yang terlalu kompleks (misalnya dengan mesin- mesin) dapat disajikan 
dengan model, diagram dan lain-lain; 

6) Konsep yang teralalu luas (gunung berapi, gempa bumi, iklim dan lain-lain) 
dapat divisualisasikan dalam bentuk film, film bingkai, gambar dam lain- lain. 

 
Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikap pasif siswa. Dalam hal ini media pembelajaran berguna untuk: 
1) Menimbulkan kegairahan belajar; 
2) Memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan 

dan kenyataan; 
3) Memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menutut kemampuan dan 

minatnya; 
 

c. Sifat unik setiap siswa berbeda sehingga guru banyak mengalami kesulitan. 
Kesulitan ini dapat diatasi dengan media pembelajaran yang berguna untuk : 

1) Memberikan perangsang yang sama; 

2) Mempersamakan pengalaman. 
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Nana Sudjana juga mengemukakan nilai-nilai praktis media pembelajaran adalah : 
a) Media pembelajaran dapat meletakkan dasar-dasar yang nyata untuk 

berpikir; 
b) Media pembelajaran dapat memperbesar minat dan perhatian siswa untuk 

belajar; 

a) Media pembelajaran dapat meletakkan dasar untuk perkembangan belajar 
sehingga hasil belajar bertambah mantap; 

b) Media pembelajaran dapat memberikan pengalaman yang nyata dan dapat 
menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri pada setiap siswa; 

c) Media pembelajaran dapat menumbuhkan pemikiran yang teratur dan 
berkesinambungan; 

d) Media pembelajaran dapat membantu tumbuhnya pemikiran dan 
memantau berkembangnya kemampuan berbahasa; 

e) Media pembelajaran dapat memberikan pengalaman yang tak mudah 
diperoleh dengan cara lain serta membantu berkembangnya efisiensi dan 
pengalaman belajar; 

f) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih 
dipahami oleh para siswa; 

g) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata- semata komunikasi 
verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan 
dan guru tidak kehabisan tenaga; 

h) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 
mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 
melakukan, mendemostrasikan dan lain-lain. 

 

Berdasarkan peran dan manfaat media pembelajaran diatas, jelaslah bahwa 
media sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Semakin kongkret 
sebuah media, maka siswa lebih mudah memahami materi tersebut.  
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Salah satu materi pembelajaran yang membutuhkan media untuk 
membantu pemahaman materi tersebut adalah menulis karangan narasi. 
Keterampilan menulis sangat diperlukan siswa karena dalam kegiatan 
pembelajaran di kelas tidak pernah lepas dari kegiatan menulis. Dengan demikian 
dapat dipahami bahwa menulis merupakan dasar pembelajaran menulis dijenjang 
selanjutnya dan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan sehari-
hari, sehingga pengajaran menulis harus benar-benar diperhatikan dalam kegiatan 
pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. Menulis merupakan kegiatan 
yang memerlukan kemampuan yang bersifat kompleks. Kemampuan yang 
diperlukan antara lain kemampuan berpikir secara teratur dan logis, kemampuan 
mengungkapkan pikiran atau gagasan secara jelas, dengan menggunakan bahasa 
yang efektif, dan kemampuan menerapkan kaidah tulis menulis dengan baik 
(Darmiyati Zuchdi dan Budiasih, 1997: 62). Sedangkan Ahmad Rofi’uddin dan 
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Darmiyati Zuchdi (1999: 159) menjelaskan bahwa menulis merupakan proses 
menuangkan pikiran, ide, gagasan tentang suatu pernyataan keinginan, atau 
pengungkapan perasaan dengan menggunakan bahasa secara tertulis.   Menulis 
karangan pada prinsipnya bercerita tentang sesuatu yang ada pada angan-angan 
penceritaan, yang  dituangkan dalam bentuk tulisan.  

Pengertian karangan narasi menurut Sabarti Akhadiah, dkk. (1993: 127), 
yaitu karangan Narasi (Cerita) Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang 
berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah 
pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Sementara itu  Gorys Keraf 
(2007: 135-136) menerangkan bahwa narasi adalah suatu bentuk wacana yang 
berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tampak seolah-olah 
pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Unsur yang paling penting 
dalam sebuah narasi yaitu perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam suatu 
rangkaian waktu. Mudrajad Kuncoro (2009: 77) menjelaskan bahwa narasi berasal 
dari kata to narrate yang berarti bercerita, sehingga narasi diartikan sebagai 
rangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis, baik fakta maupun rekaan 
(fiksi). Peristiwa yang dikisahkan dalam karangan narasi berupa serangkaian 
tindakan atau perbuatan yang memiliki hubungan antara satu dengan lainnya, dan 
terikat oleh kesatuan ruang dan waktu. Ciri utama dari karangan narasi adalah 
gerak atau perubahan keadaan suatu waktu menjadi keadaan yang lain pada 
waktu berikutnya melalui peristiwa-peristiwa yang berangkai. Berdasarkan uraian 
dari para ahli tersebut,maka dapat disimpulkan bahwa karangan narasi adalah 
suatu karangan yang berusaha untuk menceritakan suatu kejadian atau peristiwa 
tentang perbuatan atau pengalaman manusia dalam suatu urutan waktu 
(kronologis). Unsur yang paling penting dalam sebuah karangan narasi yaitu 
perbuatan atau tindakan yang terjadi dalam suatu rangkaian waktu.  

Karangan narasi dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tujuan 
penulisannya, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Menurut Gorys Keraf 
(2007: 136), narasi ekspositoris adalah narasi yang bertujuan untuk menggugah 
pikiran para pembaca untuk mengetahui apa yang dikisahkan, serta memberi 
informasi kepada para pembaca agar pengetahuannya bertambah luas. Sedangkan 
berdasarkan sifatnya, narasi ekspositoris dibagi lagi menjadi dua yaitu narasi 
ekspositoris yang bersifat khas atau khusus dan narasi ekspositoris yang bersifat 
generalisasi. Gorys Keraf (2007: 137) menjelaskannya sebagai berikut : 

a. Narasi ekspositoris yang bersifat generalisasi yaitu narasi yang menyampaikan 
suatu proses yang umum, yang dapat dilakukan siapa saja, dan dapat pula 
dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya suatu wacana naratif yang 
menceritakan tentang cara melakukan sesuatu seperti bagaimana cara 
membuat perahu kertas.  

b. Narasi ekspositoris yang bersifat khusus yaitu narasi yang berusaha 
menceritakan suatu peristiwa yang khas, yang hanya terjadi satu kali. Peristiwa 
tersebut tidak dapat diulang kembali, karena merupakan pengalaman atau 
kejadian pada suatu waktu tertentu saja. Misalnya narasi mengenai seseorang 
yang pertama kali masuk sekolah.  

Dengan demikian narasi ekspositoris merupakan sebuah karangan yang 
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memberikan informasi kepada para pembaca dengan menyajikan tahap-tahap 
kejadian dan rangkaian-rangkaian perbuatan. Berbeda dengan narasi 
ekspositoris, narasi sugestif bertujuan untuk memberi makna atas sebuah 
peristiwa atau kejadian dengan melibatkan daya khayal (imajinasi). Gorys Keraf 
(2007: 138) menjelaskan bahwa narasi sugestif merupakan suatu rangkaian 
peristiwa yang disajikan sedemikian rupa untuk merangsang daya khayal para 
pembaca. Semua objek dipaparkan sebagai suatu rangkaian gerak. Kehidupan 
para tokoh dilukiskan dalam satuan gerak yang dinamis, yaitu bagaimana 
kehidupan itu berubah dari waktu ke waktu. Hal ini berarti bahwa narasi 
sugestif terjadi karena adanya imajinasi penulis dalam memaparkan suatu 
rangkaian peristiwa. Perbedaan pokok dari kedua jenis narasi tersebut 
dijelaskan melalui tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1. Perbedaan Narasi Ekspositoris dan Narasi Sugestif Menurut Gorys Keraf 
(2007: 138-139) 

 

 

Berdasarkan perbedaan kedua jenis narasi di atas, selanjutnya narasi 
dikelompokkan menjadi dua yaitu narasi fiktif dan nonfiktif. Narasi yang berisi 
fakta (nonfiktif) disebut dengan narasi ekspositoris dan narasi yang berisi fiksi 
(fiktif) disebut dengan narasi sugestif. Bentuk-bentuk narasi yang berhubungan 
dengan kesusastraan merupakan narasi yang bersifat fiktif meliputi roman, novel, 
cerpen, dongeng, cerbung, ataupun cergam. Adapun narasi yang bersifat nonfiktif 
meliputi kisah pengalaman (sejarah), biografi, dan autobiografi. Menurut Gorys 
Keraf (2007: 141) selain kedua bentuk narasi tersebut masih ada beberapa jenis 
narasi yang belum banyak diuraikan, antara lain: anekdot, insiden, sketsa, dan 
profil. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa karangan narasi dapat 
dibedakan menjadi dua jenis yaitu narasi yang berisi fakta (nonfiktif) disebut 
dengan narasi ekspositoris dan narasi yang berisi fiksi (fiktif) disebut dengan 

Narasi Ekspositoris Narasi Sugestif 

1. Memperluas 
pengetahuan. 

2. Menyampaikan informasi 
mengenai suatu 
kejadian. 

3. Didasarkan pada 
penalaran untuk
mencapai kesepakatan 
rasional. 

4. Bahasanya lebih 
condong ke bahasa 
informatif dengan 
penggunaan kata-
kata denotatif. 

1. Menyampaikan suatu 
makna atau makna 
secara tersirat. 

2. Menimbulkan daya 
khayal. 

3. Penalaran hanya 
berfungsi sebagai alat 
untuk menyampaikan 
makna. 

4. Bahasanya lebih 
condong ke bahasa 
figuratif dengan 
penggunaan kata-
kata konotatif. 
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narasi sugestif.  

Adapun kesulitan yang dialami siswa dalam menulis sebuah karangan narasi 
adalah sebagai berikut : 

1.  Siswa kesulitan dalam memilih kosakata, mengorganisasikan isi, menuliskan 
huruf kapital, dan menggunakan tanda baca.  

2. Siswa kesulitan dalam menentukan ide pokok serta mengembangkan kalimat 
menjadi karangan yang padu dan runtut sesuai dengan urutan waktu.  

3.  Siswa kurang antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran menulis karangan.  

Untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menulis karangan narasi, maka 
diperlukan media pembelajaran yang efektif, selain dapat meningkatkan 
keterampilan menulis siswa, juga dapat membangkitkan minat dan motivasi siswa 
untuk menulis karangan narasi. Salah satu media visual yang efektif dapat 
meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi siswa adalah media animasi. 

Animasi dapat diartikan sebagai film yang berbentuk rangkaian lukisan atau 
gambar yang satu dengan yang lainnya, yang hanya berbeda sedikit sehingga 
ketika diputar akan bergerak (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2008 ). Menurut 
Munawaroh dalam skripsi tentang “Pengaruh Media Animasi Terhadap Hasil Belajar 
IPA Siswa Kelas V Pada Konsep Sistem Peredaran Darah Manusia (Studi 
Eksperimen di SD Islam al- Ikhlas Cipete Jakarta Selatan)” ,Media animasi 
merupakan rangkaian gambar atau lukisan yang digerakkan untuk merangsang 
pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa guna mencapai tujuan pengajaran 
yang efektif dan efisien. Pengertian media animasi dalam Jurnal Prisma Sains  
adalah alat bantu pembelajaran yang dapat menvisualisasikan materi. Melalui 
penerapan media animasi proses pembelajaran akan lebih interaktif karena media 
menampilkan gambar yang dapat bergerak dan menimbulkan suara .Jadi 
pembelajaran dengan media animasi melibatkan indra penglihatan dan indra 
pendengaran. Sehingga dengan menggunakan ke 2 indera tersebut siswa dapat 
mengamati, mendengarkan  dan mengingat isi  materi pada media animasi yang 
ditayangkan. Jadi berdasarkan beberapa pengertian tentang media animasi diatas, 
maka dapat disimpulkan bahwa media animasi merupakan rangkaian gambar atau 
lukisan yang digerakkan dan menimbulkan suara sebagai alat bantu pembelajaran 
untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa guna mencapai 
tujuan pengajaran yang efektif dan efisien.Sedangkan manfaat dari penggunaan 
media animasi dalam proses belajar mengajar dalam jurnal P3LB adalah: 

a) Media animasi dapat membantu siswa dalam mempelajari bahan pelajaran yang 
sangat luas, yang mana di dalamnya memuat berbagai macam konsep, fakta, 
dan prinsip-prinsip tertentu yang berhubungan dengan bahan pelajaran 
tersebut; 

b) Media animasi juga dapat membantu seorang guru dalam menyampaikan 
materi pembelajarannya di kelas; Media animasi dapat meingkatkan kepuasan 
dan keberhasilan siswa sesuai keinginan masing-masing guru; 

c) Media animasi dapat meningkatkan prestasi belajar, sikap dan cara belajar 
siswanya merasa puas dan berhasil dengan proses belajarnya; 

d) Media animasi dapat meningkatkan prestasi belajar, sikap dan cara belajar 
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siswa yang efektif serta menumbuhkan persepsi yang tinggi terhadap hal-hal 
yang dipelajari. 

Dalam kegiatan pembelajaran menulis karangan narasi, guru akan 
menayangkan animasi tentang sebuah cerita / peristiwa, yang diperankan oleh 
tokoh animasi yang lucu, yang banyak disukai oleh siswa. Berikut beberapa contoh 
gambar animasi : 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Animasi Dora 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Animasi Upin Ipin 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tayo 

 

Guru memerintahkan siswa untuk menonton dan mengingat jalan cerita dari 
tayangan animasi tersebut. Kemudian  guru memerintahkan siswa untuk 
menceritakan kembali animasi yang telah ditonton tersebut dalam sebuah 
karangan narasi.Berdasarkan kemampuan siswa mengingat animasi yang  
ditayangkan tersebut, siswa dapat menulis karangan narasi sesuai dengan cerita 
dalam animasi. Siswa akan dapat menulis dan menceritakan kembali animasi yang 
telah ditonton dengan gaya bahasanya sendiri, secara runtut dan sesuai dengan isi 
cerita animasi yang telah ditontonnya. Selain itu, siswa tidak akan mudah bosan 
dalam menyelesaikan karangannya, karena tayangan dari animasi itu sendiri 
mampu menarik perhatian siswa dan meningkatkan motivasi siswa.  
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KESIMPULAN 

Dalam kegiatan pembelajaran, media pembelajaran mempunyai peran yang 
sangat penting, yaitu sebagai alat bantu bagi guru untuk menjelaskan materi 
pembelajaran. Menulis karangan narasi merupakan salah satu materi pelajaran 
yang membutuhkan media, karena dalam menulis karangan narasi siswa masih 
sering mengalami kesulitan, diantaranya : 

1. Siswa kesulitan dalam memilih kosakata, mengorganisasikan isi, menuliskan 
huruf kapital, dan menggunakan tanda baca.  

2. Siswa kesulitan dalam menentukan ide pokok serta mengembangkan kalimat 
menjadi karangan yang padu dan runtut sesuai dengan urutan waktu.  

