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Abstract: In general, the objective of this research was to develop the fifth year
students' ability in appreciating the story reading at the elementary school
through the content area approach. Specifically, the research objectives were to
know the students' abihty in finding the elements that form the story, the students'
ability in finding the values that contain in the story, and the students' ability in
giving the responses in the written form about the content of the story. After the
actions were done by applying the content area approach in the teaching of
literary appreciation, the result obtained were as follows : (1) 80% of the students'
could find the elements that form the story correctly, (2) 75% of the students' could
find the values that contain in the story correctly, and (3) 80 % of the students'
could give written responses about the content of the story with the chronological
language that was easily understood.
Abstrak: Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk meningkatkan
kemampuan siswa kelas V dalam mengapresiasi bacaan cerita di sekolah dasar
melalui pendekatan isi. Tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui kemampuan
siswa dalam menemukan unsur-unsur yang membentuk cerita, nilai-nilai yang
terkandng dalam cerita dan memberikan tanggapan tertulis tentang isi cerita. Setelah
tindakan dilakukan dengan menerapkan pendekatan area isi dalam pembelajaran
apresiasi sastra, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) 80% dari siswa bisa
menemukan unsur-unsur yang membentuk cerita dengan benar, (2) 75% dari siswa
dapat menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita dengan benar, dan (3) 80%
dari siswa bisa memberikan tanggapan tertulis tentang isi cerita dengan bahasa
kronologis yang mudah dipahami
Kata kunci: apresiasi sastra, bacaan cerita, pendekatan area isi

PENDAHULUAN
Secara umum tujuan pembelajaran sastra sebagaimana tertuang dalam kurikulum
Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia adalah agar siswa mampu menikmati,
memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian,
memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan
berbahasa.
Secara khusus pembelajaran sastra di sekolah dasar tekait dengan tataran
kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Pada tataran kebahasaan, pembelajaran
sastra diarahkan agar siswa mengenal dan mampu membedakan bentuk prosa, puisi, dan
drama serta mampu membedakan ragam bahasa sastra dengan ragam bahasa yang lainnya.
Pada tataran pemahaman, pembelajaran sastra diarahkan agar siswa memiliki kegemaran
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membaca

dan

mendengarkan

karya

sastra

untuk

meningkatkan

kepribadian,

mempertajam kepekaan perasaan, dan memperluas wawasan kehidupan, sedang pada
tataran penggunaan, pembelajaran sastra diarahkan agar siswa mampu memanfaatkan
unsur-unsur kebahasaan dari karya sastra untuk kegjatan berbicara dan menulis.
Berdasarkan pernyataan di atas maka pembelajaran sastra hendaknya kegiatan
apresiasilah yang menjadi tujuan utama, s edangkan perangkat pengetahuan sastra
diperlukan guna mendukung kegiatan apresiasi. Dengan kata lain, dalam pembelajaran
sastra kegiatan apresiasilah yang diutamakan dan bukan pemberian materi yang bersifat
teoririk. Hal ini sejalan dengan pendapat Huck (1987), yang mengatakan bahwa
pembelajaran sastra di sekolah harus memberi pengalaman pada siswa yang akan
berkontribusi pada empat tujuan, yakni (1) mencari kesenangan pada buku, (2)
menginterpretasi bacaan sastra, (3) megembangkan kesadaran bersastra, dan (4)
mengembangkan apresiasi.
Dari hasil pengamatan di beberapa sekolah dasar, diperoleh kenyataan bahwa
pembelajaran sastra belum berjalan sebagaimana mestinya, guru lebih banyak memberi
materi yang bersifat teoririk dan kurang memberi latihan pada kegiatan apresiasi. Padahal
sebagimana dikemukan oleh Effendi (1983), bahwa apresiasi sastra adalah kegiatan
menggauli cipta sastra dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian,
penghayatan, kepekaan kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra.
Dengan kata lain, bahwa apresiasi sastra bukanlah pengetahuan sastra yang harus
dihafalkan melainkan suatu bentuk kegiatan aktivitas jiwa. Dari aktivitas jiwa inilah
diharapkan tumbuh respon emosional dan respon intelekrual pada diri siswa.
Mengembangkan apresiasi siswa, pada hakikatnya adalah membina dan
mengembangkan

respon

emosional

dan

intelekrual

siswa.

Membina

dan

mengembangkan emosi siswa merupakan hal yang cukup penting untuk dilakukan karena
berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa pakar, di antaranya adalah
Goleman (1995), menyebutkan bahwa kesuksesan seseorang bukan hanya terletak pada
kecerdasan intelekrual semata. Banyak orang yang memiliki IQ tinggi yang gagal dalam
hidupnya karena tidak memiliki keceredasan emosional, sebaliknya orang yang biasa-biasa
saja namun memiliki kecerdasan emosional yang tinggi banyak mencapai kesuksesan.
Kegiatan

apresiasi

sebagai

wahana

yang

dapat

membina

dan

mengembangkan kecerdasan emosi siswa perlu ditata secara optimal. Salah satu upaya
yang dapat dilakukan adalah melalui kegiatan apresiasi sastra dengan pendekatan area
isi (content area). Pembelajaran apresiasi sastra dengan pendekatan area isi ini adalah
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sebuah pendekatan yang mengarahkan siswa untuk dapat mencari, menggali, dan
menemukan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan unsur-unsur pembentuk dan isi yang
terkandung dalam sebuah karya sastra. Untuk dapat melakukan kegiatan pencarian,
penggalian, dan penemuan tersebut siswa perlu diakrabkan dengan karya sastra baik
melalui kegiatan menyimak maupun kegiatan membaca sastra.
Pendekatan area isi dalam pelaksanaannya berakar pada padangan whole
languange. Holdaway (1986), mengatakan bahwa pendekatan whole language adalah
sebuah pendekatan yang padu (unitied approach), yakni memandang menyimak,
berbicara, membaca, dan menulis sebagai bagian dari keutuhan yang padu. Sementara itu,
Robb dalam Knape (1992), mengemukakan prinsip dasar pengajaran bahasa dengan
pendekatan whole language berpijak pada (1) keterampilan

berbahasa

seperti

menyimak, berbicara, membaca dan menulis diajarkan secara terpadu, (2) belajar
dimulai dari keseluruhan ke bagian-bagian, (3) materi pembelajaran didasarkan pada teks
(literature centered), dan (4) belajar dilakukan secara kolaboratif yang lebih
menekankan pada proses. Menurut Aminuddin (1995), pembelajaran bahasa yang
berwawasan whole language memiliki keterpaduan antara a) kebahasaan, pemahaman,
dan penggunaan, b) isi pembelajaran sesuai dengan pengetahuan siswa, dan c) perolehan
pengalaman belajar sesuai dengan kenyataan penggunaan bahasa dalam kehidupan siswa.
Berangkat dari paparan di atas, pembelajaran apresiasi sastra dengan pendekatan
area isi ini dirancang sebagai berikut. Pertama, siswa diarahkan pada kegiatan
mengakrabi karya sastra dengan sungguh-sungguh, yakni melalui kegiatan menyimak
atau membaca karya sastra. Dari kegiatan mengakrabi ini diharapkan tumbuh
pemahaman, baik pemahaman akan unsur-unsur pembentuk karya sastra maupun
pemahaman akan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah karya sastra (unsur isi).
Kedua, hasil pemahaman selanjutnya dipertajam melalui kegiatan diskusi dan
curah pendapat. Dalam hal ini, kegiatan diskusi dapat dilakukan antara siswa dengan
siswa, atau antara guru dan siswa. Dari hasil diskusi dan curah pendapat ini diharapkan
selain dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam
karya sastra, juga dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan bernalar siswa.
Ketiga, dari hasil pemahaman selanjutnya dapat dituangkan dalam bentuk laporan
tertulis. Melalui kegiatan ini diharapkan kemampuan menulis siswa juga meningkat.
Dengan demikian, apa yang dituntut dalam pendekatan whole language sebagai
wawasan pendekatan area isi telah terpenuhi, yakni pembelajaran dimulai dari
menyuruh siswa menyimak atau membaca, dilanjutkan dengan kegiatan berbicara, dan
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terakhir kegiatan menulis. Dengan menerapkan pendekatan area isi dalam pembelajaran
apresiasi sastra diharapkan pemahaman siswa akan unsur-unsur pembentuk karya
sastra, nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra, dan kemampuan berbahasa siswa
meningkat.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Model penelitian tindakan
kelas dipilih dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pembelajaran apresiasi sastra di
sekolah dasar pada umumnya belum berjalan sesuai dengan