3.  Siswa kurang antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran menulis karangan.  

Dalam meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi, salah satu media 
visual yang efektif dapat digunakan adalah media animasi. Media animasi 
merupakan rangkaian gambar atau lukisan yang digerakkan dan menimbulkan 
suara sebagai alat bantu pembelajaran untuk merangsang pikiran, perasaan, 
perhatian dan minat siswa guna mencapai tujuan pengajaran yang efektif dan 
efisien.Dengan menggunakan media animasi, siswa dapat mengembangkan 
imajinasi dan mampu menulis karangan narasi. Selain itu penggunaan media 
animasi mampu meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam menulis karangan 
narasi. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kondisi lingkungan Bali modern dalam kumpulan puisi 

Kawitan berdasarkan sudut pandang pengarang. Secara prinsip penelitian ini didasarkan pada 

metode deskriptif kualitataif dengan pendekatan ekokritik. Instrumen yang dikembangkan dalam 

penelitian ini berupa pedoman pengamatan untuk mengidentifikasi data tertulis berupa kondisi 

lingkungan Bali modern berdasarkan sudut pandang pengarang dalam kumpulan puisi Kawitan. 

Sumber data dalam penelitian ini berupa dua puisi yang terdapat dalam kumpulan puisi Kawitan 

karya Ni Made Purnama Sari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarang mempunyai 

sudut pandang mengenai lingkungan Bali bahwa Bali di era modern telah mengalami 

perubahan dibandingkan Bali pada zaman dahulu.   

Kata kunci: puisi Kawitan, lingkungan Bali modern, ekokritik. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to find out about the condition of modern Bali environment in the 

Kawitan poetry anthropology based on the author point of view. This study uses qualitative 

descriptive method with ecocriticism approach. This study develops an instrument based on the 

observation guidance in order to identify the written data in the form of modern Bali environment 

condition based on the author’s point of view in the Kawitan poetry anthropology. The source of 

this study is two poetries from Kawitan poetry anthropology by Ni Made Purnama Sari. The 

result of this study shows that the author has a point of view about Bali environment that in this 

modern era Bali has changed than Bali in the ancient era. 

Key words: Kawitan poetry, modern Bali environment, ecocriticism. 
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PENDAHULUAN 

Sastra dapat berperan sebagai artefak budaya yang berpusat pada manusia 

(Pradoko, 2017, p. 4). Hal ini menunjukkan bahwa karya sastra bersumber dari, 

bicara tentang, dan untuk kehidupan manusia (Kaswadi, 2015, p. 32). Karya sastra 

sebagai produk budaya berarti karya sastra merupakan bentuk cara penyampaian 

pola perilaku masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu yang memiliki 

keterkaitan dengan lingkungannya. Fenomena kehidupan manusia dan 

lingkungannya sebagai ekologi yang mengitari mempunyai peran penting dalam 

pejadian karya sastra sebagai sumber, media, atmosfir, dan sasaran karya sastra. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui seberapa jauh kesadaran sosial maupun 

kesadaran ekologis seorang pengarang dapat diperoleh dari membaca karya-

karyanya. 

Teori yang terdiri atas teori sastra dan teori ekologis yaitu ekokritik. Ekokritik 

merupakan pandangan yang mempertanyakan alam sebagai bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dan telah dieksploitasi oleh manusia 

untuk kepentingan ekonomi dan politik. Menurut Dewi (2014, p. 24), ekokritik 

merupakan kajian tentang hubungan antara sastra dan lingkungan fisik yang 

timbul akibat adanya krisis lingkungan global beserta upaya praktis maupun teoritis 

untuk memperbaiki krisis tersebut. 

Bentuk karya sastra yang menyajikan kesadaran ekologis pengarang serta 

menggunakan lingkungan sebagai bahan sering ditampakkan oleh pengarang yang 

berasal dari Bali. Kedekatan antara sastrawan Bali tradisional (pangawi) dan alam 

memang tidak perlu diragukan lagi. Pangawi pada umumnya berkarnya sambil 

menunjukkan suasana alam sebagai bahan lalu melakukan eksplorasi dengan 

simbol-simbol alam. Karya pangawi memang tidak secara langsung bertemakan 

lingkungan melainkan posisi alam menjadi pendukung pangawi dalam berkarya. 

Relasi pengaram dan alam secara ekologis merupakan relasi intim dan lebih pada 

kedekatan yang bersumber dari kesadaran spiritual.  

Penciptaan karya sastra selain memiliki kaitan dengan lingkungan, juga 

berkaitan dengan pandangan dunia pengarang yang dibentuk dari berbagai 

pengalaman hidupnya (Fernando, Mulawarman, & Rokhmansyah, 201, p. 75). 

Pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh pengarang kemudian turut membentuk 

karya-karya sastra yang ditulisnya. Menurut Goldmann, ada tiga kemungkinan yang 

dilakukan seorang pengarang dalam menghadapi relitas di lingkungannya, yaitu (1) 

mencatat dan memaknai, (2) bersikap dan bereaksi, dan (3) mengubah dan 

menciptakan realitas baru dalam karyanya. Sudut pandang pengarang dalam 

karyanya bukan semata-mata fakta empiris yang bersifat langsung, tetapi 



 ◼ 

 

Sudut Pandang Pengarang dalam Kumpulan Puisi Kawitan terhadap Bali Modern Tinjauan 

Ekokritik  

Dewanti, Wulandari, Daniyati, Asmara 

381 

merupakan suatu gagasan dan aspirasi yang dapat mempersatukan suatu 

kelompok sosial masyarakat. 

Salah satu sastrawan Bali yang menunjukkan suasana Bali sebagai bahan 

dalam karya sastranya yaitu Ni Made Purnama Sari. Dalam beberapa karyanya, Sari 

menampilkan kondisi-kondisi Bali dengan diksi-diksi yang membuat pembaca 

membayangkan realitas yang terjadi di sana. Selain dikemas dengan diksi-diksi 

yang menarik, karyanya juga menunjukkan adanya kesadaran sosial dan kesadaran 

ekologis Sari yang didasari oleh pengalaman-pengalaman yang dimilikinya. Sari 

menciptakan sastra menggunakan suasana lingkungan Bali berdasarkan sudut 

pandangnya sebagai seorang pengarang yang lahir dan besar di Bali. 

Salah satu kumpulan puisi karya Ni Made Purnama Sari berjudul Kawitan 

menonjolkan permasalahan yang berhubungan antara manusia dengan lingkungan 

hidup. Permasalahan lingkungan hidup yang banyak dibahas oleh Sari tentang 

lingkungan Bali terutama perubahan kondisinya di era modern. Hal itu disebabkan 

Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak diminati oleh wisatawan 

domestik maupun mancanegara. Di era modern, berbagai kemudahan terutama 

alat transportasi dan fasilitas yang menunjang kegiatan pariwisata dibangun untuk 

memudahkan manusia mengunjungi dan menikmati tempat-tempat tertentu di 

sana. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Khristiyanti dan Supriyanto (2018) dengan judul Nature Environment 

Representation in Raudal Tanjung Banua Poetries: Exocriticsm Review dan dimuat 

dalam jurnal Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Penelitian 

tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan lingkungan alam yang 

terkadung dalam puisi Raudal Tanjung Banua. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian tersebut yaitu ekokritik dan pendekatan semiotik dengan tujuan untuk 

menganalisis representasi lingkungan alam dalam puisi Banua dan alasan 

munculnya masalah lingkungan dalam puisi tersebut. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa representasi lingkungan dalam puisi Banua dapat dikelompokkan menjadi 

empat kategori, yaitu terjadinya eksploitasi alam, terjadinya kerusakan lingkungan 

alam, penyebab kerusakan lingkungan alam, dan manfaat lingkungan alam bagi 

manusia. Hasil analisis yang kedua yaitu alasan munculnya permasalahan 

lingkungan dalam puisi Banua yaitu karena Banua tidak dapat langsung 

memprotes, karena kecintaanya terhadap lingkungan alam, seperti doanya agar 

lingkunga alam dapat berada dalam kondisi yang baik, harapan untuk kehidupan 

yang lebih baik bagi nelayan dan petani, dan bentuk penyembahan bagi Tuhan. 
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Penelitian yang dilakukan dan penelitian Khirstiyanti dan Supriyanto memiliki 

beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu membahas 

permasalahan lingkungan Bali dengan tinjauan ekokritik. Perbedaannya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Khristiyanti dan Supriyanto fokus membahas 

permasalahan lingkungan serta penyebab masalah itu terjadi sedangkan penelitian 

yang dilakukan peneliti juga membahas mengenai perspektif atau sudut pandang 

pengarang mengenai permasalahan lingkungan yang ada. 

Penelitian lain yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Asyifa dan 

Putri (2018). Penelitian tersebut diseminarkan pada seminar nasional ke-4 

Eksplorasi Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa Timuran sebagai Upaya Penguatan 

Pendidikan Berbasis Ekologi. Penelitian tersebut berjudul Kajian Ekologi Sastra 

(Ekokritik) dalam Antologi Puisi Merupa Tanah di Ujung Timur Jawa. Penelitian 

tersebut membahas mengenai wujud ekologi sastra di dalam puisi-puisi dalam 

antologi puisi Merupa Tanah di Ujung Timur Jawa. Hal tersebut dilatarbelakangi 

oleh adanya beberapa puisi yang memanfaatkan keragaman alam kota-kota di 

Jawa Timur. Keberagaman lingkungan tersebut diwujudkan dalam bentuk puisi 

yang menyajikan pesan-pesan tertentu yang terkait dengan alam. Penelitian 

tersebut menggunakan kajian teori ekokritik sebagai pengungkap pesan dalam 

puisi-puisi yang memanfaatkan kearifan lokal alam timur pulau Jawa tersebut. 

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitia yang 

peneliti lakukan. Persamaan tersebut yaitu penggunaan tinjauan ekokritik sebagai 

pisau analisis. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga 

membahas pada perspektif atau sudut pandang pengarang terhadap permasalahan 

lingkungan yang ada di Bali di era modern. 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkapkan kondisi lingkungan Bali modern yang digambarkan dalam 

kumpulan puisi Kawitan karya Ni Made Purnama Sari berdasarkan sudut pandang 

pengarang. Kondisi lingkungan Bali modern yang tergambar nantinya dapat 

menunjukkan seberapa jauh kesadaran ekologis Sari yang tergambar dalam karya 

sastra. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan ekokritik. Penggunaan metode deskriptif kualitatif 

dengan pendekatan ekokritik ditujukkan untuk memahami konsep lingkungan dan 

alamnya. 

 

 



 ◼ 

 

Sudut Pandang Pengarang dalam Kumpulan Puisi Kawitan terhadap Bali Modern Tinjauan 

Ekokritik  

Dewanti, Wulandari, Daniyati, Asmara 

383 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sosiologi pengarang dapat meliputi profesi pengarang dan ilustrasi sastra, 

berkaitan dengan dasar produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang, 

dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan di luar karya sastra 

(Lestari, Arianingsih, Febrianty, 2017, p. 27). Ni Made Sari merupakan sastrawan 

kebangsaan Indonesia yang lahir di Klungkung, Bali, 22 Maret 1989. Sari dikenal 

melalui beberapa karyanya meliputi esai, cerita pendek, dan puisi yang 

dipublikasikan di beberapa surat kabar. 

Sari membantu mendirikan Arcana Foundation serta sempat bergabung di 

Bentara Budaya Bali, TEMPO Institute, dan kurator fiksi dan budaya di blog publik 

Indonesiana Tempo.co, kurator media hingga sebagai asisten editor di berbagai 

penerbitan buku memoar dan budaya. Sari juga menjadi salah satu pendiri 

Komunitas Sahaja yang terdiri dari generasi muda Bali yang aktif 

menyelenggarakan agenda budaya, penciptaan karya sastra maupun kreativitas 

lainnya. 

Perspektif atau sudut pandang pengarang dapat dilihat melalui pembacaan 

karya sastranya. Kumpulan puisi kawitan berisi puisi-puisi yang dibagi menjadi dua 

buah bagian. Bagian pertama berjudul Muhibah Tanah Jauh dan bagian kedua 

berjudul Kampung Halaman. Pada bagian pertama Sari menyuguhkan pengalaman 

hidupnya ketika berada di luar kampung halamannya, sedangkan dibagian kedua 

Sari lebih fokus membahas kampung halamannya. 

Pada bagian kedua, Sari memberikan gambaran permasalahan-permasalahan 

yang terdapat di kampung halamannya, Bali. Permasalahan yang disampaikan 

dominan pada permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perilaku 

manusia. Sari memberikan pandangannya terhadap berbagai permasalahan yang 

ada di Bali sebagai salah satu kelompok masyarakat yang peduli terhadap 

kelestarian lingkungan. 

Ni Made Sari banyak mengangkat tentang lingkungan, budaya, adat, dan 

kepercayaan masyarakat Bali dalam karya-karyannya (Roviani, Anshari, & Juanda, 

2019, p.3). Kawitan merupakan kumpulan puisi Sari yang banyak membahas 

lingkungan Bali. Di antaranya berbagai tempat destinasi wisata andalan turis 

domestik maupun mancanegara serta lingkungan alam lainnya dibicarakan dalam 

puisi-puisi Sari. 

Puisi-puisi dalam sastra Bali era modern pada awal-awal kemunculannya tidak 

banyak memuat kritik pada lingkungan secara ekologi. Puisi-puisi Bali pada era 
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modern pada awalnya banyak melihat situasi lingkungan sosisal, budaya, maupun 

agama. Lingkungan secara ekologi sebatas latar dan pemanis dalam puisi saja. 

Namun dalam puisi Jalan Gajah Mada, Denpasar memuat kritik mengenai 

lingkungan ekologi kota Denpasar. 

Melalui puisi Jalan Gajah Mada, Denpasar, Sari menggambarkan bagaimana 

perubahan ekologis yang terjadi di Kota Denpasar. Penggambaran tersebut 

mengenai pelebaran jalan yang menyebabkan banyak pohon di daerah hijau yang 

harus ditebang. Hal tersebut nampak pada kutipan data (1). 

(1) Lebarkan jalan dan tanam pohon perindang 

            Tapi itu tak cukup kembalikan semua kayu 

ke hutan dan lautan 

 

Seperti yang diketahui bahwa pada era modern ini, Denpasar merupakan 

salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi para pelancong di Bali. Beberapa 

fasilitas dibangun untuk mempermudah segala urusan manusia, salah satunya 

fasilitas untuk transportasi yaitu jalan. Selain sebagai destinasi wisata, Denpasar 

juga merupakan salah satu pusat perbelanjaan di Bali. Dalam bait tersebut Sari 

mencoba untuk memberikan gambaran keadaan jalan di Kota Denpasar yang 

sudah mengalami perubahan.   

Sari juga menegaskan bahwa Kota Denpasar sudah berbeda dengan 

Denpasar yang dulu. Hal tersebut ditegaskan pada data (2). 

(2) Bacalah papan iklan 

             Dan kau akan tahu 

     Betapa jauhnya kita dari rumah 

 

Peran Denpasar sebagai destinasi wisata dan pusat perbelanjaan 

memudahkan para pelancong menemukan berbagai barang yang mereka butuhkan 

dalam satu tempat. Hal itu diperkuat dengan baris bacalah papan iklan, sedangkan 

baris betapa jauhnya kita dari rumah merupakan baris yang memberikan 

penjelasan bahwa Denpasar telah berubah dari sebelumnya.  

Pelebaran jalan untuk kepentingan para pelancong juga dapat berpengaruh 

bagi manusia. Hal tersebut tampak pada data (3). 

(3) Katakan saja jalan ini makin lebar 

     Semua kota adalah jalan-jalan besar 

     Dan semua orang kini tak punya rumah 

     Kita akan melambung, bersarang 
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Di pohon perindang 

     Serupa hutan serupa rumah 

 

Dalam data (3), Sari elas menegaskan bahwa jalan-jalan semakin lebar dan 

kota didominasi oleh jalan-jalan yang besar. Pelebaran jalan yang dilakukan dapat 

berpengaruh pada tempat tinggal manusia. Melalui pendekatan realita belum 

ditemukan data yang pasti mengenai pelebaran jalan yang mengakibatkan 

penggusuran rumah warga. Namun, melalui pendekatan wacana Sari memberikan 

sebuah peringatan bahwa pelebaran jalan yang terus menerus dilakukan akan 

berakibat pada tempat tinggal manusia. Dalam puisi Jalan Gajah Mada, Denpasar, 

Sari juga menyebutkan bahwa kini jalan-jalan yang ada di kota Denpasar yaitu 

jalan yang kehilangan kasih sayang. Dengan terus menerus melakukan pelebaran 

jalan dan mengorbankan daerah resapan dengan menebang pohon perindang 

maka akan berpengaruh bagi kehidupan manusia yang akan datang. Hal tersebut 

ditegaskan pada baris kini kehilangan esok yang tiada. 

(4) Jalan ini adalah kasih sayang yang lepas 

     Di bulan tinggi 

     Atau letih yang menunggu 

Setelah hujan 

     Tak menghampakan siapa-siapa 

     Maka mungkin kita akan tahu: 

     Kini kehilangan esok yang tiada 

 

Selain puisi Jalan Gajah Mada, Denpasar, puisi Rumah Kaca juga 

mengandung kesadaran ekologis Sari yang diturunkan melalui puisi tersebut. Puisi 

Rumah Kaca berisi mengenai halaman yang asri namun hanya dapat ditemui dalam 

sajak saja. Dalam puisi tersebut digambarkan lingkungan halaman rumah yang asri 

seperti nampak pada data (5). 

(5) Di dekatnya sebatang pohon, 

     Perdu limau, semak kayu manis: 

     Kelopak bunga 

Gugur 

     Dalam tangkainya 

 

Rumah kaca merupakan bangunan yang berbentuk rumah dan keseluruhan 

bangunannya terdiri dari kaca. Bangunan ini biasanya akan digunakan untuk 

menanam sayuran, buah-buahan, bunga dan lain sebagainya. Rumah kaca 
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biasanya digunakan oleh para petani di negara yang memiliki empat musim. Hal itu 

menunjukkan bahwa rumah kaca akan sulit digunakan di Indonesia yang selalu 

disinari cahaya matahari sepanjang tahun. Rumah kaca yang dimaksudkan dalam 

judul puisi lebih cocok mengacu pada efek rumah kaca yang telah dialami oleh 

bumi, di mana sinar matahari yang harusnya dipantulkan oleh permukaan bumi 

akan diperangkap oleh gas-gas rumah kaca di atmosfir.  

Dalam puisi ini dapat dimaknai bahwa Sari memberikan gambaran bumi yang 

telah mengalami efek rumah kaca yang dapat disebabkan oleh beberapa hal 

seperti penebangan dan pembakaran hutan, penggunaan bahan bakar fosil, 

pencemaran laut, limbah industri dan tambang, dan limbah rumah tangga. Puisi 

Rumah Kaca juga memuat gambaran dampak adanya efek rumah kaca yaitu 

perubahan iklim yang ekstrim dan meningkatnya suhu bumi yang menyebabkan 

bumi banyak mengalami cuaca yang hangat daripada hujan. Hal tersebut nampak 

pada data (6). 

(6) Aku menulismu kini 

     Karena hujan hari tiada lagi: 

     Hujan hari 

     Yang melambungkan angan 

Ke ranting 

     Hujan hari dengan cermin 

  Bayangan semua orang 

     Hujan hari dengan lari kecil 

Burung pagi 

  Lari samar yang enggan bulan 

 

Bait terakhir puisi Rumah Kaca menegaskan bahwa keindahan dan keasrian 

yang dibayangkan hanya ada dalam angan yang diturunkan dalam puisi. Bait 

terakhir yaitu sebagai berikut. 

(7) Pohon nangka makin tinggi, 

Helai cempaka gugur pergi 

     Halaman kini 

Hanya ada dalam sajakku 

 

Bentuk kesadaran ekologi yang terbangun dalam puisi-puisi dalam kumpulan 

puisi Kawitan merupakan bentuk nostalgia dari sudut pandang pengarang sebagai 

makhluk ekologi yang dekat dengan alam dan mendambakan ekologi yang sehat 

serta ideal. Pola nostalgia tersebut mengarahkan pembaca untuk melihat ke 

belakang, ke masa lalu, dengan tujuan agar pembaca selalu ingat pada kondisi 
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alam yang masih ideal yang pernah terjadi di masa lalu. Kesadaran akan kondisi 

lingkungan yang mulai timpang di era modern dengan masa lalu akan membawa 

pembaa untuk merenung dan semakin sadar pada pentingnya menjaga kelestarian 

lingkungan, sehingga dengan kesadaran itulah pembaca seharusnya menjadi 

semakin bijak dalam memperlakukan alam. 

 

KESIMPULAN 

Ni Made Purnama Sari, pengarang kumpulan puisi Kawitan memberikan 

gambaran kondisi lingkungan Bali sekarang yang sudah berbeda dengan kondisi 

Bali pada masa lalu. Perbedaan tersebut misalnya nampak pada keadaan Denpasar 

yang dibangun untuk memuaskan dan memudahkan para pelancong tanpa 

memperhatikan kelestarian ligkungan. Selain itu, Sari juga menyuguhkan potret 

keadaan lingkungan Bali secara khusunya dan bumi secara umumnya, bahwa saat 

ini bumi telah mengalami efek rumah kaca yang disebabkan oleh perilaku manusia 

yang tidak memperhatikan alam. 

Hasil pembahasan juga menunjukkan karya sastra dapat membangun 

wawasan ekologis, etika lingkungan hidup, dan kesadaran akan pelestarian alam 

bagi pembacanya. Keunggulan sastra sebagai media penyadaran ekologis yaitu 

sastra memiliki potensi yang ampuh dalam menggerakan hati nurani manusia, 

mengajarkan dengan jalan yang dinikmati pembacanya, sehingga propaganda 

dapat dengan mudah dan bijak diterima oleh pembaca. 
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ABSTRAK 

 

Materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa hanya memiliki satu solusi dari pemecahan 

masalah yang terkait. Hal ini, dapat memicu perkembangan otak siswa dalam berpikir optimal. 

Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode mind mapping dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas VIII dengan menggunakan pendekatan open 

ended pada materi bangun ruang. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah jurnal 

internsional dan Pengumpulan data pendukung berupa jurnal nasional dan buku. Materi 

pembelajaran bagi siswa kelas VIII dilakukan menggunakan pendekatan open ended yang 

dikembangkan di dalam mind mapping. Hasil pengkajian diperoleh bahwa siswa kelas VIII 

dapat menyelesaikan suatu permasalahan materi bangun ruang menggunakan berbagai solusi 

penyelesaian.  

Kata Kunci: berpikir tingkat tinggi, mind mapping, open ended  

 

ABSTRACT 

 

The learning materials provided to students have only one solution from the related problem 

solving. This, it can trigger the student's brain development in optimal thinking.This assessment 

aims to determine if the method of mind mapping can improve the high level of thinking of 

students in class VIII by using an open ended approach to the building material.The data 

collection techniques in this study are the analysis of Intl journal documents and supporting data 

collection in the form of national journals and books. Learning materials for Class VIII students 

are conducted using the open ended approach developed in mind mapping.The results of the 

study came to the conclusion that grade VIII students can solve a spatial problem of building 

space using various solutions.  

Keywords: High level thinking, mind mapping, open ended 
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PENDAHULUAN 

Saat ini pendidikan di Indonesia menggunakan kurikulum 2013, dengan 

kurikulum ini menurut Effendi (2018), siswa dapat memiliki kemampuan 

matematika dengan pemikiran tingkat tinggi sesuai dengan standar PISA, namun 

hasil yang diharapkan belum tercapai dengan baik. Kemampuan siswa adalah salah 

satu faktor utama dalam pendidikan matematika, karena dapat digunakan untuk 

mengetahui keberhasilan implementasi dan keberhasilan siswa menyerap materi 

pembelajaran. Menurut Amalia (2013), pentingnya keterampilan berpikir tingkat 

tinggi dalam pendidikan matematika adalah agar siswa dapat menguasai 

matematika dengan baik. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan tahapan 

berpikir yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari sehingga siswa dituntut harus 

memiliki keterampilan berfikir tingkat tinggi. Siswa yang memiliki keterampilan 

tingkat tinggi akan dengan mudah siswa itu menganalisis berbagai persoalan di 

dalam matematika. 

Jailani (2017), Tanujaya (2017), Widodo & Kardawati (2013) menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara berpikir tingkat tinggi dengan 

hasil belajar siswa. Siswa yang memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat 

menguasai matematika secara luas dan mendalam sehingga akan berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa yang memiliki keterampilan 

berpikir tingkat tinggi akan jauh lebih baik dari pada siswa yang tidak memiliki 

ketrampilan atau sulit dan lamban dalam menguasai matematika. 

Higher Order Thinking Skills (HOTS) menurut Saputra (2016:91), merupakan 

suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang 

dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dak taksonomi 

pembelajaran seperti metose problem solving, taksonomi bloom, dan taksonomi 

pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. HOTS merupakan kemampuan tingkat 

tinggi dalam menghubungkan, memanipulasi, dan mengubah pengetahuan serta 

pengalaman yang telah dimiliki secara kritis dan kreatif dalam menentukan 

keputusan untuk menyelesaikan masalah pada situasi baru. 

Faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian berpikir tingkat tinggi, yaitu 

faktor internal dan eksternal. Lazarides & Ittel (2012), Sukada (2013) Surifah 

(2016) mengatakan bahwa faktor internal yang mempengaruhi pencapaian berpikir 

tingkat tinggi yaitu minat dan motivasi siswa dalam belajar matematika. Kemudian 

menurut Al-Agili (2012) faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian berpikir 

tingkat tinggi yaitu penggunaan pendekatan dan implementasi pembelajaran. 

Salah satu pendekatan yang bisa digunakan dalam mengembangkan 

keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa adalah Open-Ended. Menurut Shimada 
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(1997), pendekatan open-ended adalah pendekatan pembelajaran yang 

menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang 

benar lebih dari satu, sehingga dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan sendiri pengetahuan matematika yang baru degan mengkombinasi 

pengetahuan yang dimiliki siswa, keterampilan, atau cara berpikir siswa yang telah 

dipelajari sebelumnya. Stroyer (2013) mengemukakan bahwa pendekatan open-

ended merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah terbuka 

yang dapat dijawab dengan banyak cara/ metode penyelesaian atau jawaban 

benar yang beragam. Nohda (1999) menyatakan bahwa tujuan dikembangkan 

pembelajaran dengan pendekatan open-ended adalah untuk membantu 

mengembangkan aktivitas kreatif dari siswa dan kemampuan berpikir matematis 

dalam menyelesaikan masalah. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran dengan pendekatan open-ended adalah pembelajaran yang 

menggunakan masalah terbuka yang penyelesaiannya menggunakan pengetahuan, 

keterampilan, dan metode/cara yang dipelajari sebelumnya  dengan berbagai cara. 

Manfaat dari pendekatan open-ended yaitu akan membantu mengarahkan siswa 

untuk mencari berbagai alternatif solusi dalam pemecahan masalah dalam 

matematika sehingga melatih dan mengembangkan keterampilan berfikir tingkat 

tinggi. 

Berpikir tingkat tinggi dengan pendekatan open-ended dapat digunakan 

dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada materi bangun ruang kelas VIII, 

dimana dalam menyelesaikan masalah dapat menggunakan berbagai solusi. Materi 

bangun ruang merupakan materi yang yang sulit dihadapai oleh para siswa. 

Banyak siswa yang kurang paham dengan materi bangun ruang, hal ini 

dikarenakan bangun ruang memiliki rumus yang banyak dan rumus satu dengan 

yang lain hampir sama. Bangun ruang adalah cabang matematika dimana 

didalamnya mempelajari titik, garis, bidang dan berbagai macam bangun ruang 

serta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya dan hubungannnya satu sama lain. Metode 

yang digunakan agar dapat membantu tercapainya berpikir tingkat tinggi pada 

materi bangun ruang kelas VII yaitu dengan metode mind mapping.  

Menurut Tony Buzan (2000), Mind mapping adalah aplikasi yang memberi 

kita makna informasi untuk dipahami dengan cara yang sederhana. Putra 

menyatakan bahwa pencatatan materi secara linier dan panjang kurang efektif dak 

efisien, karena menghambat pencapaian hasil belajar. Bachman menyatakan 

bahwa mind mapping adalah salah satu teknik yang dapat membantu siswa dalam 

memahami konsep dan menghafal informasi. Metode mind mapping yaitu dengan 

mempersiapkan pikiran dengan cara informasi itu dapat digunakan secara logis dan 

imajiner untuk membuat gambar di otak, ide utama ditentukan dan kemudian 
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pandangan linier dijelaskan. Manfaat dari model pembelajaran mind mapping dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam belajar dan ketika mengulangi materi 

yang sulit maka mudah untuk dipahami oleh siswa. 