harapan,

yakni

pembelajaran apresiasi belum menekankan pada kegiatan apresiasi, sebingga perlu
diupayakan suatu tindakan guna memecahkan permasalahan tersebut.
Model penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah
model spiral sebagaimana dikemukakan oleh Kemmis dan Mc.Taggart (1988), dengan
langkah-langkah (1) persiapan, (2) pelaksanaan, (3) pemantauan, dan (4) refleksi yang
dilakukan dalam dua siklus.
Penelitian ini dilaksanakan di SDN Patrang I Jember. Dipilihnya SDN Patrang I
Jember sebagai tempat penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa SDN Patrang I
Jember sebagai salah satu SD mitra lembaga FKIP Universtias Jember dalam
mempersiapkan tenaga pengajar bagi lulusan mahasiswa

PGSD sebingga upaya

pembenahan pembelajaran apresiasi sastra di SDN Patrang I Jember akan berdampak
positif bagi pembentukan calon guru sekolah dasar yang berlangsung pada saat
pelaksanaan kegiatan PPL.
Subjek penelitian ini adalah siswa dan guru kelas IV SDN Patrang I Jember.
Siswa kelas IV SDN Patrang I Jember berjumlah 40 orang siswa. Mereka dipantau
sebagai peserta pembelajaran apresiasi sastra. Guru kelas dipantau sebagai pelaksana
pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini guru berpedoman pada satuan
rencana pembelajaran (RP) yang telah disusun secara kolaboratif antara dosen sebagai
peneliti dan guru sebagai pelaksana tindakan penelitian.
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi. Observasi
dilakukan terhadap proses berlangsungnya pembelajaran apresiasi sastra. Dalam
observasi ini dicatat hal-hal penting berkaitan dengan rumusan dan tujuan penelitian.
Observasi dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada siklus pertama dan siklus kedua.
Dalam pengumpulan data ini, peneliti bertindak sebagai pengamat penuh. Peneliti tidak
terlibat dalam proses pembelajaran.
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Data dalam penelitian ini dianalisis dengan analisisis kualitatif, yaitu suatu teknik
pemaparan data sesuai dengan hasil temuan di lapangan yang dinyatakan dalam
pernyataan verbal. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan berpedoman pada
hal-hal sebagai berikut:
(1)

Untuk mengetahui kemampuan siswa memahami unsur-unsur pembentuk
cerita indikatornya adalah :

a.

siswa dapat menyebutkan unsur-unsur pembentuk cerita yang
meliputi : tema, alur, setting, tokoh dan penokohan, dan cara
pandang pengarang dengan menunjukkan kalimat-kalimat yang
mendukung pernyataannya;

b.

sebagian besar siswa (75%) telah dapat menyebutkan unsur-unsur
pembentuk cerita dengan menunjukkan kalimat-kalimat yang mendukung
pernyataannya.

(2)

Untuk

mengetahui

kemampuan

siswa

memahami

nilai-nilai

yang

terkandung dalam bacaan cerita indikatornya adalah :
a.

siswa dapat menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam bacaan
cerita dengan menunjukkan kalimat-kalimat yang mendukung
pernyataannya;

b.

sebagian besar siswa (75%) telah dapat menyebutkan nilai -nilai yang
terkandung dalam bacaan cerita dengan menunjukkan kalimat -kalimat yang
mendukung pernyataannya.

(3)

Untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memberikan tanggapan
indikatornya adalah :

a.

siswa dapat memberikan tanggapan secara tertulis terhadap isi
cerita beserta alasannya;

b.

siswa dapat menuliskan tanggapannya dengan bahasa yang runtut
dan mudah dipahami.
Penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan : (I) persiapan, (2) pelaksanaan,

(3) pemantauan, dan (4) refleksi. Keempat tahap tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1.

Tahap Persiapan
Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah. Masalah diidentifikasi di

sekolah pada saat pembimbingan praktik pengalaman lapangan bagi mahasiswa PGSD
dan wawancara dengan guru pamong. Hasil identifikasi adalah sebagai berikut:
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ditemukakan kenyataan bahwa siswa kelas IV belum dapat memberikan
tanggapan pada cerita yang dibaca;

(b)

pembelajaran

sastra kurang menekankan

pada

kegiatan apresiasi sastra.

Dari hasil identifikasi masalah, selanjutnya disusun rancangan perbaikan
perabelajaran apresiasi sastra dengan pendekatana area isi. Rancangan tersebut dibuat
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(a)

rancangan pembelajaran diperuntukkan bagi siswa kelas IV SD dengan demikian
tujuan pembelajaran harus berpedoman pada GBPP kelas IV pula;

(b)

dalam pelaksanaannya, pembelajaran diawali dengan menyuruh siswa membaca
sebuah

cerita

anak-anak,

mengarahkan

siswa

menemukan

unsur-unsur

pembentuk cerita, mengarahkan siswa menemukan nilai-nilai yang terkandung
dalam bacaan cerita, dan mengarahkan siswa untuk dapat memberi tanggapan
secara tertulis atas isi cerita.
(c)

satuan rencana pembelajaran (RP) apresiasi sastra dengan pendekatan area isi
disusun bersama-sama antara peneliti dan guru kelas.

2.

Tahap Pelaksanaan
Setelah rencana perbaikan pembelajaran disepakati oleh guru dan peneliti,

selanjutnya dilaksanakan

tindakan

sebagai upaya pemecahan masalah. Tahap

pelaksanaan ini dilakukan dalam konteks pembelajaran di kelas. Rincian kegiatannya
adalah sebagai berikut:
(a)

guru

membuka

penjelasan

pelajaran

tentang

dengan

kegiatan

menyampaikan
yang

tujuan pembelajaran dan

akan dilakukan oleh siswa selama

mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan tersebut meliputi : kegiatan membaca
cerita, kegiatan pencarian unsur-unsur pembentuk cerita, kegiatan pencarian
nilai-nilai yang terkandung dalam cerita, dan kegiatan member tanggapan secara
tertulis atas isi cerita.
(b)

guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam menemukan unsur-unsur
pembentuk

cerita,

nilai-nilai

yang terkandung dalam cerita, dan memberi

tanggapan secara tertulis atas isi cerita;
(c)

guru

mengajukan

beberapa

pertanyaan

berkaitan

dengan kegiatan

yang

telah dilakukan siswa, meliputi kegiatan pencarian unsur-unsur pembentuk
cerita, kegiatan pencarian nilai-nilai yang terkandung dalam cerita, dan kegiatan
member tanggapan tertulis isi cerita;
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guru menyimpulkan pelajaran dan memberi tugas untuk melakukan
kegiatan apresiasi bacaan cerita sesuai dengan minat siswa.

3.

Tahap Pemantauan
Pemantauan dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala dan kekurangan-

kekurangan yang muncul selama berlangsungnya proses pembelajaran apresiasi sastra
dengan pendekatan area isi. Juga untuk mengetahui apakah hal-hal yang sudah berjalan
telah sesuai dengan semestinya.

4.

Tahap Refleksi
Tahap ini dimaksudkan untuk mencari upaya perbaikan dari kekurangan-

kekurangan yang muncul dalam proses pembelajaran apresiasi sastra dengan pendekatan
area isi. Dari refleksi ini dilakukan kegiatan terapi ulang. Melalui kegiatan terapi
ulang diharapkan diperoleh gambaran kegiatan pembelajaran apresiasi yang dapat
meningkatkan kemampuan apresiasi siswa terhadap karya sastra di sekolah dasar.
Dalam penelitian ini digunakan instrumen berupa alat pemandu pengumpul data
dan pemandu analisis data. Alat tersebut berupa pedoman analisis data dan hasil catatan
pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan disajikan per siklus.
1.

Siklus Pertama
Pelaksanaan tindakan kelas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan

mengapresiasi bacaan cerita siswa kelas IV SD, diawali dengan penyajian pembelajaran
apresiasi sastra di kelas dengan menerapkan pendekatan area isi.
Setelah dilakukan tindakan berupa penerapan pendekatan area isi dalam
pembelajaran apresiasi sastra dengan bacaan cerita berjudul "Amelia" (1997) karya
Norma R.V. Z diperoleh hasil sebagai berikut.
a.

Kemampuan Siswa dalam Menemukan Unsur-Unsur Pembentuk Cerita
Kemampuan isiswa dalam menemukan unsur-unsur pembentuk cerita, setelah

dilakukan tindakan pada siklus I, pada umumnya siswa dapat me nyebutkan siapa
tokohnya, bagaimana watak masing-masing tokohnya, dimana settingnya, bagimana
alur ceritanya , dan bagaimana sudut pandang pengarangnya. Siswa pada umumnya
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belum dapat menyebutkan salah satu unsur pembentuk cerita, yaitu tema. Hal ini tampak
pada salah satu hasil pekerjaan siswa berikut ini.
Unsur-unsur pembentuk cerita "Amelia" adalah :
1)

Tokohnya

:

a.

Amelia

b.

Susi

c.

Arini

2)

Watak Tokohnya

a.

Amelia berwatak baik

b.

Susi berwatak jahat

c.

Arini berwatak baik

3)

Setting cerita

a.

Sekolah Amelia

b.

Rumah Amelia (Malang)

c.

Jakarta

4)

Alur Cerita

-

Maju

-

Dimulai dengan perseteruan antara Amelia dan Susi

-

Susi meninggal dunia karena sakit

-

Amelia menemukan pengganti Susi pada diri Arini

5)

Sudut Pandang Pengarang : Pengarang ada di luar cerita

6)

Tema Cerita : .....? (siswa tidak dapat menjawab)

:

:

:

Dari data tersebut, diperoleh kenyataan bahwa siswa belum dapat menemukan tema
cerita, hal ini terjadi pada hampir sebagian besar siswa.
b.

Kemampuan Siswa dalam

Menemukan Nilai-Nilai yang Terkandung

dalam Bacaan Cerita.
Setelah dilakukan tindakan pada siklus I, pada umumnya sebagian besar siswa
belum dapat menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita "Amelia".
Ketidakmampuan siswa dalam menemukan nilai-nilai dalam cerita "Amelia" ini, diduga
siswa tidak memahami istilah "nilai" sehingga hasil pekerjaan siswa untuk tugas
menyebutkan nilai-nilai ini kosong.
c.

Kemampuan Siswa Memberi Tanggapan Tertulis Pada Bacaan Cerita
Pada umumnya siswa dapat memberi tanggapan tertulis pada bacaan cerita yang

telah dibacanya. Namun demikian tanggapan tersebut hanya dinyatakan dalam kalimat-
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kalimat pernyataan yang sangat sederhana, boleh dikatakan berupa pernyataan singkat,
seperti tampak pada hasil pekerjaan siswa berikut ini.
a.

"Ceritanya bagus"

b.

"Ceritanya sangat menegangkan"

c.

"Saya menyukai tokoh Amelia"

d.

"Saya kurang menyukai tokoh Susi". dsb
Dari data tersebut, nyata sekali bahwa kemampuan menuliskan tanggapan perlu

dibenahi agar siswa dapat membuat pernyataan/tanggapan dengan kalimat yang agak
lengkap.

HASIL ANALISIS DAN REFLEKSI SIKLUS I
Hasil pelaksanaan tindakan siklus I, dianalisis dan direfleksi dengan guru kelas
yang hasilnya adalah sebagai berikut:
(1)

siswa belum dapat menyebutkan tema cerita, hal ini diduga karena
siswa

belum/tidak

memahami

istilah

"tema".

Untuk

itu,

perlu

diberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa
agar siswa dapat menemukan tema cerita;
(2)

siswa yang tidak dapat menyebutkan

nilai-nilai

yang terkandung

dalam cerita, diduga juga karena siswa tidak memahami istilah "nilai".
Untuk itu,

perlu adanya penjelasan

yang mendetail berkaitan dengan

istilah kepada siswa, sehingga siswa dapat

memahaminya

dan

dapat

isi

cerita,

menemukan nilai-nilai cerita pada bacaan yang diceritanya.
(3)

siswa

yang telah dapat

mengemukakan

tanggapannya

atas

perlu dijelaskan bahwa tanggapan akan lebih baik bila disertai alasan,
karena dengan demikian siswa telah diarahkan untuk dapat

membuat

pemyataan lebih lengkap dan ini jauh lebih baik di samping juga dapat
melatih kemampuan mengungkapkan gagasan.
Dari hasil analisis dan refleksi ini, akan dipakai sebagai pedoman perbaikan pada
tindakan siklus II.

2.

Siklus Kedua
Pelaksanaan tindakan siklus II ini, urutan-urutan kegiatannya tidak jauh berbeda

dengan urutan-urutan tindakan yang dilakukan pada siklus I, hanya saja ada tambahan
penjelasan mendetail berkaitan dengan istilah "tema" dan istilah "nilai" yang perlu
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dipahamkan kepada siswa sehingga siswa benar-benar dapat memahaminya dan dapat
melakukan pencarian tema dan nilai-nilai pada bacaan cerita yang dibacanya. Di samping
itu, perlu juga dijelaskan pada siswa agar dapat memberikan alasan pada tanggapan
tertulisnya atas isi cerita yang dibacanya, karena dengan demikian akan dapat melatih
kemampuan berbahasa siswa.
Hasil selengkapnya setelah dilakukan tindakan pada siklus II adalah sebagai
berikut:
a.

Kemampuan Siswa Dalam Menemukan Unsur-Unsur Pembentuk Cerita
Setelah dilakukan tindakan pada siklus II dengan cara memberi penjelasan yang

lebih mendalam berkaitan dengan istilah "tema", sebagian besar siswa (80%) telah dapat
menyebutkan unsur-unsur pembentuk cerita secara lengkap : ada tema, tokoh, perwatakan,
setting, alur, dan sudut pandang pengarang. Masing-masing unsur pembentuk cerita yang
disebutkan didukung oleh kalimat-kalimat dalam bacaan yang menyatakan gambaran
masing-masing unsur cerita. Hal ini dapat dilihat pada salat satu hasil pekerjaan siswa
berikut ini.
Contoh :
Tema cerita "Amelia" adalah persahabatan.
Kalimat pendukung tema tersebut adalah :
"Sus, kamulah sebenarnya yang pantas disebut sahabat. Kamu telah mampu
membangkitkan aku dari kerapuhan dan rasa minder. Kamu dengan olok-olokmu dan
ejekanmu, sebenarnya justru mengajari aku untuk menghadapi hidup ini" (Amelia,
1997:47).
Dari data tersebut siswa telah dapat menemukan unsur-unsur pembentuk cerita
beserta alasannya.
b.