Mind mapping adalah salah satu model pembelajaran kooperatif dengan 

membuat peta pikiran untuk mempermudah pemahaman konsep secara 

menyeluruh dan meningkatkan daya ingat. Dengan model pembelajaran mind 

mapping diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika bangun 

ruang. 

 

LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA) 

A. High Order Thinking Skills (HOTS) 

High Order Thinking Skills merupakan suatu proses berpikir peserta didik 

dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan 

metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, 

taksonomi bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian Saputra 

(2016 :91). Sedangkan menurut Brookhart (2010), mengemukakan bahwa berpikir 

tingkat tinggi adalah dimana siswa mampu menghubungkan belajar mereka 

dengan unsur lainnya di luar dari apa yang telah mereka pelajari untuk 

mengasosiasikannya. Onosko, & Newmann (1994), Mendefinisikan HOTS sebagai 

potensi penggunaan pikiran untuk menghadapi tantangan baru karena HOTS dapat 

menantang individu untuk menafsirkan, menganalisis atau memanipulasi informasi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS 

adalah keterampilan berpikir yang melibatkan proses berpikir kompleks seperti 

kritis, analitis, evaluatif, kreatif, dan reflektif dalam menyelesaikan masalah bangun 

ruang yang telah diajarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

B. Indikator HOTS 

Menurut Goodson (2010) berpikir tingkat tinggi melibatkan beragam 

penerapan proses berpikir dalam situasi-situasi kompleks dan terdiri atas banyak 

variabel, yaitu termasuk berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir 

kreatif. Adapun indikator dari keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah munculnya 

proses berpikir (1) kritis; (2) analitis; (3) evaluatif; (4) kreatif; dan (5) reflektif. 

C. Open Ended 

Menurut Shimada (1997) pendekatan open ended adalah pendekatan 

pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau 

penyelesaian yang benar lebih dari satu, sehingga dapat memberi kesempatan 



 ◼ 

 

Metode Mind Mapping Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Melalui Pendekatan Open Ended 

Kumawati, Daniati, Budi, Widyaningsih 

393 

kepada siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan matematika yang baru 

dengan mengkombinasikan pengetahuan yang dimiliki siswa, keterampilan, atau 

cara berpikir siswa yang telah dipelajari sebelumnya. Menurut Stroyer (2013), 

Mengemukakan bahwa pendekatan open ended merupakan pendekatan 

pembelajaran yang mengguankan masalah terbuka yang dapat dijawab dengan 

banyak cara atau metode penyelesaian atau jawaban benar yang beragam. 

Sedangkan menurut  Nohda (1999) menyatakan bahwa tujuan dikembangkan 

pembelajaran dengan pendekatan openended adalah untuk membantu 

mengembangkan aktivitas kreatif dari siswa dan kemampuan berpikir matematis 

siswa dalam menyelesaiakan masalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan open ended adalah salah satu langkah yang efektif dalam 

menyelesaikan masalah terbuka dengan memberikan kesempatan kepada siswa 

yang dapat dijawab dengan banyak cara atau penyelesaian masalah tersebut. 

D. Mind Mapping 

Menurut Shoimin (2014), mengemukakan pengertian peta pikiran atau Mind 

Mapping bahwa pemetaan pikiran adalah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan 

menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan. 

Mind mapping menurut Tony Buzan (2006) menyatakan bahwa strategi mind 

mapping merupakan cara yang paling mudah untuk memasukan informasi ke 

dalam otak dan untuk mengambil informasi dari otak. Menurut Rijal Darusman 

(2014), menjelaskan bahwa dengan langkah-langkah pembelajaran dengan model 

mind mapping, yaitu a) guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi 

pelajaran; b) siswa mempelajari konsep materi sesuai dengan bimbingan guru; c) 

membentuk kelompok ntuk membuat peta pikiran; d) presentasi hasil peta pikiran 

oleh siswa; e) membuat kesimpulan dan latihan soal secara individu. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Kemampuan berpikir kreatif matematik siswa antara yang pembelajarannya 

menggunakan metode mind mapping lebih baik daripada cara biasa. Hasil ini 

memberikan gambaran bahwa metode pembelajaran yang diterapkan cukup 

berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif matematik siswa. Hal ini 

disebabkan pembelajaran yang menggunakan metode mind mapping menuntut 

siswa untuk menghasilkan banyak gagasan mengenai suatu konsep yang diberikan 

oleh guru yang dituangkan dalam sebuah mind mapping, melatih siswa memiliki 

kemampuan orisinil karena siswa diberikan kebebasan untuk menuangkan semua 

ide-idenya mengenai sebuah konsep secara kreatif dalam mind mapping, serta 
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pengembangan dari setiap gagasan-gagasan menumbuhkan kemampuan elaborasi 

yang membangun sesuatu dari ide-ide lainnya. Setelah itu siswa menyajikan 

bentuk mind mapping yang unik dan penuh dengan warna itu di depan kelas untuk 

melatih siswa memahami mind mapping yang dibuat sendiri dan berlatih untuk 

mengungkapkan gagasan-gasannya secara lancar di depan kelas. 

Model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan pemahaman konsep 

dan berpikir kreatif. Mind mapping digunakan untuk memudahkan siswa 

memahami materi agar terfokus pada inti materinya saja dengan menggunakan 

warna dan gambar. Mind mapping adalah cara yang mudah untuk membangkitkan 

imajinasi dan membantu dalam mengingat. Melalui mind mapping  siswa diajak 

mencatat dengan kreatif dan efektif sekaligus mengasah eksplorasi otak untuk 

berpikir dan mengingat informasi kedalam suatu bentuk grafis yang mengadung 

warna dan gambar. Dalam pembelajaran mind mapping membutuhkan kekreatifan 

dan keaktifan siswa dalam membuat peta pikiran, hal ini sesuai Yosefa dan Elis 

Nurjanah menyatakan bahwa mind mapping adalah catatan yang tidak monoton 

yang memuat unsur seni kreatif, dibuat dari satu topik utama dikaitkan dengan 

subtopik sebagai cabang, sehingga mempermudah pengingatan. 

Dalam penerapan open ended dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

Pendekatan Open ended terbukti dapat menunjukan secara signifikan lebih baik 

dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematik siswa. Terjadinya 

perbedaan peningkatan kemampuan penalaran ini disebabkan masing-masing soal 

memiliki karakteristik yang berbeda. Soal-soal open ended memberikan peluang 

kepada siswa untuk memberikan banyak pemecahan masalah dengan banyak 

strategi pemecahan masalah, sehingga dengan beragamnya jawaban yang 

diberikan siswa tersebut guru dapat mendeteksi kemampuan berpikir siswa. 

Dengan demikian soal open ended memang memungkinkan terjadinya peningkatan 

daya fikir siswa dan kreativitas berfikir tingkat tinggi terhadap siswa. 

Dalam penerapan open ended dapat digabungkan dengan metode mind 

mapping karena siswa dalam menerima pembelajaran mempunyai kemampuan 

yang berbeda. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menggambarkan  konsep materi dengan cara yang berbeda sesuai dengan 

kemampuan mengkolaborasikan permasalahan masing-masing. Oleh karena itu, 

hal yang harus diperhatikan adalah kebebasan siswa dalam membuat konsep 

materi sesuai dengan kemampuannya. 
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KESIMPULAN 

Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS (High Order Thinking Skills) 

adalah keterampilan berpikir yang melibatkan proses berpikir kompleks seperti 

kritis, analitis, evaluatif, kreatif, dan reflektif dalam menyelesaikan masalah bangun 

ruang yang telah diajarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Open ended adalah salah satu langkah yang efektif dalam menyelesaikan 

masalah terbuka dengan memberikan kesempatan kepada siswa yang dapat 

dijawab dengan banyak cara atau penyelesaian masalah tersebut. 

Mind Mapping atau pemetaan pikiran adalah teknik pemanfaatan seluruh otak 

dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk 

kesan. 

Metode mind mapping lebih baik dari metode konvensional dalam melatih 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Hal ini disebabkan pembelajaran yang 

menggunakan metode mind mapping menuntut siswa untuk menghasilkan banyak 

gagasan mengenai suatu konsep yang diberikan oleh guru yang dituangkan dalam 

sebuah mind mapping, melatih siswa memiliki kemampuan orisinil karena siswa 

diberikan kebebasan untuk menuangkan semua ide-idenya mengenai sebuah 

konsep secara kreatif dalam mind mapping, serta pengembangan dari setiap 

gagasan-gagasan menumbuhkan kemampuan elaborasi yang membangun sesuatu 

dari ide-ide lainnya. 

Pendekatan Open ended terbukti dapat menunjukan secara signifikan lebih 

baik dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematik siswa. Terjadinya 

perbedaan peningkatan kemampuan penalaran ini disebabkan masing-masing soal 

memiliki karakteristik yang berbeda. Soal-soal open ended memberikan peluang 

kepada siswa untuk memberikan banyak pemecahan masalah dengan banyak 

strategi pemecahan masalah. 
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ABSTRAK 

 

Tuntutan Pembelajaran era milenial adalah pembelajaran siswa aktif dan konstruktif. Penelitian 

ini bertujuan meningkatkan hasil belajar Matematika materi mengukur sudut pembelajaran 

Matematika dengan model tutor sebaya pada siswa kelas IV SDN 1 Gondangwayang tahun 

pelajaran 2017/2018. Penelitian jenis penelitian tindakan kelas memakai model Kemmis dan Mc. 

Taggart  dilakukan dalam 2 siklus, terdiri 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 

pengamatan, refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 1 Gondangwayang berjumlah 

33 siswa. Analisis data memakai model tes dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hasil belajar dari kondisi awal ke siklus I meningkat sebesar 36,4%, sedangkan peningkatan dari 

siklus I ke siklus II sebesar 18,2%, secara keseluruhan peningkatan dari kondisi awal ke siklus II 

sebesar 54,6%. Kesimpulannya, metode tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar 

Matematika siswa kelas 4 SDN 1 Gondangwayang tahun pelajaran 2017/2018 pada materi 

mengukur sudut.  

 

Kata kunci : hasil belajar, mengukur sudut, tutor sebaya. 

 

ABSTRACT 

Millennial era required active and constructive learning. The aims of the research were to improve 

the learning outcomes mathematics of measuring the angle material by implementing peer 

tutoring models in fourth grade students of SDN 1 Gondangwayang in the academic year 

2017/2018. Form of the research was classroom action research using the Kemmis and Mc 

models. Taggart with two cycles which consisted of 4 stages. There are planning, implementing 

actions, observing, reflecting. The research subjects were 33 fourth grade students of SDN 1 

Gondangwayang. Data analysis use test models and observations. This results showed the 

learning outcomes from the initial conditions to the first cycle increased by 36,4%, while the 

increase from the first cycle to the second cycle was 18,2%, overall the increase from the initial 

conditions to the second cycle was 54,6%. In conclusion, the peer tutoring method could improve 

the learning outcomes mathematics of 4th grade students of SDN 1 Gondangwayang in the 

academic year of 2017/2018 in measuring angles material. 

 

Keywords: learning outcomes, measuring angles, peer tutors. 
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PENDAHULUAN 

Kegiatan belajar mengajar merupakan proses interaksi guru dan siswa dalam 

satuan pembelajaran. Peran guru adalah sebagai fasilitator dan pembimbing siswa 

dalam belajar. Guru tidak sekedar menyampaikan materi, namun guru menjadi 

pemegang peran penting dalam proses belajar mengajar . Oleh karena itu seorang 

guru wajib menyelenggarakan pembelajaran lebih efektif dan menarik sehingga 

siswa merasa senang dan merasa perlu untuk mempelajarinya. Dengan 

diberlakukannya kurikulum 2013 maka  seorang pengajar harus lebih kreatif dan 

inovatif agar dapat mengimplementasikannya dengan baik. 

Implementasi Kurikulum 2013 adalah melakukan kegiatan pembelajaran abad 

21. Pembelajaran abad 21 mencerminkan  kemampuan berpikir kritis (critical 

thinking skill), kreativitas (creativity), komunikasi (communication), dan kolaborasi 

(collaboration). Kemampuan berpikir kritis dapat diperoleh dengan membangun 

pengetahuan  peserta didik yaitu dengan pendekatan saintifik, pembelajaran 

berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis proyek. Creativity dapat 

mengembangkan potensinya sekaligus budaya apresiasi terhadap peran atau 

prestasi siswa. Communication diperlukan dalam melatih siswa berinteraksi dan 

berbahasa. Collaboration melatih siswa bekerjasama dalam kelompok sehingga 

tercipta kebersamaan, tanggung jawab, dan kepedulian antar anggota. 

Pembelajaran abad 21 ini dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. 

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan teknologi 

modern. Matematika berperan dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya 

pikir manusia. Matematika dapat membantu berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

dan kreatif serta kemampuan bekerja sama untuk memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi di era globalisasi ini. Oleh karena itu, penguasaan konsep  

Matematika sejak dini sangat diperlukan agar dapat menguasai dan menciptakan 

teknologi di masa depan. Melalui mata pelajaran Matematika siswa diharapkan 

mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada pelajaran matematika di kelas IV SDN 1 Gondangwayang lebih 

didominasi penggunaan metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Metode 

pembelajaran ini menyebabkan hasil belajar matematika pada penilaian harian 

ataupun penilaian tengah semester genap siswa kelas IV SD Negeri 1 

Gondangwayang tahun ajaran 2017/2018  menjadi rendah. Rata--rata penilaian 

tengah semester 2 mata pelajaran matematika adalah 61,89.  Adapun rata-rata 

penilaian harian pelajaran matematika materi pengukuran sudut adalah 64,85 

dengan ketuntasan belajar sebesar 33,3%.  Siswa yang belum mencapai KKM 

sebesar 66,7%. Hasil ini tentu masih jauh dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

mata pelajaran matematika kelas IV semester genap tahun ajaran 2017/2018 

sebesar 68,00.  