Kemampuan Siswa dalam Menemukan Nilai-nilai yang Terkandung dalam

Bacaan Cerita.
Sama halnya kemampuan menemukan tema cerita, kemampuan siswa dalam
menemukan nilai-nilai cerita dapat dilakukannya setelah mendapat penjelasan
mendetail berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan nilai. Sebagian besar siswa (75%)
telah dapat menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita disertai dengan
kalimat-kalimat yang mendukung pemyataannya.
Contoh : Salah satu hasil pekerjaan siswa.
Nilai yang terkandung dalam cerita "Amelia" adalah :
(1)

"Hidup adalah perjuangan"
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perjuangan Susi melawan penyakitnya perjuangan Arini melawan keserakahan
tantenya perjuangan Amelia dalam melawan ketidakberdayaannya
(2)

"Hidup harus disertai dengan kasih sayang"
kasih sayang Susi pada Amelia walau dengan cara yang tidak lazim, yaitu dengan
mengejek, mengolok-olok guna membakar semangat hidup Amelia kasih sayang
Amelia pada Arini

dsb

Dari data tersebut siswa telah dapat menemukan nilai-nilai yang terkandung
dalam cerita beserta alasannnya.

c.

Kemampuan Siswa Memberi Tanggapan Tertulis Pada Bacaan Cerita
Setelah dilakukan tindakan siklus II, sebagian besar siswa (80%) telah dapat

menuliskan tanggapannya dalam bentuk pernyataan yang lebih lengkap dengan
pemberian alasan mengapa ia berpendapat demikian. Contoh : Salah satu hasil pekerjaan
siswa.
Cerita "Amelia" bagus, menegangkan dan mendebarkan. Lebih-Iebih pada saat
Arini disekap perampok. Wah,Seru! Aku baru dapat bernafas lega manakala Arini
dapat membebaskan dirinya pada saat perampok itu telah pergi ............. dsb.
Dari data tersebut siswa telah dapat menuliskan tanggapannya dalam bentuk
kalimat yang lebih lengkap, dan ini akan sangat membantu melatih kemampuan berbahasa
siswa.

HASIL ANALISIS DAN REFLEKSI SIKLUS II
Setelah dilakukan analisis dan refleksi siklus II dengan guru kelas hasilnya adalah
sebagai berikut:
(1)

penjelasan guru tentang tema pada siswa dengan bahasa yang mudah
dipahami berdampak pada kemampuan siswa menemukan tema cerita;

(2)

penjelasan
mudah

guru

dipahami

tentang nilai-nilai
berdampak

pada

positif

siswa

dengan

pada

kemampuan

pemberian

alasan

bahasa
siswa

yang
dalam

menemukan nilai-nilai cerita;
(3)

penjelasan
siswa,

guru

berdampak

akan

pentingnya

positif

pada

kemampuan

pada

berbahasa

dapat memberi alas an dengan bahasa yang lebih lengkap.

pernyataan

siswa.

Siswa
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KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan
beberapa hal sesuai dengan rumusan dan tujuan masalah penelitian sebagai berikut:
(1)

pembelajaran apresiasi bacaan cerita dengan pendekatan area isi yang
menekankan
pembentuk

pada
cerita

secara

pemahaman/'penjelasan
mendalam

dapat

akan

unsur-unsur

meningkatkan

siswa pada unsur-unsur pembentuk cerita sampai

pemahaman

80% dari

total

jumlah siswa;
(2)

pembelajaran apresiasi bacaan cerita dengan pendekatan
menekankan
meningkatkan

pada

penjelasan

pemahaman

akan
siswa

nilai-nilai
pada

secara

nilai-nilai

area isi yang

mendalam
yang

dapat

terkandung

dalam bacaan cerita hingga 75% dari total jumlah siswa;
(3)

pembelajaran apresiasi bacaan cerita dengan

pendekatan area isi yang

menekankan pada pentingnya pemberian alasan pada tanggapan
(4)

tertulis isi cerita dapat meningkatkan kemampuan bahasa tulis siswa hingga 80%
dari total jumlah siswa.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat disarankan kepada guru untuk

menggunakan pendekatan area isi dalam pembelajaran apresiasi sastra, tentu dengan
memperhatikan hal-hal mana yang perlu mendapat perhatian dan mana yang tidak.
Sehingga dapat diperoleh kemampuan apresiasi sastra secara baik dan benar.
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MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MODEL SIKLUS
BELAJAR (LEARNING CYCLE 5E) BERBASIS EKSPERIMEN PADA
PEMBELAJARAN SAINS DI SDN PATRANG I JEMBER
Sri Astutik1)
1)

Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FKIP Universitas Jember
e-mail: Sri Astutik_FKIP@unej.ac.id

Abstract: Learning cycle is one model of learning with a constructivist approach.
Learning Cycle or abbreviated LC in this writing is a model student-centered learning.
The results showed Learning Science Learning Cycle Model with the application of the
experimental method to improve student learning results in SDN Patrang I Jember with
the average value of correct answers amounted to 80.25%; Learning Activity Level
students using the Learning Cycle Model with experimental methods in VB graders
SDN Patrang 1 Jember achieve an average rating of 83.17% are categorized as very
active. Thus the Learning Cycle model with experimental methods can be used as
consideration for prospective student teachers, schools and students, especially in the
enriched environment-based learning strategies that will be able to contribute to the
advancement of national education.
Abstrak: Siklus Belajar merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan
konstruktivis. Learning Cycle atau disingkat LC dalam penelitian ini adalah model
student-centered learning. Hasil penelitian menunjukkan Model Pembelajaran Sains
Learning Cycle dengan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa di
SDN Patrang Jember I dengan nilai rata-rata jawaban yang benar sebesar 80,25%.
Aktivitas Belajar menggunakan Model Siklus Belajar dengan metode eksperimental di
VB siswa kelas SDN Patrang Jember 1 mencapai nilai rata-rata 83,17% tergolong
sangat aktif. Dengan demikian model Learning Cycle dengan metode eksperimental
dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi calon guru terutama dalam strategi
pembelajaran berbasis lingkungan yang akan dapat memberikan kontribusi bagi
kemajuan pendidikan nasional.
Kata kunci: Metode eksperimen, siklus belajar, aktivitas belajar

PENDAHULUAN
Perkembangan IPTEK semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam
pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Upaya untuk meningkatkan mutu,
efisiensi, dan efektifitas pendidikan nasional baik secara makro maupun mikro telah dan
sedang dilaksanakan melalui perubahan kebijaksanaan pendidikan. Perubahan tersebut
meliputi standarisasi termasuk penyempurnaan kurikulum, sistem pengajaran, peningkatan
kinerja guru serta pengadaan fasilitas dan sumber belajar (Depdikbud

dalam Margono,

2003:7).
Usaha untuk keberhasilan proses belajar mengajar adalah dengan menerapkan strategi
atau pendekatan pembelajaran yang efektif dan efisien, guna mencapai tujuan pembelajaran
yang diinginkan. Tujuan pembelajaran secara efektif dapat tercapai bila dalam proses belajar
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mengajar siswa mendapat pengetahuan dan pengalaman belajar yang bermakna. Hal ini dapat
dicapai bila dalam pembelajaran melibatkan partisipasi aktif siswa (Bektiarso, 1997:194).
Hasil observasi di SDN Patrang I Jember pada pembelajaran IPA di kelas VB
menunjukkan bahwa; a) penggunaan alat percobaan belum bervariasi; b) penggunaan media
pembelajaran belum bervariasi; c) penggunaan metode pembelajaran belum bervariasi; d)
aktifitas belajar siswa masih relatif kurang; e) hasil belajar IPA siswa masih kurang, yaitu
45% siswa mempunyai hasil belajar di bawah standar ketuntasan minimal (SKM 6,5).
Sedangkan metode yang biasa digunakan oleh guru adalah metode ceramah. Proses
pembelajaran dengan metode ceramah menyebabkan siswa merasa bosan dan malas belajar.
Menurut Sardiman (1992:113) kegiatan belajar mengajar dengan metode ceramah, informasi
yang diceramahkan mudah hilang atau ketinggalan. Di samping itu tidak semua siswa
mempunyai daya tangkap yang tajam, sering terjadi dari apa yang dijelaskan guru, hanya
diterima sebagian saja oleh siswa. Oleh karena itu, diperlukan adanya model pembelajaran
yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Model pembelajaran yang diharapkan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa adalah Model Siklus Belajar (Learning Cycle 5E). Marek
dan

Methven

(dalam

Dasna,

2005),

menyatakan

bahwa

siswa

yang

gurunya

mengimplementasikan model Siklus Belajar (Learning Cycle 5E) mempunyai keterampilan
menjelaskan yang lebih baik dari pada siswa yang gurunya menerapkan metode ekspositori,
sedangkan Cohen dan Clough (dalam dasna, 2005) menyatakan bahwa model Siklus Belajar
(Learning Cycle 5E) merupakan strategi jitu bagi pembelajaran sains di sekolah menengah
karena dapat dilakukan secara luwes dan memenuhi kebutuhan nyata guru dan siswa.
Dalam proses pembelajaran, seorang guru perlu menciptakan suasana kelas yang
kondusif, sehingga aktivitas belajar siswa tinggi dan hasil belajar siswa optimal (di atas
KKM). Salah satu model pembelajaran yang diperkirakan dapat meningkatkan aktivitas dan
hasil belajar siswa adalah Model Pembelajaran Siklus (Learning Cycle 5E). Model
pembelajaran Siklus (Learning Cycle 5E) merupakan salah satu model pembelajaran yang
berpusat pada siswa (student centered). Menurut Lobarch (dalam Wena, 2009:171) model
pembelajaran siklus memiliki 5 tahap yang terdiri atas tahap pertama pembangkitan minat,
pada tahap ini guru berusaha membangkitkan dan mengembangkan minat siswa dan
keingintahuan (curiosity) siswa tentang topik yang akan diajarkan, misalnya dengan
mengajukan pertanyaan tentang proses faktual dalam kehidupan sehari-hari (yang
berhubungan dengan topik bahasan); kedua Tahap eksplorasi, pembentukan kelompokkelompok kecil antara 2-4 siswa, kemudian diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam
kelompok kecil tanpa pembelajaran langsung dari guru; ketiga

Tahap penjelasan, guru
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dituntut mendorong siswa untuk menjelaskan suatu konsep dengan kalimat/pemikiran sendiri,
meminta bukti dan klarifikasi atas penjelasan siswa, dan saling mendengar secara kritis
penjelasan antar siswa atau guru; keempat Tahap elaborasi siswa menerapkan konsep dan
keterampilan yang telah dipelajari dalam situasi baru atau konteks yang berbeda; kelima
Tahap evaluasi, guru dapat mengamati pengetahuan atau pemahaman siswa dalam
menerapkan konsep baru. Tahapan-tahapan di dalam Model Siklus Belajar yang meliputi
tahap pembangkitan minat, tahap eksplorasi, penjelasan, elaborasi dan tahap evaluasi bisa
dilakukan dengan kegiatan eksperimen, sehingga dengan penerapan Model Siklus Belajar
Berbasis Eksperimen semua kemampuan bisa terintegrasi dengan baik.
Mata pelajaran IPA atau Sains di sekolah Dasar merupakan salah satu mata pelajaran
yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir analitis dengan menggunakan berbagai
peristiwa alam dan penyelesaian masalah baik secara kualitatif maupun kuantitatif serta dapat
mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri. Dalam proses
pembelajaran IPA di sekolah, menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk
mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.
Pendidikan IPA diarahkan untuk inkuiri dan berbuat sehingga dapat membantu peserta didik
untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam sekitar. IPA diperlukan
dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan
masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Penerapan IPA perlu dilakukan secara
bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Pembelajaran IPA sebaiknya
dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry) untuk menumbuhkan kemampuan
berfikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting
kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran IPA di SD menekankan pada pemberian
pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan ketrampilan
proses dan sikap ilmiah.
Model Pembelajaran
Winataputra (1996:78) menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka
konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman
belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para
perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktifitas
belajar mengajar.
Di dalam perkembangannya tidak dapat dipungkiri bahwa manusia selalu berusaha
mencapai efisiensi-efisiensi kerja dengan jalan memilih dan menggunakan suatu cara atau
taktik yang dianggap terbaik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian pula dengan
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kegiatan pembelajaran yang tepat dan dipandang lebih efektif sehingga tujuan pembelajaran
dapat tercapai dengan baik.
Berdasarkan faktor-faktor di atas diharapkan guru dapat memilih model pembelajaran
yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Suatu model pembelajaran dikatakan baik
jika penggunaannya tepat, memberikan hasil belajar yang optimal, serta dapat meningkatkan
aktivitas belajar siswa.
Menurut Wheatley (Dalam Bektiarso, 1997:194), pembelajaran konstruktivisme
mengandung dua prinsip yaitu pertama, pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif tetapi
secara aktif oleh struktur kognitif siswa. Kedua, fungsi kognisi bersifat adaptif dan membantu
pengorganisasian melalui pengalaman nyata, sehingga siswa dapat mengumpulkan
pertanyaan untuk memperoleh pengetahuan.
Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar atau guru perlu menyusun
tugas sedemikian rupa, sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya
sendiri agar yang lain bisa mencapai tujuan mereka dan kunci keberhasilan kerja kelompok
adalah persiapan guru dalam penyusunan tugasnya (Lie, 2002:31).
Model Siklus Belajar (Learning Cycle 5E)
Pembelajaran siklus merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan
konstruktivis. Model pembelajaran siklus pertama kali diperkenalkan oleh Robert Karplus
dalam Science Curriculum Improvement Study/SCIS (Trowbridge dan Bybee dalam Wena,
2009:170). Siklus Belajar (Learning Cycle) atau dalam penulisan ini disingkat LC adalah
suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered). LC merupakan
rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa
dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan
jalan berperanan aktif. Menurut Dasna (2005:66), model pembelajaran ini menyarankan agar
proses pembelajaran dapat melibatkan siswa dalam kegiatan belajar yang aktif sehingga
terjadi asimilasi, akomodasi dan organisasi dalam struktur kognitif siswa.
Siklus belajar merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan
kontruktivis yang pada mulanya terdiri atas tiga tahap, yaitu:
a.

eksplorasi (exploration),

b.

pengenalan konsep (concept introduction), dan

c.

penerapan konsep (konsep application).
Pada proses selanjutnya, tiga tahap siklus tersebut mengalami pengembangan. Tiga

siklus tersebut saat ini dikembangan menjadi lima tahap (Lorbach dalam Wena, 2009:171),
yaitu:
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Tahap 1. Pembangkit Minat
Tahap pembangkit minat merupakan tahap awal dari siklus belajar. Pada tahap ini,
guru berusaha membangkitkan dan mengembangkan minat dan keingintahuan (curiosity)
siswa topik yang akan diajarkan. Hal ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan
tentang proses faktual dalam kehidupan sehari-hari (yang berhubungan dengan topik
bahasan). Dengan demikian, siswa akan memberikan respon/jawaban, kemudian jawaban
siswa tersebut dapat dijadikan pijakan oleh guru untuk mengetahui pengetahuan awal siswa
tentang pokok bahasan. Kemudian guru perlu melakukan identifikasi ada/tidaknya kesalahan
konsep pada siswa.