Berdasar kondisi itulah diperlukan strategi pembelajaran yang diharapkan 

menjadi solusi permasalahan rendahnya ketuntasan belajar Matematika materi 
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pengukuran sudut. Strategi pembelajaran yang dipilih yaitu dengan tutor sebaya 

(peer tutor).   Metode belajar tersebut menjadikan siswa lebih aktif. Model ini 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar materi pengukuran sudut, rasa sosial 

siswa dalam kelompok,  dan menumbuhkan rasa senang siswa pada mata pelajaran 

Matematika. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran 

kepada guru dalam merancang pembelajaran Matematika dengan menggunakan 

model pembelajaran tutor sebaya (peer tutor). 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

meningkatkan hasil belajar matematika materi mengukur sudut dengan model tutor 

sebaya pada siswa kelas IV SDN 1 Gondangwayang tahun pelajaran 2017/2018 ?”   

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian tindakan kelas ini 

bertujuan untuk  meningkatkan hasil belajar matematika materi mengukur sudut 

dengan model tutor sebaya pada siswa kelas IV SDN 1 Gondangwayang. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka jenis penelitian yang dilakukan 

menggunakan Penelitian Tindakan Kelas yang secara garis besar terdapat empat 

tahapan, yaitu (1) perencanaan,(2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan (4) refleksi. 

Keempat tahap dalam penelitian ini membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran 

kegiatan beruntun, yang kembali kelangkah semula. Pelaku tindakan adalah peneliti 

yang sekaligus sebagai guru kelas 4. Sedangkan yang melakukan pengamatan 

terhadap berlangsungnya proses tindakan adalah teman sejawat peneliti. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas 4 SDN 1 Gondangwayang Kecamatan Kedu Kabupaten 

Temanggung yang berjumlah 33 siswa. Penelitian dilakukan pada semester 2 tahun 

pelajaran 2017/2018, yaitu mulai bulan Maret sampai dengan Mei 2018. Prosedur 

penelitian dilaksanakan dengan 2 siklus,  setiap siklus dilaksanakan 2 kali kegiatan 

pembelajaran.  Langkah-langkah rencana tindakan yang akan dilaksanakan dalam 

penelitian tindakan kelas meliputi : 

1. Tahap perencanaan tindakan, diawali dengan penemuan data hasil belajar 

matematika materi pengukuran sudut yang rendah. Peneliti kemudian merancang 

tindakan yang akan dilakukan. 

2. Tahap pelaksanaan tindakan, peneliti/ guru melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang telah dirancang sebelumnya, yaitu melaksanakan pembelajaran 

matematika dengan menggunakan metode tutor sebaya. 

3. Tahap observasi, dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Observasi dilakukan 

untuk mendapatkan data tentang hasil penerapan penggunaan model tutor 

sebaya. 

4. Tahap refleksi, dilakukan berdasarkan data yang telah diperoleh untuk dikaji, dan 

dipertimbangkan. Jika hasil belum sesuai harapan maka dilakukan tindakan yang 

berbeda dengan mengulang tahapan siklus. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi oleh seorang pengamat, 

dan dengan tes berupa uraian (essay). Observasi dilakukan untuk memperoleh data 

tentang proses pembelajaran melalui pengamatan secara langsung dalam proses 

pembelajaran. Dalam melakukan observasi terhadap aktivitas siswa dalam 



 ◼ 

 
 

Tutor sebaya meningkatkan hasil belajar matematika materi 

Setyaningsih 

 

403 

pembelajaran, peneliti berpedoman pada lembar observasi sebagai instrumen. Tes 

digunakan untuk mengukur tingkat hasil belajar siswa pada pembelajaran 

matematika materi mengukur sudut. Instrumen dibuat berdasar kisi-kisi. Metode 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan menghitung persentase ketuntasan 

belajar pada siklus 1 dan siklus 2. Penelitian ini dikategorikan berhasil apabila siswa 

yang mencapai KKM minimal 75%. 

 

LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA) 

A. Tinjauan tentang Hasil Belajar 

Belajar merupakan proses orang memperoleh kecakapan, keterampilan, dan 

sikap. Belajar juga mengandung pengertian sebagai proses perubahan yang 

relative tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman (Putra dkk, 

1997: 2) 

Yamin mengutip pendapat Gagne (2003:99) mendefinisikan belajar sebagai 

suatu proses di mana organisme berubah perilakunya diakibatkan pengalaman. 

Demikian juga Harold Spear mendefinisikan bahwa belajar terdiri dari 

pengamatan, pendengaran, membaca, dan meniru. 

Dari definisi belajar di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian belajar 

adalah perubahan perilaku seseorang yang relaatif tetap akibat pengalaman yang 

ia dapat melalui pengamatan, pendengaran, membaca, dan meniru. 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar (Jihad dkk,2008). Hasil belajar adalah segala sesuatu yang 

memjadi milik peserta didik sebagai akibat dari kegiatan belajar yang 

dilakukannya. Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia 

berubah dalam sikap dan tingkah lakunya Winkel (Purwanto, 2008:  51). Dimyati 

dan Mudjiono (2002: 251) mengemukakan pengertian hasil belajar merupakan 

hal yang dapat dipandang dari dua sisi siswa dan dari sisi guru. Hasil belajar 

merupakan tingkat perkembangan mental (terwujud dalam jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif dan psikomotor) yang lebih baik bila dibandingkan pada saat 

sebelum belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran jika dilihat dari 

sisi guru.  

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar  

adalah suatu keadaan yang ingin dicapai sesudah siswa melakukan kegiatan 

belajar yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 

B. Tinjauan Pembelajaran Matematika Materi Pengukuran Sudut di 

Sekolah Dasar 

 Subarina mengutip pendapat Rusefendi Matematika merupakan pola pikir, 

pola mengorganisasikan pembuktian logik, pengetahuan struktur yang 

terorganisasi memuat: sifat-sifat, teori-teori dibuat secara deduktif berdasarkan 

unsur yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat atau teori yang telah dibuktikan 

kebenarannya. Matematika bukan pengetahuan tersendiri yang dapat sempurna 
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karena dirinya sendiri, tetapi beradanya karena untuk membantu manusia dalam 

memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi dan alam  (Subarina, 

2006: 1) 

Menurut Hudoyo (2003:24) matematika merupakan suatu alat untuk 

mengembangkan cara berfikir. Karena itu matematika sangat diperlukan baik 

untuk kehidupan sehari-hari. Namun matematika yang ada pada hakikatnya 

merupakan suatu ilmu yang cara bernalarnya deduktif dan abstrak, harus 

diberikan kepada anak-anak sejak SD yang cara berfikirnya masih pada tahap 

operasi konkret. Lebih lanjut Hudoyo mengatakan bahwa matematika itu obyek-

obyek penelaahannya abstrak, yaitu hanya ada dalam pemikiran manusia 

sehingga matematika itu hanyalah suatu hasil karya dari kerja otak manusia.  

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Matematika 

merupakan ilmu pengetahuan yang mengembangkan cara berpikir yang 

membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, 

ekonomi dan alam.  

Menurut Kurikulum 2013 salah satu tujuan dari pembelajaran matematika di 

sekolah adalah mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa, 

salah satunya yaitu kemampuan siswa dalam memahami masalah. 

Menurut BSNP (2006), tujuan dari pembelajaran Matematika di sekolah 

berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006, yaitu agar peserta didik memiliki 

kemampuan untuk memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma , secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah dan kemampuan memecahkan 

masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 

Kompetensi yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah kompetensi 

pengetahuan (ranah kognitif) siswa  kelas 4 Sekolah Dasar Semester 2 (genap) 

materi pengukuran sudut.  

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) 

3.   Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, 

dan tempat bermain 

3.12 Menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam 

satuan baku dengan menggunakan busur derajat 

 

C. Tinjauan tentang Tutor Sebaya (Peer Tutoring) atau Teman Sejawat 

Menurut Sani (2013: 198) Istilah peer tutoring atau tutor teman sejawat 

terkait dengan metode belajar mengajar dengan bantuan seorang peserta didik 

yang kompeten untuk mengajar peserta didik lainnya. Metode ini menuntut 

peserta didik untuk aktif berdiskusi dengan sesama temannya, atau mengerjakan 
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tugas kelompok dengan bimbingan atau arahan teman yang kompeten, baik tugas 

itu dikerjakan di rumah maupun di sekolah.  

Baharuddin & Esa Nur Wahyuni mengutip pendapat Vygotsky ( 2007: 135)   

menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dan 

percakapan seorang anak dengan lingkungan di sekitarnya, baik dengan teman 

sebaya, orang dewasa, atau orang lain dalam lingkungannya. Orang lain tersebut 

sebagai pembimbing atau guru yang memberikan informasi dan dukungan 

penting yang dibutuhkan anak untuk menumbuhkan intelektualitasnya.  

Pembelajaran tutor sebaya (peer tutor) adalah suatu model pemebelajaran 

yang berpusat pada siswa, dalam hal ini siswa belajar dari siswa lain yang memiliki 

status umur, kematangan/harga diri yang tidak jauh berbeda dari dirinya sendiri. 

(Suherman E. dkk, 2003: 277). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran tutor sebaya (peer tutor) adalah metode belajar mengajar dengan 

bantuan seorang peserta didik yang kompeten untuk mengajar peserta didik 

lainnya dalam kelompok-kelompok kecil. 

D. Penelitian yang Relevan 

Salah satu penelitian yang menunjukkan bahwa tutor sebaya dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Rezeki (2017) yang menyimpulkan bahwa hasil belajar Matematika dapat 

ditingkatkan melalui pembelajaran model tutor sebaya (peer tutor). Perbedaan 

penelitian yang dilakukan Rezeki (2017) dengan penelitian ini terletak pada materi 

mata pelajaran Matemaatika, Rezeki (2017) tentang mengenal pecahan 

sederhana sedangkan penelitian ini tentang pengukuran sudut. 

E. Kerangka Berpikir 

Hasil belajar Matematika materi mengukur sudut siswa kelas 4 SDN 1 

Gondangwayang sangat rendah. Hal ini disebabkan guru sebagai fasilitator tidak 

dapat menyajikan pembelajaran yang mencerminkan  kemampuan berpikir kritis, 

kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Guru tidak dapat menyajikan 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.  

Solusi yang dijadikan alternatif pemecahan adalah dengan menyelenggarakan 

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu penulis memilih 

metode tutor sebaya atau teman sejawat (peer tutor) untuk meningkatkan hasil 

belajar matematika materi pengukuran sudut. Dengan bimbingan tutor sebaya 

akan meningkatkan kegiatan belajar siswa untuk berkolaborasi. Siswa yang 

merasa kesulitan akan terbantu oleh tutor sebaya, dan bagi tutor sebaya sendiri 

dapat dijadikan kegiatan pengayaan dan menambah rasa percaya diri.  

Pembelajaran dengan tutor sebaya dilaksanakan mulai siklus 1, apabila siklus 

1, pencapaian nilai siswa belum mencapai batas KKM yaitu 75% maka akan 

dilanjutkan dalam siklus berikutnya. Berdasarkan kajian teori dan kerangka pikir 

maka dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai berikut: Hasil belajar 
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matematika materi pengukuran sudut pada siswa kelas IV di SD Negeri 1 

Gondangwayang dapat ditingkatkan dengan menggunakan tutor sebaya.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kondisi Awal 

Data awal nilai matematika ranah kognitif materi pengukuran sudut sebelum 

adanya tindakan adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Sebelum Tindakan 

No Uraian Kondisi Awal 

1 Nilai Tertinggi 90 

2 Nilai Terendah 40 

3 Rata-rata 64,85 

4 KKM 68 

5 Ketuntasan Belajar Klasikal 33,3% 

6 Jumlah siswa tuntas  11 siswa 

7 Jumlah siswa belum tuntas 22 siswa 

8 Persentase siswa belum tuntas 66,7% 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar dari 33 siswa, 

rata-rata pencapaian nilai adalah 64,85 dengan nilai tertinggi 90, dan nilai 

terendah 40. Jumlah siswa yang nilainya di bawah KKM sebanyak 22 siswa atau 

sebesar 66,7%.  Sedangkan siswa yang telah mencapai KKM sebanyak 11 siswa 

atau sebesar 33,3%.  Pencapaian hasil belajar ini masih rendah karena kurang 

dari 75%, sehingga perlu tindakan untuk meningkatkan hasil belajar. 

B. Siklus I 

Pembelajaran siklus I dilaksanakan 2 kali pertemuan. Materi yang dibahas 

dalam pertemuan 1 adalah tentang pengertian sudut, macam-macam sudut,dan 

cara membandingkan besar sudut.  Durasi pertemuan 1 adalah 2 x35’. Pada 

pertemuan pertama, guru melakukan kegiatan awal pembelajaran, dilanjutkan 

dengan kegiatan inti. Guru memberi pengantar/ penjelasan tentang sudut. 

Kemudian siswa dibagi dalam 6 kelompok, sehingga masing-masing berisikan 5 

sampai 6 siswa. Tiap kelompok terdiri atas siswa yang hasil belajarnya tinggi, 

sedang, dan rendah. Siswa yang memiliki prestasi tinggi dipilih untuk dijadikan 

tutor sebaya. Tutor sebaya diberi arahan/penjelasan oleh guru tentang materi 

yang akan mereka ajarkan kepada teman-temannya dan cara melakukan 

penilaian. Kemudian tutor sebaya masuk dalam kelompok masing-masing. Siswa 

mengerjakan LKS, tutor sebaya membantu kesulitan teman-temannya. Hasil 

pekerjaan dipajang dan dipresentasikan. Kegiatan diakhiri dengan membuat 

rangkuman, refleksi, dan umpan balik. Siswa diberi tugas rumah yang dikerjakan 

secara berkelompok. Tutor sebaya membantu siswa dalam mengerjakan tugas. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, suasana kelas masih terlihat gaduh. Karena 

siswa belum terbiasa dengan arahan atau bimbingan dari tutor sebaya. Tutor 
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sebaya juga masih kelihatan bingung dengan tugasnya, sehingga sering 

berkonsultasi dengan guru. Walau demikian mereka terlihat bersemangat dan 

senang selama pembelajaran berlangsung. 

Pertemuan kedua, langkah-langkah yang dilakukan guru sama dengan 

pertemuan yang pertama. Durasi waktunya adalah 3x35’. Materi pelajaran 

pertemuan kedua tentang  mengukur besar sudut pada bangun datar dengan 

busur derajat.  

Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Siklus I 

No Uraian Hasil 

1 Nilai Tertinggi 100 

2 Nilai Terendah 60 

3 Rata-rata 77,12 

4 KKM 68 

5 Ketuntasan Belajar Klasikal 69,7% 

6 Jumlah siswa tuntas  23 siswa 

7 Jumlah siswa belum tuntas 10 siswa 

8 Persentase siswa belum tuntas 30,3% 

9 Kenaikan persentase ketuntasan dari 

pratindakan 

36,4% 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar dari 33 siswa, 

rata-rata pencapaian nilai adalah 77,12 dengan nilai tertinggi 100, dan nilai 

terendah 60. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa dibandingkan dengan 

sebelum diadakan siklus I. Jumlah siswa yang nilainya di bawah KKM sebanyak 

10 siswa atau sebesar 30.3%.  Sedangkan siswa yang telah mencapai KKM 

sebanyak 23 siswa atau sebesar 69,7%.  Pencapaian hasil belajar ini masih di 

bawah kriteria pencapaian KKM sebesar 75 % sehingga masih diperlukan tindakan 

lagi atau siklus ke dua.  

Kegiatan siswa selama proses belajar mengajar dapat dilihat dalam tabel di 

bawah ini. 

Tabel 3. Aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar siklus 1 

No Aspek yang Diamati Skor 

1 Perhatian terhadap penjelasan materi 3 

2 Mengajukan pertanyaan 3 

3 Mengemukakan pendapat 3 

4 Diskusi kelompok 3 

5 Membuat kesimpulan 2 

Jumlah skor 14 

Persentase 70% 

Kriteria Baik 

Keterangan : Rentang skor=1 s.d. 4. Skor maksimal = 20 
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Berdasarkan observasi pertemuan kedua siswa lebih tertib dalam 

pembelajaran karena masing-masing sudah lebih memahami tugasnya baik 

sebagai tutor sebaya atau bukan tutor sebaya. Mereka juga lebih aktif dan 

antusias belajar dengan tutor sebayanya. 

C. Siklus II 

Pembelajaran siklus II dilaksanakan 2 kali pertemuan. Materi yang dibahas 

dalam pertemuan 1 adalah menggambar sudut dengan menggunakan busur 

derajat.  Durasi pertemuan 1 adalah 2 x 35’. Pada pertemuan pertama, setelah 

melakukan pendahuluan dilanjutkan dengan kegiatan inti. Guru memberi 

pengantar/ penjelasan cara menggambar sudut dengan menggunakan busur 

derajat. Siswa berkelompok seperti pada pertemuan siklus I. Tutor sebaya diberi 

arahan/penjelasan oleh guru tentang materi yang akan mereka ajarkan kepada 

teman-temannya dan cara melakukan penilaian. Tutor sebaya membantu 

anggotanya menyelesaikan tugas yang ada pada LKS. Masing-masing kelompok 

memajang dan mempresentasikan hasil diskusinya. Kegiatan diakhiri dengan 

membuat rangkuman, refleksi, dan umpan balik. Siswa diberi tugas rumah yang 

dikerjakan secara berkelompok. Tutor sebaya membantu siswa dalam 

mengerjakan tugas. Berdasarkan pengamatan peneliti, siswa memperhatikan 

penjelasan dari tutor sebaya, mereka juga aktif bertanya atau mengemukakan 

pendapat.  

Pertemuan kedua, langkah-langkah yang dilakukan guru sama dengan 

pertemuan yang pertama. Durasi waktunya adalah 3x35’. Materi pelajaran 

pertemuan kedua adalah mengulangi materi mengukur sudut pada bangun datar 

dan menggambar sudut dengan busur derajat. Guru lebih menjelaskan tentang 

cara membuat kesimpulan. Di akhir pertemuan  siswa mengerjakan tes essay 

untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran pada siklus II.  

Tabel 4. Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Siklus II 

No Uraian Hasil 

1 Nilai Tertinggi 100 

2 Nilai Terendah 65 

3 Rata-rata 85,15 

4 KKM 68 

5 Jumlah siswa tuntas  29 siswa 

6 Ketuntasan Belajar Klasikal 87,9% 

7 Jumlah siswa belum tuntas 4 siswa 

8 Persentase siswa belum tuntas 12,1% 

9 Kenaikan persentase ketuntasan 

dari siklus I 

18,2% 

10 Kenaikan persentase ketuntasan 

dari pratindakan 

54,5% 
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Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar dari 33 siswa, 

rata-rata pencapaian nilai adalah 85,15 dengan nilai tertinggi 100, dan nilai 

terendah 65. Terjadi peningkatan hasil belajar siswa dibandingkan dengan  siklus 

I. Jumlah siswa yang nilainya di bawah KKM sebanyak 4 siswa atau sebesar 

12,1%.  Sedangkan siswa yang telah mencapai KKM sebanyak 29 siswa atau 

sebesar 87,9%.  Pencapaian hasil belajar ini telah melebihi kriteria pencapaian 

KKM sebesar 75 % sehingga tidak perlu dilakukan tindakan perbaikan lagi. 

Tabel 5. Aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar siklus 2 

No Aspek yang Diamati Skor 

1 Perhatian terhadap penjelasan materi 4 

2 Mengajukan pertanyaan 4 

3 Mengemukakan pendapat 3 

4 Diskusi kelompok 4 

5 Membuat kesimpulan 3 

Jumlah skor 18 

Persentase 90% 

Kriteria Sangat baik 

Keterangan : Rentang skor=1 s.d.4. Skor maksimal = 20 

Berdasar pengamatan peneliti, pertemuan kedua ini siswa sudah lebih mandiri 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Siswa tidak mengalami kendala dalam 

mengerjakan LKS. Siswa lebih antusias sehingga hampir semua siswa aktif dalam 

berdiskusi, bertanya, maupun berpendapat. Siswapun telah mampu membuat 

kesimpulan dari materi pembelajaran. Namun masih ada beberapa siswa yang 

belum dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya, karena masih 

bergurau saat pelajaran. Peningkatan pencapaian hasil belajar siklus 1 dan 2 

dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 6. Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Kondisi Awal, Siklus I, dan siklus II 

No Uraian Kondisi Awal Siklus I Siklus II 

1 Nilai Tertinggi 90 100 100 

2 Nilai Terendah 40 60 65 

3 Rata-rata 64,85 77,12 85,15 

4 KKM 68 68 68 

5 Jumlah siswa tuntas  11 siswa 23 siswa 29 siswa 

6 Ketuntasan Belajar Klasikal 33,3% 69,7% 87,9% 

7 Jumlah siswa belum tuntas 22 siswa 10 siswa 4 siswa 

8 Persentase siswa belum tuntas 66,7% 30,3% 12,1% 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa hasil belajar mengalami kenaikan 

dalam setiap siklusnya. Jumlah siswa yang belum mencapai nilai KKM mengalami 

penurunan, di awal sebelum dikenai tindakan siswa yang belum mencapai KKM 

sebanyak 22 siswa. Pada siklus 1 terdapat 10 siswa yang belum tuntas. Di akhir 

siklus kedua jumlah siswa yang belum mencapai KKM sebanyak 4 siswa. 
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KESIMPULAN 

 Pembelajaran Matematika materi pengukuran sudut dengan menggunakan 

model tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 1 

Gondangwayang. Bukti adanya peningkatan hasil belajar yaitu dengan adanya 

peningkatan persentase siswa yang mencapai KKM secara klasikal. KKM mata 

pelajaran matematika kelas IV pada semester 2 adalah 68. Sebelum adanya tindakan 

pencapaian KKM siswa klasikal sebesar 33,3% dengan perolehan nilai rata-rata hasil 

belajar 64,85.  

Pada siklus I persentase siswa yang mencapai KKM secara klasikal adalah 

sebanyak 69,7%. Sehingga mengalami peningkatan sebesar 36,4% dari keadaan 

awal dengan perolehan nilai rata-rata hasil belajar sebesar 77,12  terdapat kenaikan 

nilai rata-rata siswa yaitu sebesar 12,27.  

Pada siklus II pencapaian KKM siswa secara klasikal sebesar 87,9 %. 

Peningkatan dari siklus I sebesar 18,2%. Rata-rata perolehan nilai sebesar 85,15 

peningkatan nilai rata-rata dari siklus I yaitu 8,03. Secara keseluruhan terdapat 

kenaikan nilai rata-rata dari awal sebelum adanya tindakan sebesar 20,3. Persentase 

perolehan KKM siswa secara keseluruhan telah mencapai target yang ditetapkan 

yaitu perolehan minimal KKM siswa kelas IV SDN 1 Gondangwayang Kecamatan 

Kedu Kabupaten Temanggung secara klasikal sebesar 75%. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka peneliti memberi saran kepada guru 

untuk menerapkan model tutor sebaya dalam pembelajaran matematika materi 

pengukuran sudut pada kelas IV Sekolah Dasar. 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Baharuddin & Esa Nur Wahyuni. (2007). Teori belajar dan pembelajaran. 

Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA. 

 

Dimyati & Mudjiono. (2002). Belajar dan pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Herman Hudojo. (2003). Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika. 

Malang : FMIPA Universitas Negeri Malang. 

 

Jihad, Asep dkk. (2008). Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Multi Presindo. 

 

Purwanto. (2008). Evaluasi hasil belajar. Surakarta: Pustaka Pelajar. 

 

Rezeki, Pitrolina Sri. Peningkatan Hasil Belajar Matematika Melalui Model Tutor 

Sebaya (Peer Tutor) Kelas III SD Negeri Suryodiningratan I Yogyakarta Tahun 

Ajaran 2015/2016. Skripsi. 

 

Sani, Ridwan Abdullah. 2013. Inovasi Pembelajaran. Jakarta: PT Bumi Aksara. 



 ◼ 

 
 

Tutor sebaya meningkatkan hasil belajar matematika materi 

Setyaningsih 

 

411 

 

Suherman E dkk. 2003. Strategi Pembelajaran Matematika Kontenporer. Bandung: 

UPI. 

 

Subarinah, Sri (2006). Inovasi pembelajaran matematika SD. Jakarta: Depdiknas. 

 

Yamin, Martin. (2005). Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi. Jakarta: Gaung 

Persada Pers. 

 



Prosiding Seminar Nasional FKIP Universitas Tidar 2019 

 

 

 

  

Received l 2019; Revised 2019; Accepted 2019 

 

Analisis Kesulitan Belajar Matematika pada Siswa Kelas VII 
Ditinjau dari Gaya Belajar 

 
Utari Oktaviani1, Alya Kamila2, Dina Kurniasari3, Diana Devitasari4 
1, 2, 3, 4 Pendidikan Matematika, Universitas Tidar  

1utarivi@gmail.com  

 

ABSTRAK 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit bagi sebagian pelajar, 

termasuk siswa SMP. Gaya belajar sangat diperlukan oleh siswa untuk menjadi sebuah 

kebiasaan yang dianggap paling tepat bagi masing-masing siswa. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kesulitan belajar matematika yang dialami oleh siswa kelas VII ditinjau dari gaya 

belajar. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1) bagaimana kesulitan belajar ditinjau 

dari gaya belajar somatis, 2) bagaimana kesulitan belajar ditinjau dari gaya belajar auditif, 3) 

bagaimana kesulitan belajar ditinjau dari gaya belajar visual, dan 4) bagaimana kesulitan 

belajar ditinjau dari gaya belajar intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian 

dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini adalah ditinjau dari beberapa gaya belajar terdapat 

kesulitan dalam belajar matematika antara lain: kesulitan mengetahui prinsip dan konsep 

matematika, kesulitan dalam perhitungan matematika, kesulitan membaca permasalahan 

matematika, kesulitan dalam berkonsentrasi, kesulitan memecahkan masalah, dan kesulitan 

mencapai target prestasi belajar.  

Kata kunci: gaya belajar, kesulitan belajar matematika, siswa kelas VII 

ABSTRACT 

Mathematics is one of the subjects that is considered difficult for some students, including junior 

high school students. The learning style is indispensable for students to become a habit that is 

considered most appropriate for each student. This study aims to find out how math learning 

difficulties experienced by class VII students are reviewed from the learning style. A formulation 

of problems on this research is 1) how difficulties learn is reviewed from Somatis learning style, 

2) How difficulties learn is reviewed from the auditory style of learning, 3) How difficulties learn 

is reviewed from the visual learning style, and 4) how Learning difficulties are reviewed from the 

intellectual learning style. The research methods used are studies from various sources. The 

results of this study are reviewed from several styles of learning there are difficulties in learning 

mathematics, among others: difficulty in knowing the principles and concepts of mathematics, 

difficulties in mathematical calculations, difficulty reading mathematical problems , difficulty in 

concentrating, difficulty solving problems, and difficulty reaching the target of learning 

achievement.  

Keywords: Learning style, math learning difficulty, Grade VII students 

mailto:utarivi@gmail.com


 ◼ 

 

Analisis Kesulitan Belajar Matematika… 

Oktaviani, Kamila, Kurniasari, Devitasari 

413 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit dan 
membosankan bagi sebagian siswa, termasuk siswa SMP (Abdurrahman, 2012). 
Kesulitan siswa dalam memecahkan masalah matematika salah satunya disebabkan 
oleh kesulitan membaca permasalahan matematika yang dihadapi. Pembelajaran 
matematika untuk tingkat SMP mengacu pada tujuan pembelajaran matematika 
(BSNP, 2006) yaitu agar siswa mempunyai kemampuan memahami konsep 
matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan bukti, atau menjelaskan 
gagasan dan pernyataan  matematika, memecahkan masalah yang meliputi 
kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan 
model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, mengomunikasikan gagasan dengan 
simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, 
memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki 
rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap 
ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Rusfendi (jamal, 2014) mengatakan, “agar anak didik memahami dan 
mengerti konsep matematika, seyogjanya diajarkan dengan urutan konsep murni 
selanjutnya dengan konsep terapan, disamping itu harus disesuaikan dengan 
tingkatan proses belajar siswa”. Menurut Shadiq (2009) model pembelajaran 
matematika yang seharusnya dilakukan pada siswa SMP adalah pembelajaran yang 
lebih fokus pada pemecahan masalah dan dapat memfasilitasi para siswa untuk 
membangun sendiri pengetahuannya.  

Pembelajaran saat ini diawali dengan menjelaskan konsep atau prosedur, 
lalu menyelesaikan masalah yang terdapat dalam buku pegangan siswa atau 
lembar kerja siswa (Rahaju, 2015). Pada umumnya siswa menyelasaikan masalah 
secara individual atau dengan teman sebangku. Selanjutnya beberapa siswa 
menuliskan hasil penyelesaian di papan tulis, sedangkan siswa lainnya mencocokan 
hasil kerjanya. Namun saat diberi latihan soal yang berbeda dengan konsep yang 
sama, siswa tidak mampu memecahkannya. 