Dalam hal ini guru harus membangun keterkaitan/perikatan antara

pengalaman siswa dengan topik pembelajaran yang akan dibahas.
Tahap 2. Eksplorasi
Eksplorasi merupakan tahap kedua mdel siklus belajar. Pada tahap eksplorasi dibentuk
kelompok-kelompok kecil antara 2-4 siswa, kemudian diberi kesempatan untuk bekerja sama
dalam kelompok kecil tanpa pembelajaran langsung dari guru. Dalam kelompok ini siswa
didorong untuk menguji hipotesis dan atau membuat hipotesis baru, mencoba alternatif
pemecahannya dengan teman sekelompok, melakukan dan mencatat pengamatan serta ide-ide
atau pendapat yang berkembang dalam diskusi. Pada tahap ini guru berperan sebagai
fasilitator dan motivator. Pada dasarnya tujuan tahap ini adalah mengecek pengetahuan yang
dimiliki siswa apakah sudah benar, masih salah, atau mungkin sebagian salah, sebagian
benar.
Tahap 3. Penjelasan
Penjelasan merupakan tahap ketiga siklus belajar. Pada tahap penjelasan, guru dituntut
mendorong siswa untuk menjelaskan suatu konsep dengan kalimat/pemikiran sendiri,
meminta bukti dan klarifikasi atas penjelasan siswa, dan saling mendengar secara kritis
penjelasan antar siswa atau guru. Dengan adanya diskusi tersebut, guru memberi definisi dan
penjelasan tentang konsep yang dibahas, dengan memakai penjelasan siswa terdahulu sebagai
dasar diskusi.
Tahap 4. Elaborasi
Elaborasi merupakan tahap keempat siklus belajar. Pada tahap elaborasi siswa
menerapkan konsep dan keterampilan yang telah dipelajar dalam situasi baru atau konteks
yang berbeda. Dengan demikian, siswa akan dapat belajar secara bermakna, karena telah
dapat menerapkan/mengaplikasikan konsep yang baru dipelajarinya dalam situasi baru. Jika
tahap ini dapat dirancang dengan baik oleh guru maka motivasi belajar siswa tentu dapat
mendorong peningkatan hasil belajar siswa.
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Tahap 5. Evaluasi
Evaluasi merupakan tahap akhir dari siklus belajar. Pada tahap evaluasi, guru dapat
mengamati pengetahuan atau pemahaman siswa dalam menerapkan konsep baru. Siswa dapat
melakukan evaluasi diri dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan mencari jawaban yang
menggunakan observasi, bukti, dan penjelasan yang diperoleh sebelumnya. Hasil evaluasi ini
dapat dijadika guru sebagai bahan evaluasi tentang proses penerapan siklus belajar yang
sedang diterapkan, apakah sudah berjalan dengan baik, cukup baik, atau masih kurang.
Demikian pula melalui evaluasi diri, siswa akan dapat mengetahui kekurangan atau kemajuan
dalam proses pembelajaran yanag sudah ditentukan.
Metode Eksperimen
Sagala (2006) menyatakan bahwa eksperimen adalah percobaan untuk mengamati
suatu objek, menganalisis data, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri tentang suatu
objek dan membuktrikan suatu pertanyaan atau hipotesis tertentu. Sedangkan metode
eksperimen dalam pembelajaran adalah cara penyajian bahan pelajaran yang memungkinkan
siswa melakukan percobaan untuk membuktikan sendiri suatu pertanyaan atau hipotesis yang
dipelajari.
Dalam proses pembelajaran dengan metode eksperimen siswa diberi kesempatan
untuk mengalami sendiri atau mengikuti proses, mengamati suatu objek, mengalisis data,
membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri tentang suatu proses, keadaan atau proses
tertentu. Peranan guru dalam metode eksperimen adalah memberi bimbingan agar eksperimen
itu dilakukan dengan teliti sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan.

METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah siswa kelas VB SD
Negeri Patrang I, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Penentuan subyek penelitian ini
tidak menggunakan teknik sampling tetapi menggunakan teknik populasi, karena penelitian
tindakan kelas sampelnya berbentuk populasi. Jumlah siswa kelas VB adalah 38 anak. Secara
keseluruhan SD Negeri Patrang 01 terdiri atas tiga belas kelas yaitu, kelas I (3 kelas), II (2
kelas), III (2 kelas), IV (2 kelas), V (2 kelas), dan VI (2 kelas). Jumlah guru kelas ada 13
orang, 3 orang guru olah raga, 2 orang guru Pendidikan Agama Islam, 1 orang guru computer,
1 orang guru bahasa Inggris, dan seorang kepala sekolah.
Desain penelitian yang digunakan adalah model siklus Hopkins, yaitu penelitian
tindakan kelas dalam bentuk spiral yang terdiri dari empat fase meliputi perencanaan,
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tindakan, observasi, dan refleksi. Keempat fase tersebut saling berhubungan dalam siklus
yang berulang.
Penelitian ini berkaitan tentang subyek siswa, dengan demikian segala bentuk data
yang berkaitan dengan siswa dapat diperoleh dari beberapa sumber yang bermacam-macam,
baik yang bersifat sekunder ataupun primer. Untuk memperoleh data tentang pengetahuan
serta pemahaman siswa, aktifitas siswa, dan sikap siswa, maka sangat diperlukan sumber
pendukung data yang bervariasi karena akan memberikan validasi data yang akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Fokus kajian dalam penelitian ini, sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian,
hasil penelitian difokuskan pada dua hal yaitu: aktifitas siswa dan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, yang masing-masing ditunjukkan
dalam tabel 5.1 untuk aktifitas belajar siklus 1, tabel 5.2 untuk hasil belajar siklus 1, tabel 5.3
untuk aktivitas belajar siklus 2, dan tabel 5.4 untuk hasil belajar siklus 2.
Kegiatan observasi dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan tindakan yang
merupakan pengamatan terhadap aktivitas siswa dalam kelompok selama pembelajaran
berlangsung. Berdasarkan hasil

pengamatan yang dilakukan pada siklus 1 selama

pelaksanaan pembelajaran materi makanan dengan model Siklus Belajar (Learning Cycle 5E)
dengan metode eksperimen dapat dikatakan telah mengalami peningkatan dibandingkan
dengan sebelum adanya perlakuan. Hal ini dapat dilihat mulai kegiatan awal, siswa agak
tertarik dengan berbagai informasi guru tentang model pembelajaran Siklus Belajar (Cycle
Learning 5E) dengan metode eksperimen. Hal tersebut tampak dari antusias siswa dalam
menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Perolehan nilai rata-rata aktifitas siswa mengalami
peningkatan yaitu sebesar 78,04%. Sebagai pendukung, ketika masuk pada kegiatan inti ada
sebagaian siswa yang mendominasi dalam pembelajaran dan ada siswa yang masih bingung
karena tidak bisa mengimbangi siswa yang mendominasi pembelajaran. Tampak dalam
pembelajaran tidak jarang banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Namun dengan
berbagai tanggapan dari siswa dan bimbingan guru akhirnya kesalahan tersebut dapat teratasi.
Kesalahan-kesalahan yang terjadi lebih disebabkan akibat siswa belum terbiasa menggunakan
model pembelajaran IPA Siklus Belajar (Cycle Learning 5E) dengan metode eksperimen.
Dengan demikian perhatian siswa terhadap guru selama proses pembelajaran berlangsung
sudah mulai meningkat.
Hasil perhitungan dan analisis nilai post tes siswa pada siklus 1, menunjukkan bahwa
ketuntasan hasil belajar yang dicapai oleh siswa kelas VB sudah dapat dikatakan tuntas.
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Berdasarkan hasil observasi motivasi dan hasil belajar siswa oleh observer dan peneliti pada
kegiatan pembelajaran pada siklus 1 dapat dikatakan bahwa pembelajaran sudah ada
peningkatan, walaupun belum mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan pada
penelitian ini.
Hasil refleksi dan rancangan perbaikan pada siklus 1 dijadikan acuan untuk
pembelajaran siklus 2, pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan sudah mengalami
peningkatan dibandingkan dengan siklus 1. Hal ini dibuktikan dengan besarnya persentase
secara klasikal aktivitas belajar siswa yang diamati dalam proses belajar telah mengalami
peningkatan yaitu sebesar 83,17%. Keadaan tersebut, membuktikan bahwa dengan
menerapkan model siklus belajar (Learning Cycle 5E) dengan eksperimen dalam
pembelajaran IPA dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dibandingkan dengan
pembelajaran yang biasa dilakukan sebelum penelitian.
Data ketuntasaan hasil belajar siswa pada siklus 2, terdapat pada lampiran 5 maka
dapat dibuat ringkasan tentang ketuntasan hasil belajar selama mengikuti pembelajaran di
kelas pada siklus 2 nilai rata-rata hasil belajar terdapat 80,25 dengan kategori telah mencapai
ketuntasan klasikal.
Hasil perhitungan nilai post tes pada siklus 2 menunjukkan bahwa besarnya nilai ratarata ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal telah mengalami peningkatan dibandingkan
siklus 1 sebesar 60,50. Berdasarkan hasil perhitungan pada siklus 2 menunjukkan bahwa
ketuntasan belajar siswa telah mengalami peningkatan terhadap besarnya prosentase
ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal yaitu mencapai 87,50%.
Dari 40 siswa, sudah banyak siswa yang tuntas dalam pembelajaran dengan Model
siklus Belajar (Learning Cycle 5E) dengan metode eksperimen yaitu 35 anak (87,50 %) sudah
tuntas dan yang belum tuntas sebanyak 5 anak (12,50%). Hal ini disebabkan karena siswa
sudah memahami Model Pembelajaran Siklus 5E (Learning Cycle 5E) Berbasis Experimen
dan 5 anak yang belum tuntas disebabkan karena pada siklus 2 ada yang tidak masuk.
Aktifitas belajar siswa untuk kategori baik nilai rata-ratanya meningkat dari siklus 1
(61,42 %) dan siklus 2 (84,36 %). Hal ini menunjukkan bahwa indikator aktifitas belajar
yaitu bertanya, menjawab pertanyaan, diskusi, mengerjakan tugas, dan menyelesaikan soal
telah dipahami oleh siswa sehingga kegiatan pembelajaran mengalami peningkatan aktifitas
belajar.
Berdasarkan pada pelaksanan Pembelajaran pada siklus 1 dan siklus 2 dengan Model
Siklus Belajar (Learning Cycle 5E) dengan metode eksperimen, maka di peroleh hasil sebagai
berikut:
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Siklus 2

Indikator Aktivitas
Keterangan:
A = Memperhatikan penjelasan
B = Kerja sama dalam kelompok
C = Bertanya
D = Menanggapi pendapat orang lain
E = Menjawab pertanyaan guru

Gambar 1. Grafik aktivitas siswa siklus 1 dan 2
Hasil Pelaksanaan pembelajaran IPA dengan menggunakan Model Siklus Belajar
(Learning Cycle 5E) dengan eksperimen juga mengalami peningkatan seperti diperlihatkan
pada grafik berikut ini.
Tabel 5.5 Rekapitulasi Nilai pada Pembelajaran siklus 1 dan siklus 2
Pelaksanaan

Nilai Rata-rata

1

Siklus 1

60.50

2

Siklus 2

80,25

Nilai rata-rata

No.
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Gambar 2. Grafik Nilai hasil belajar siswa siklus 1 dan 2
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Berdasarkan hasil observasi motivasi dan hasil belajar siswa oleh observer dan peneliti
pada kegiatan pembelajaran pada siklus 2 dapat dikatakan bahwa pembelajaran termasuk
berhasil.
Kesimpulan ini terwujud antara lain dengan adanya kegiatan pembelajaran yang
berpusat pada siswa artinya tidak banyak menggantungkan pada guru (ditunjukkan adanya
persentase aktivitas tinggi), dapat membangkitkan kegairahan belajar siswa, meningkatkan
kerjasama antar siswa serta semakin percaya diri.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1)

Pembelajaran IPA dengan Model Siklus Belajar (Learning Cycle 5E) dengan
eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar siswa di Sekolah Dasar Negeri Patrang I
Jember.

2)

Tingkat aktifitas siswa dengan Penerapan Model Siklus Belajar (Learning Cycle 5E)
dengan eksperimen pada siswa kelas VB Sekolah Dasar Negeri Patrang I Jember
mencapai nilai rata-rata 83,17 % yang dikategorikan sangat aktif.

Saran
1)

Model Siklus Belajar (Learning Cycle 5E) dengan eksperimen bisa dijadikan sebagai
alternative

pemilihan

model

Pembelajaran

dan

media

pembelajaran

untuk

meningkatkan hasil belajar siswa dan aktivitas siswa.
2)

Dalam Pelaksanaan Pembelajaran guru selain sebagai fasilitator juga sebagai
motivator sehingga guru hendaknya dapat terus memberi motivasi kepada siswa agar
siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran.
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BUDAYA TUTUR BAHASA INDONESIA DAN KONTRIBUSINYA
BAGI PENDIDIKAN ETIKA DI SEKOLAH DASAR
Sukatman1)
1)

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Jember
e-mail: Sukatman_FKIP@unej.ac.id

Abstract: In a language needs to consider certain things that are common rule
language, namely (1) setting and atmosphere of the talks, (2) who is the speaker
participants , (3) a clear discussion purposes, (4) the order, rule, or turn speech, (5)
appropriate subject, (6) tool or speech channels are used, (7) norms or manners
prevailing in the society, and (8) appropriate various languages . There are a number of
cultural foundation of speek in Indonesian that needs to be adhered to be a polite speech
communication. The basic rule in question is (1) an open and friendly attitude, (2)
consideration of taboo language, (3) the use of scientific language, (4) refining the
language (euphemism), (5) the use of special normative expression, (6) the use of
pronouns correctly, (7) the choice of words which are smoother, and (8) the use of
appropriate body language. Culture of said in Indonesian language needs to be taught in
primary schools as a means of ethical education
Abstrak: Dalam berbahasa perlu mempertimbangkan hal-hal tertentu yang merupakan
kaidah umum berbahasa, yaitu (1) seting dan suasana pembicaraan, (2) siapa peserta
wicaranya, (3) tujuan pembicaraan yang jelas, (4) urutan, aturan, atau giliran wicara,
(5) topik pembicaraan sesuai, (6) alat atau saluran wicara yang digunakan, (7) norma
atau sopan santun yang berlaku di masyarakat, dan (8) ragam bahasa yang tepat. Ada
sejumlah budaya tutur dasar BI yang perlu dipatuhi agar tuturan komunikasi terasa
sopan. Aturan dasar yang dimaksud adalah (1) sikap terbuka dan bersahabat, (2)
pertimbangan tabu bahasa, (3) penggunaan bahasa ilmiah, (4) penghalusan bahasa
(eufemisme), (5) penggunaan ungkapan normatif khusus, (6) penggunaan pronomina
secara tepat, (7) pemilihan kata yang bernilai rasa lebih halus, dan (8) penggunaan
bahasa tubuh secara tepat. Budaya tutur bahasa Indonesia perlu diajarkan di sekolah
dasar sebagai sarana pendidikan etika.
Kata kunci: budaya tutur, bahasa Indonesia, pendidikan etika

PENDAHULUAN
Etika bahasa adalah suatu kaidah normatif penggunaan bahasa yang merupakan
pedoman umum dan disepakati oleh masyarakat pengguna bahasa bahwa cara yang demikian
itu diakui sebagai bahasa yang sopan, hormat, dan sesuai dengan tatanilai yang berlaku
dalam masyarakat bahasa yang bersangkutan. Dalam konteks berbahasa Inggris Gumpersz
dan Hymes, (1972) menemukan aturan umum berbahasa secara baik. Apabila seseorang
berbahasa perlu