Setiap siswa memiliki gaya belajar masing-masing. Dampak dari 
pembelajaran tersebut timbul kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Kesulitan 
belajar tersebut ada pada gaya belajar yang diterapkan siswa dengan gaya belajar 
tersebut merupakan sebuah kebiasaan, dan kebiasaan tersebut dianggap paling 
tepat bagi masing-masing siswa. Kesulitan siswa tidak terlepas dari berbagai faktor 
yaitu faktor internal dan eksternal. Suryabrata (Noverma, 2016) mengungkapkan 
yang termasuk faktor internal adalah fisiologis dan psikologis, sedangkan faktor 
eksternal adalah faktor lingkungan dan instrumental. Kesulitan yang dialami oleh 
siswa mencakup kesulitan mengetahui prinsip dan konsep matematika, kesulitan 
dalam perhitungan matematika, kesulitan membaca permasalahan matematika, 
kesulitan dalam berkonsentrasi, kesulitan memecahkan masalah, dan kesulitan 
mencapai target prestasi belajar  

Nasution (Sundayana, 2016) berpendapat gaya belajar adalah cara yang 
konsisten yang dilakukan oleh siswa dalam menangkap informasi, cara mengingat, 
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berpikir, dan memecahkan soal. Jenis-jenis gaya belajar menurut Sriyanti (2013), 
adalah gaya belajar somatis siswa lebih menyerap materi dengan praktik langsung, 
gaya belajar auditif siswa lebih mampu memahami materi dengan cara mendengar, 
gaya belajar visual siswa lebih mampu memahami materi dengan cara melihat, dan 
gaya belajar intelektual siswa membutuhkan kosentrasi yang tinggi. 

 

LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA) 

Kesulitan belajar merupakan masalah belajar yaitu kondisi yang dialami 
siswa yang menghambat usaha dalam mencapai tujuan belajar (Sriyanti, 2013). 
Menurut Weinberg (Sriyanti, 2013) ada beberapa tipe golongan masalah belajar 
yaitu sebagai berikut: 
a. Tidak mempunyai motivasi belajar yaitu kurangnya semangat belajar  dari 

siswa dan kurang adanya motivasi dari dalam diri . 
b. Slow learner yaitu siswa yang kecerdasannya kurang sehingga mengalami 

hambatan dalam menerima pelajaran. 
c. Sangat cepat dalam belajar yaitu siswa yang memiliki intelegensi tinggi 

sehingga menimbulkan kesulitan bagi guru maupun orang tua. 
d. Underahiever yaitu anak yang menunjukan prestasi dibawah kemampuan yang 

sebenarnya. 
e. Penempatan kelas yaitu sebaiknya siswa ditempatkan pada kelompok belajar 

yang sesuai dengan minat bakatnya. 
f. Kebiasaan belajar yang tidak baik yaitu seringnya menunda belajar dan hanya 

akan belajar saat ada ujian. 

Faktor kesulitan belajar (Sriyanti, 2013) dibagi menjadi dua, yaitu faktor 
kesulitan internal dan faktor kesulitan eksternal, 

a. Faktor kesulitan internal:  
1) Kesulitan belajar yang bersumber dari kemampuan kognitif yaitu 

rendahnya kapasitas intelektual siswa. 
2) Kesulitan belajar yang bersumber dari kemampuan afektif 

yaitupembentukan sikap yang salah, emosi labil. 
3) Kesulitan belajar yang bersumber aspek psikomotor yaituterganggunya 

organ psikomotor. 
b. Faktor kesulitan eksternal: 

1) Faktor keluarga yaitu ketidak harmonisan keluarga. 
2) Faktor masyarakat yaitu lingkungan masyarakat yang tidak kondusif. 
3) Faktor sekolah yaitu letak gedung sekolah yang tidak strategis dan fasilitas 

sekolah yang berkualitas rendah. 

Suryabrata (Novferma, 2016) mengungkapkan yang termasuk faktor 
internal adalah fisiologis dan psikologis yaitu kecerdasan, motivasi, prestasi, dan 
kemapuan kognitif. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor lingkungan dan 
instrumental yaitu sekolah, guru, kurikulum, dan model pembelajaran. Menurut 
Cooney Davis dan Henderson (Novferma, 2016) kesulitan belajar matematika 
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didasarkan pada tiga jenis pengetahuan matematika yaitu kasulitan pada konsep, 
kasulitan pada prinsip, dan kasulitan pada penyelesaian masalah verbal.  

Kesulitan yang dialami oleh siswa mencakup kesulitan mengetahui prinsip 
dan konsep matematika, kesulitan dalam perhitungan matematika, kesulitan 
membaca permasalahan matematika, kesulitan dalam berkonsentrasi, kesulitan 
memecahkan masalah, dan kesulitan mencapai target prestasi belajar. 

Belajar merupakan tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang 
relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 
melibatkan proses kognitif (Syah, 2007). Menurut Kingsley (Soemanto, 2012) 
belajar adalah suatu proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui 
praktik atau latihan. Menurut Slameto (2003) belajar adalah usaha yang dilakukan 
siswa untuk memperoleh perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil 
pengalaman dengan lingkungan.  

Belajar matematika menjadi salah satu contohnya. Matematika merupakan 
suatu ilmu mengenai pola-pola abstrak yang memiliki karakteristik sebagai alat 
untuk memecahkan masalah, sebagai pondasi kajian ilmiah dan teknologi, serta 
dapat memberikan cara-cara untuk memodelkan situasi dalam kehidupan nyata 
(Chambers, 2008). Sedangkan menurut Suherman (Rachmayani, 2014) Matematika 
merupakan sumber dari segala disiplin ilmu dan kunci ilmu pengetahuan dan juga 
berfungsi untuk melayani ilmu pengetahuan artinya selain tumbuh dan 
berkembang untuk dirinya sendiri sebagai suatu ilmu, matematika juga melayani 
kebutuhan ilmu pengetahuan dalam pengembangan dan operasionalnya. Maka 
belajar matematika adalah usaha yang dilakukan individu mengenai ilmu dengan 
pola-pola abstrak yang melibatkan proses kognitif agar dapat memecahkan 
masalah dalam kehidupan nyata. 

Dalam pembelajaran tersebut terdapat gaya belajar yang diterpakan siswa.. 
Menurut Strenberg (Santrock, 2011) gaya belajar merupakan suatu cara yang 
dipilih seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Menurut Sriyanti, (2013) 
gaya belajar merupakan cara belajar yang menjadi kebiasaan dan dianggap paling 
tepat bagi masing-masing siswa. Gaya belajar adalah cara yang disukai oleh siswa 
dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti informasi 
(Gunawan, 2006). 

Ada beberapa jenis gaya belajar menurut Sumani (Anas, 2014), ada tiga 
jenis gaya belajar berdasarkan modalitas yang digunakan siswa untuk memproses 
informasi yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Gaya belajar visual yaitu gaya 
belajar yang diterapkan siswa dengan cara melihat. Gaya belajar auditorial adalah 
gaya belajar yang diterapkan siswa dengan cara mendengar, dan gaya belajar 
kinestetik yaitu gaya belajar yang diterapkan siswa dengan eksperimen yang 
memerlukan aktifitas fisik.  

Menurut Sriyanti (2013), ada empat gaya belajar yaitu: 
a) somatis adalah gaya belajar yang memanfaatkan tubuh atau raga. 
b) auditif adalah gaya belajar yang dilakukan dengan cara mendengarkan, siswa 

lebih cepat menangkap materi dari ceramah guru. 
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c) visual adalah gaya belajar yang dilakukan melalui penglihatan, siswa lebih cepat 
memahami materi dengan cara melihat atau membaca. 

d) intelektual adalah gaya belajar yang memerlukan konsentrasi, siswa lebih cepat 
memahami materi pada situasi yang sepi.     

Sedangkan Menurut DePorter dan Hernacki (2010) menyebutkan jenis-jenis 
gaya belajar antara lain gaya belajar visual yaitu belajar yang melalui apa yang 
dilihat oleh siswa, gaya belajar auditori yaitu melalui apa yang didengar siswa, dan 
gaya belajar kinestetik yaitu melalui gerak dan sentuhan.   

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian (Amir, 2015) gaya belajar visual siswa dilatih 
pemecahan masalah dengan menyajikan masalah soal cerita berbentuk gambar-
gambar, gaya belajar auditori siswa lebih sering diajak diskusi agar terbentuk 
pembelajaran interaktif secara lisan, dan gaya belajar kinestetik siswa tidak 
dibatasi ruang geraknya dalam memecahkan masalah.  

Berdasarkan hasil penelitian (Pertiwi, 2017) terdapat beberapa kelebihan 
dan kelemahan gaya belajar somatis, auditif, visual, dan intelektual, yaitu: 

Kelebihan:  

1. Melatih siswa mengemukakan 
pendapat 

2. Meningkatkan daya serap siswa 
terhadap materi yang diberikan 

3. Lebih aktif dalam mengerjakan 
tugas 

4. Kemampuan sosial lebih baik 
5. Menumbuhkan rasa percaya diri 

yang lebih tinggi 
6. Efektif diterapkan untuk semua 

mata pelajaran 
 

Kekurangan: 

1. Kurang efektif untuk semua 
materi matematika 

2. Guru tidak memberikan materi 
secara maksimal 

3. Kurang siapnya guru dalam 
mengaplikasikan model 
pembelajaran secara menyeluruh 

 

 
Berdasarkan hasil penelitian Arylin L.B (Rachmayani, 2014) terdapat tiga 

gaya belajar yaitu: 
a. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang menekankan siswa untuk lebih 

mudah mempelajari materi melalui melihat, memandangi atau mengamati 
objeknya. Karakteristik gaya belajar visual yaitu selalu membaca buku 
pelajaran, selalu menyimpan buku dan alat tulis setelah selesai belajar, lebih 
suka membaca dari pada dibacakan, memakai seragam denga rapi, senang 
dengan guru yang menerangkan dengan menggunakan media gambar. 
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b. Gaya belajar auditorial memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam 
bentuk tulisan secara langsung, memiliki kesulitan menulis atau membaca, 
semua informasi hanya diserap melalui pendengaran sehingga siswa tidak 
dapat memahami materi secara maksimal. Karakteristik gaya belajar 
auditorial yaitu siswa lebih senang belajar dengan cara mendengarkan dari 
pada membaca, mudah terganggu keramaian, belajar melalui 
mendengarkan dan mengingat dari pada diskusi. 

c. Gaya belajar kinestetik siswa lebih menyukai suasana pembelajaran dengan 
adanya praktik secara langsung. Karakteristik perilaku gaya belajar 
kinestetik diantaranya belajar melalui praktik langsung, secara umum 
tuliannya kurang bagus, menanggapi perhatian fisik, dan tidak bisa diam 
disuatu tempat untuk waktu yang lama. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Gaya Belajar Siswa dalam penelitian 
Simatupang (2018) adalah sebagai berikut:  

a. Gaya belajar visual, siswa lebih menyukai mencatat pelajaran daripada 
disampaikan dengan ceramah atau dibacakan oleh guru, Teliti dan lebih 
suka mencatat pelajaran daripada diskusi, lebih menyukai pelajaran yang 
mudah dilafalkan daripada praktik, termotivasi apabila mendapatkan 
penghargaan saat proses pembelajaran. 

b. Gaya belajar auditorial, siswa sulit memahami pelajaran yang bersifat 
hafalan seperti pelajaran yang banyak menggunakan bahasa-bahasa latin, 
lebih mudah memahami pelajaran apabila disampaikan dengan ceramah 
dan diskusi kelompok, belajar dengan mengulangi pelajaran yang 
didengarkan daripada catatan, termotivasi apabila mendapatkan 
penghargaan. 

c. Gaya belajar kinestetik, siswa sulit mengingat dan memahami pelajaran 
yang bersifat hafalan, lebih mudah memahami pelajaran apabila sering 
dilakukan diskusi kelompok dan kerja kelompok, lebih menyukai pelajaran 
yang berhubungan dengan lingkungan sekitar daripada ceramah, tidak 
menyukai pelajaran yang disampaikan monoton dan lebih mudah 
memahami pelajaran dengan berbagai variasi, lebih menyukai belajar 
sendiri daripada belajar dengan keluarga dan masayarakat, termotivasi 
apabila mendapatkan penghargaan. 
 

KESIMPULAN 

Dari hasil kajian teori dapat disimpulkan terdapat beberapa kesulitan belajar 
matematika siswa SMP kelas VII yang ditinjau dari gaya belajar yaitu: 
1. Gaya belajar somatis, siswa sulit mengingat dan memahami pelajaran yang 

bersifat hafalan, tidak menyukai pelajaran yang disampaikan monoton, lebih 
menyukai belajar sendiri daripada belajar dengan keluarga dan masayarakat, 
sulit menerima materi apabila tidak disertai dengan praktik langsung. 
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2. Gaya belajar visual, siswa sulit menerima materi dengan ceramah yang 
disampaikan guru , lebih mudah menangkap materi dengan dilafalkan daripada 
praktik. 

3. Gaya belajar auditif, yaitu siswa sulit memahami pelajaran yang bersifat hafalan, 
sulit mencatat hasil materi yang telah disampaikan guru karena fokus 
mendengarkan, semua informasi hanya diserap melalui pendengaran sehingga 
siswa tidak dapat memahami materi secara maksimal. 

4. Gaya belajar intelektual, yaitu siswa sulit belajar dalam situasi yang ramai 
sehingga sulit berkonsentrasi. 

Sehingga dalam kesulitan belajar tersebut timbul kesulitan yang 
menyangkut dengan belajar matematika yaitu kesulitan mengetahui prinsip dan 
konsep matematika, kesulitan dalam perhitungan matematika, kesulitan membaca 
permasalahan matematika, kesulitan dalam berkonsentrasi, kesulitan memecahkan 
masalah, dan kesulitan mencapai target prestasi belajar 
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ABSTRAK 

Perbedaan gender mempengaruhi pola pikir seseorang dalam memecahkan masalah 

matematika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesalahan dalam 

menyelesaikan masalah matematika pada materi prinsip induksi matematika ditinjau dari 

perbedaan gender. Jenis penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Subjek pada penelitian ini sebanyak enam yang terdiri dari tiga subjek perempuan dan 

tiga subjek laki-laki. Instrumen dalam penelitian ini berupa peneliti sebagai instrumen utama dan 

tes tertulis sebagai instrumen bantu. Data dalam penelitian ini berupa jenis kesalahan dalam 

memecahkan masalah matematika. Hasil penelitian ini diperoleh data sebagai berikut. 1) subjek 

perempuan mengalami kesalahan pada langkah manipulasi matematis, dan 2) subjek laki-laki 

mengalami kesalahan pada langkah terakhir, yaitu membuktikan p = k + 1. 

Kata kunci : Analisis Kesalahan, Prinsip Induksi Matematika, Perbedaan Gender. 

 

ABSTRACT 

 

Gender differences affect one's mindset in solving mathematical problems. The purpose of the 

study is to find out the errors in solving mathematical problems on the principle material of 

mathematical induction is reviewed from gender differences. This type of research is a 

qualitative study with a case study approach. The subject of this study was six consisting of 

three female subjects and three male subjects. The instruments in this study are researchers as 

the main instruments and written tests as auxiliary instruments. The Data in this study is a type 

of error in solving mathematical problems. The results of this study obtained the following data. 

1) The subject of the woman encountered an error in the mathematical manipulation step, and 

2) The male subject encountered an error in the final step, namely proving p = n + 1. 

Keywords: error analysis, mathematical induction principles, Gender differences. 
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PENDAHULUAN 

Di dalam dunia pendidikan matematika, sebagian besar ahli pendidikan 
matematika menyatakan bahwa masalah merupakan pernyataan atau soal 
matematika yang harus dijawab atau direspon. Namun, tidak semua pernyataan 
matematika akan menjadi masalah. Suatu pertanyaan akan menjadi masalah jika 
pertanyaan itu menunjukkan adanya suatu tantangan yang tidak dapat dipecahkan 
oleh suatu prosedur rutin yang sudah diketaui si pelaku. Soal matematika 
merupakan msalah jika soalnya bukan soal rutin (Hudoyo,2005) atau soal tidak 
standar (McMeil, dkk, 2006). Berdasarkan pengertian ini, suatu soal meruakan 
masalah atau bukan masalah bagi seseorang, merupakan hal yang bersifat relatif. 
Artinya suatu soal itu mungkin menjadi masalah bagi seseorang akan tetapi bagi 
oramg lai soal itu bukan menajdi masalah, karena orang tersebut sudah mengetaui 
prosedur untuk menyelesaikannya, atau sudh mendapatkan penyelesaian 
masalahnya. Hal ini berarti bahwa suatu soal matematika akan menjadi masalah 
apabila tidak segera ditemukan prosedur atau petunjuk penyelesaian masalah 
berdasarkan data yang terdapat dalam soal. Selanjutnya Polya (1993) 
mengemukakan bahwa terdapat dua macam masalah dalam matematika sebagai 
berikut. a) Masalah mencari atau menemukan, yakni mencari, menemukan atau 
mendapatkan nilai atau objek tertentu yang tidak diketaui dalam soal dan 
memenuhi kondisi atau syarat yang sesuai dengan soal, dapat berupa masalah 
teoritis atau praktis, abstrak atau kongkrit. b) Masalah membuktikan, yaitu 
prosedur untuk menemukan apakah sutau pernyataan benar atau tidak benar. 
Pembuktian dilakukan dengan membuat atau memproses pernyataan yang logis 
dari hipotesis menuju kesimpulan. Sedangkan untuk menbuktikan bahan suatu 
pernyataan tidak benar, cukup diberikan contoh penyangkalannya sehingga 
pernyataan tersebut menjadi tidak benar. Bukti merupakan penjelasan yang logis 
dari sebuah teorema. 

Bukti merupakan sebuah kemampuan yang sangat penting dalam pemikiran 
matematik lanjutan, karena mambantu para ahli matematika untuk melihat apakah 
dan mengapa proposisi atau teorema adalah benar. Tujuan umum dari pembuktian 
adalah memverifikasi, menjelaskan, mengkomunikasikan, dan mensistematisasi 
pernayataan dala sistem deduktif (Almeida, 2000; Hersh, 1993). Bukti dengan 
induksi matematika adalah untuk membuktikan suatu sifat S(n) yang berkaitan 
dengan bilangan asli n. Sifat S(n) telah dibuktikan dengan induksi matematika jika 
telah diperlihatkan :1) S(n) berlaku (benar) untuk n = 1 (bilangan asli terkecil di 
domain S(n)), 2) Jika  S(n) berlaku untuk n = k, maka S(n) berlaku juga untuk n = 
k+1 (Alders, 1990).   

Harel (2002) mengidentifikasi bahwa kesulitan mendasar disebut langkah 
dasar pembuktian dan juga tiga kesulitan lainnya : 1) Mahasiswa menganggap 
induksi matematika sebagai kasus penalaran melingkar karena mereka percaya 
bahwa buktinya mengasumsikan bahwa P(n) benar untuk semua bilangan bulat 
positif. 2) Mahasiswa percaya bahwa induksi matematika adalah teknik dimana 
penggambaran argumen umum berasal dari sejumlah kasus tertentu. 3) Mahasiswa 
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mengikuti aturan yag ditentukan oleh prinsip induksi matematis tanpa memahamis 
apa yang mereka lakukan .  

Definisi menurut Sunandar bahwa ada beberapa kesalahan yang mungkin 
dibuat siswa dalam belajar matematika, diantaranya kesalahan konsep dan 
kesalahan operasi.9 Sedangkan menurut Lerner kesalahan umum yang dilakukan 
oleh anak berkesulitan belajar matematika adalah kekurangan pemahaman tentang 
simbol, nilai tempat, perhitungan, penggunaan proses keliru, dan tulisan yang tidak 
terbaca.10 Menurut Hadar mengemukakan bahwa ada empat kategori 
kesalahan, yaitu kesalahan interpretasi bahasa, kesalahan konsep, kesalahan 
prosedur, kesalahan teknis dan menarik kesimpulan. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan jenis kesalahan yang 
dibuat siswa dalam menyelesaikan soal matematika sebagai berikut : 
1. Kesalahan Konsep 

2. Kesalahan Hitung  

3. Kesalahan Terjemahan  

4. Kesalahan Prosedur  

5. Kesalahan Tanda  

6. Kesalahan Strategi  

7. Kesalahan Sistematik  

8. Kesalahan Fakta  

9. Kesalahan Prinsip 

Berdasarkan hasil observasi penelitian dan tes yang telah dilakukan 6 
mahasiswa Universitas Tidar, diperoleh beberapa fakta berdasarkan hasil pekerjaan 
mahasiswa pada materi prinsip induksi matematika, teridentifikasi bahwa 50% 
mahasiswa menuliskan jawaban benar tetapi dengan langkah yang berbeda-beda, 
35% mahasiswa salah dalam langkah memanipulasi matematis, dan 15% 
mahasiswa salah menuliskan dalam langkah terakhir yaitu membuktikan p = n+1. 
Dari pernyataan di atas penelitian yang memiliki kategori benar juga dipengaruhi 
oleh jenis kelamin yaitu, jenis kelamin mempengaruhi tingkat dalam menyelesaikan 
soal, yaitu seorang laki-laki memiliki imajinasi yang tinggi sehingga dalam 
mengerjakan sebuah soal dengan menggunakan imajinasi tidak sesuai dengan 
langkah-langkah ataupun prosedur yang telah dipelajari. Sedangkan seorang 
perempuan dalam mengerjakannya lebih memahami materi tetapi tidak memiliki 
imajinasi yang tinggi seperti laki-laki,tetapi urut atau sistematis dalam mengerjakan 
soal sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dipelajari. dalam kategori sedang, 
kebanyakan kesalahan terdapat pada langkah manipulasi, akan tetapi dalam 
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kategori salah, pekerjaan mahasiswa terhadap suatu langkah sama sekali tidak 
memahami. 

 

LITERATURE REVIEW (TINJAUAN PUSTAKA) 

Definisi Matematika  

Menurut James dan James (1976), matematika adalah pola pikir, 
terorganisir, bukti logis, matematika adalah bahasa yang menggunakan istilah yang 
didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat representasi dari simbol dan padat, 
lebih bahasa simbol dari sebuah ide daripada kedengarannya. Johnson dalam 
Russefendi (1988) matematika adalah unsur-unsur yang tidak didefinisikan, 
definisi, aksioma, dan dalil-dalil dimana argumen setelah terbukti falid pada 
umunya, karena matematika ini sering disebut ilmu deduktif. Kline (1973) 
matematika adalah sebuah makalah penelitian tentang pola dan hubungan, jalan 
atau pola pikir, suatu seni, bahasa, dan alat-alat. Berdasarkan definisi-definisi 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah ilmu yang berkenaan 
dengan ide-ide atau konsep-konsep abstrak yang tersusun secara hierarkis dan 
penalarannya deduktif. Ini berarti bahwa belajar matematika pada hakikatnya 
adalah belajar konsep, struktur konsep dan mencari hubungan antara konsep dan 
strrukturnya. 

Definisi kesalahan  

Menurut Kamirullah (2005) kesalahan merupakan penyimpangan dari yang 
benar atau penyimpangan dari yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pendapat di 
atas, Rosyidi (2005) mendefinisikan kesalahan adalah suatu bentuk penyimpangan 
terhadap hal yang dianggap benar atau prosedur yang di anggap sebelumnya. 
Politzer & Ramirez (1973) kesalahan dikategorikan sebagai suatu sarana pembantu 
di alam menyajikan data dan juga untuk menciptakan suatu dasar bagi spikulasi 
eksistensial mengenai sumber-sumber bagi kesalahan tersebut. Berdasarkan 
definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesalahan adalah kekeliruan, 
kekhilafan, sesuatu yang salah. Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat 
disimpulkan macam-macam jenis kesalahan yang dibuat siswa dalam 
menyelesaikan soal matematika sebagai berikut: 

1. Kesalahan Konsep adalah kesalahan dalam memahami gagasan abstrak.  

2. Kesalahan hitung adalah kesalahan menghitung dalam oprasi matematika. 

3. Kesalahan terjemahan adalah kesalahan mengubah informasi ke model 
matematika atau kesalahan dalam memberi makna suatu kalimat matematika.  

4. Kesalahan prosedur adalah kesalahan yang berkenaan dengan langkah-langkah 
penyelesaian soal.  

5. Kesalahan tanda adalah kesalahan dalam memberikan atau menulis tanda atau 
notasi matematika.  
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6. Kesalahan strategi adalah kesalahan yang terjadi jika siswa memilih jalan yang   
tidak tepat yang mengarah kejalan buntu.  

7. Kesalahan sistematik adalah kesalahan yang berkenaan dengan pemilihan yang 
salah atas teknik ekstrapolasi.  

8. Kesalahan fakta adalah kesalahan yang terkait dengan  materi yang ada pada 
soal.  

9. Kesalahan prinsip adalah kesalahan karena salah memahami prinsip atau 
menerapkan prinsip yang ada pada soal.  

Definisi Jenis Kelamin  

Rahmawati (2004) mendefinisikan bahwa jenis kelamin adalah perbedaan 
yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah 
laku. Hungu (2007) perbedaan antara laki-laki dengan perempuan secara biologis 
secara biologis sejak seseorang lahir. Wade dan Tavris (2007;258) jenis kelamin 
adalah atribut-atribut fisiologis dan anatomis yang membedakan antara laki-laki 
dan perempuan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
jenis kelamin adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sudah ada 
sejak lahir, dan juga tingkah laku dan atribut-atribut fisiologis. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

• Subjek kategori tinggi 
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Berdasarkan hasil penyelesaian masalah matematika subjek 1 pada materi 

induksi matematika, diperoleh data bahwa subjek 1 tidak ada kesalahan dalam 

langkah pengerjaan, subjek 1 mengerjakan dengan langkah-langkah yang sesuai 

dengan Prinsip Induksi Matematika, yaitu: p=1, p=k, p=k+1. Subjek 1 juga tidak 

mengalami kesalahan dalam perhitungan ataupun komputasi, subjek 1 dapat 

memanipulasi bentuk matematika sesuai dengan langkah-langkah yang telah 

ditentukan. 

 

Berdasarkan hasil penyelesaian masalah matematika subjek 2 pada materi 

induksi matematika, diperoleh data bahwa subjek 2 tidak ada kesalahan dalam 

langkah mengejakannya, subjek 2 mengerjakan soal Prinsip Induksi Matematika 

tersebut dengan langkah-langkah yang tlah ditentukan, akan tetapi dalam langkah 

ketiga subjek 2 mengerjakan soalnya tidak menggunakan manipulasi, akan tetapi 

menggunakan langkah kedua yang telah di ubah posisinya, sehingga pekerjaan 

subjek 2 juga terbukti benar karena sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam 

soal. 
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Berdasarkan hasil penyelesaian masalah matematika subjek 3 pada materi 

induksi matematika, diperoleh data bahwa subjek 3 tidak ada kesalahan dalam 

mengerjakannya,akan tetapi dalam mengerjakannya dalam langkah ketiga berbeda 

dengn subjek 2,akan tetapi hampir sama dengan subjek 1 yaitu dengan 

memanipulasi bentuk matematika sesuai dengan langkah-langkah yang telah 

ditentukan. 

• Subjek kategori sedang 
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Berdasarkan hasil penyelesaian masalah matematika subjek 4 pada materi 

induksi matematika, diperoleh data bahwa subjek 4 terdapat kesalahan dalam 

memanipulasi dalam langkah ketiga, seharusnya subjek 4 memaipulasi 13k.13-

13k.4+13k.4-4k.4, akan tetapi dalam pengerjaannya subjek 4 mengerjakan dengan 

(9p+4)13-4k.4. 
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Berdasarkan hasil penyelesaian masalah matematika subjek 5 pada materi 

induksi matematika, diperoleh data bahwa subjek 5 terdapat kesalahan dalam 

memanipulasi dalam langkah ketiga, seharusnya subjek 5 memanupulasi  13k.13-

13k.4+13k.4-4k.4, akan tetapi subjek 5 mengerjakannya yaitu 13k(13-4)-4(13k-4k) 

sehingga langkah pengerjaannya menjadi salah dan hasil akhirnya pun salah tidak 

sesuai yang diharapkan. 

 

• Subjek kategori rendah 
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Berdasarkan hasil penyelesaian masalah matematika subjek 6 pada materi 

induksi matematika, diperoleh data bahwa subjek 6 terdapat kesalahan dalam 

memanipulasi langkah ketiga juga,akan tetapi di pengerjaannya tidak behubungan 

sama sekali dengan proses manipulasi ataupun bentuk pengubahan yang lain, 

sehingga dari awal langkah ketiga hingga hasilnya pun salah karena tidak sesuai 

dengan langkah yang telah ditentukan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian diatas, kita dapat mengetaui bahwa perbedaan jenis 

kelamin mempengaruhi seseorang dalam memecahkan suatu masalah matematika. 

Dari data yang diperoleh subjek perempuan mengalami kesalahan pada langkah 

manipulasi matematis dan subjek laki-laki mengalami kesalahan pada langkah 

terakhir yaitu membuktikan p = n+1. Dengan hasil yang sudah didapat, diharapkan 

mahasiswa lebih memperhatikan lagi langkah-langkah yang sudah ditentukan.  
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