mempertimbangkan hal-hal tertentu, yaitu (1) seting dan suasana

pembicaraan, (2) siapa peserta wicaranya (orang pertama, kedua, atau bahkan ketiga), (3)
tujuan pembicaraan yang jelas, (4) urutan, aturan, atau giliran wicara (cara menyela secara
benar), (5) topik pembicaraan sesuai, (6) alat atau saluran wicara yang digunakan (telepon,
surat, telegram dan sebagainya mempunyai aturan tersendiri), (7) norma atau sopan santun
berbahasa yang berlaku di masyarakat bahasa yang bersangkutan, dan (8) ragam bahasa yang
tepat (resmi, santai, ilmiah, dan sebagainya).
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Hymes (1972) membuat akronim tentang santun berbahasa tersebut di atas dengan
SPEAKING. Maksudnya adalah sebagai berikut:
S(etting and Scene) (situasi wicara/berbahasa)
P(articipants) (peserta)
E(nds) (purpose and goal) (tujuan)
A(ct sequences) (urutan wicara)
K(ey) (tone or spirits of act) (nada wicara)
I(nstrumentalities) (alat atau salluran wicara)
N(orms (of interaction and interpretation) (norma atau aturan)
G(enres (bentuk dan ragam bahasa)
Prinsip dasar wicara tersebut perlu dipatuhi oleh seseorang dalam wicara agar
wicaranya berjalan dengan baik, sopan, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Pembicaraan di kantor, pasar, rumah sakit, masjid, kampus, dan sebagainya akan
mempengaruhi perbedaan penggunaan bahasa. Suasana sedih, senang, santai, resmi, marah,
takut, dan sebagainya juga mempengaruhi penggunaan bahasa. Jadi, seting dan suasana
pembicaraan menuntun pewicara untuk memilih dan menyesuaikan ragam bahasa yang
sesuai.
Siapa partisipan yang diajak wicara menentukan pilihan kata sapaan dan ragam tutur.
Faktor penentu pemilihan bahasa dari segi partisipan tersebut dapat berupa umur, jabatan
organisasi, silsilah keluarga, status sosial, pendidikan, dan bahkan ada gejala tingkat
kekayaan juga mempengaruhi pilihan kata dalam berbahasa.
Tujuan pembicaraan berhubungan erat dengan pilihan ragam bahasa. Tujuan tutur
mendidik, merayu, memarahi, meminta tolong, menyanjung, dan sebagainya, tiap kegiatan
tersebut mempunyai pilihan kata yang berbeda. Dalam sebuah percakapan antara dua orang
atau lebih ada aturan cara membuka percakapan, kapan harus berbicara (giliran wicara), cara
menyela, dan cara menutup percakapan, secara baik.
Suasana pembicaraan seperti marah, merayu, bahagia, sedih dan sebagainya menjadi
pertimbangan dalam memilih kata atau ragam bahasa yang sesuai.

Penggunaan alat

komunikasi, seperti telepon, surat, telegram, faksimile, dan sejenisnya juga menentukan cara
dan ragam bahasa yang dipergunakan. Norma sosial yang berlaku di masyarakat seperti
agama dan kesukuan berpengaruh terhadap etika bertutur sapa. Selanjutnya, penutur perlu
mempertimbangkan ragam bahasa yang digunakan, sesuai dengan kebutuhan; misalnya:
ragam santai, ragam resmi, ragam usaha (konsultatif), ragam beku (upacara, undang-undang),
dan ragam akrab. Aturan tersebut jika dilanggar akan memberikan kesan bahwa pembicara
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tertentu dikesani tidak sopan. Aturan di atas berlaku pula dalam sopan santun berbahasa
Indonesia, dan merupakan prinsip umum.
Kaidah Tutur
Secara khusus, ada sejumlah aturan tutur dasar BI yang perlu dipatuhi agar tuturan
komunikasi terasa sopan. Aturan dasar yang dimaksud adalah (1) sikap terbuka dan
bersahabat, (2) pertimbangan tabu bahasa, (3) penggunaan bahasa ilmiah, (4) penghalusan
bahasa, (5) penggunaan ungkapan normatif khusus, (6) penggunaan pronomina secara tepat,
(7) pemilihan kata yang bernilai rasa lebih halus, dan (8) penggunaan bahasa tubuh secara
tepat (bandingkan dengan Poedjosoedarmo, 1978:400-419).
1)

Sikap Terbuka dan Bersahabat
Sikap terbuka untuk bisa mendengarkan keluhan dari siapa saja dalam masyarakat

tutur BI diakui sebagai sikap yang sopan dalam tindak tutur. Sebab itulah, orang yang
menolak diajak bicara atau tidak merespon pertanyaan dikesani sebagai orang yang sombong
dan kurang sopan. Cara menanggapi keluhan atau pembicaraan dengan bersahabat juga diakui
sebagai tatacara yang sopan dalam bertutur. Cara yang demikian akan membentuk suasana
tutur yang kondusif, sehingga komunikasi berjalan secara baik.
Penolakan terhadap pertanyaan atau tidak mau bicara masih dalam batas kesopanan
apabila yang diajak bicara (1) betul-betul tidak ada waktu, (2) tidak mempunyai kewenangan
tentang hal yang dibicarakan, (3) menolak secara sopan, misalnya: maaf kali ini saya sibuk,
apa kita bisa bicara nanti sore?
2)

Pertimbangan Tabu Bahasa
Dalam kegiatan tutur sehari-hari penggunaan kata tertentu perlu dihindari karena nilai

rasanya tidak sesuai. Jika dipaksakan dipakai biasanya menimbulkan kesan jorok, vulgar, dan
tidak sopan. Kelompok kata pada kolom yang kedua apabila dipakai akan terasa lebih sopan
jika dibandingkan dengan kelompok kata pada kolom pertama. Perhatikan kelompok kata di
bawah ini.
No.
1
2
3
4
5
6
7

Bentuk Tabu

Bentuk Sopan

Kakus
Pelacur
Berak
Kencing
Mati
Mampus
Penjara

Kamar kecil
Tunasusila
Buang air besar
Buang air kecil
Meninggal dunia, wafat, mangkat
Tewas
Rumah tahanan (rutan)
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Penggunaan Bahasa Ilmiah
Kesopanan tutur bisa diwujudkan dengan menggunakan kata-kata ragam ilmiah,

karena ragam kesehariannya bernilai rasa kurang baik. Kelompok kata pada kolom kedua di
bawah ini, nilai rasanya lebih baik (lebih sopan) dibandingkan dengan kelompok kata pada
kolom pertama, karena kelompok kata kolom pertama terasa vulgar (agak jorok). Perhatikan
kata-kata di bawah ini.

4)

No.

Bentuk Tabu

Bentuk Ilmiah (Sopan)

1
2
3
4
5
6
7
8

Wasir
Air kencing
Ayan
Dipotong
Bersetubuh
Bengek
Mencret
Cacat

Ambien
Urine
Epilepsi
Diamputasi
Sanggama, coitus,
Selesma, pilek, flu
Diare
Invalid

Penghalusan Bahasa (Eufemisme)

Untuk bertutur secara sopan, masyarakat bahasa Indonesia sering menghaluskan kata-kata
yang dianggap kasar. Penghalusan tersebut dilakukan dengan cara mencari padanannya yang
secara semantis relatif bersinonim, dan bernilai rasa lebih santun. Penggunaan bentuk halus
tersebut berfungsi untuk menghindari kesan tidak sopan, dan salah paham. Misalnya:
tersinggung dengan penggunaan kata tertentu. Gejala penghalusan kata-kata ini dikenal
dengan gaya eufemisme. Kelompok kata pada kolom kedua di bawah ini nilai rasanya lebih
sopan

dibandingkan dengan kelompok kata pada kolom pertama. Lihat kelompok kata

berikut ini.

5)

No.

Bentuk Kasar

Bentuk Halus (Sopan)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gila
Bodoh
Gembrot
Miskin
Dipecat
Cacat
Kurus, Kerempeng
Lamban
Mandul

Terganggu pikiran
Kurang cerdas
Kurang langsing
Prasejahtera
Di-PHK, dirumahkan
Kurang sempurna
Kurang subur
Kurang cekatan
Kurang subur

Penggunaan Ungkapan Normatif Khusus
Ada sejumlah ungkapan khusus dalam bahasa Indonesia, yang apabila digunakan dalam

bertutur akan terasa sopan. Ungkapan khusus tersebut dapat menghindarkan pembicara dari kesan (a)
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mendikte, (b) asal menyuruh, (c) memandang rendah orang yang dikenai tindakan, dan (d) “sok
kuasa”. Perhatikan contoh berikut.
1)

Maaf, bisa mengganggu sebentar, mau minta rekomendasi.

2)

Mohon (dengan kerelaan hati) untuk memberi sumbangan bagi penderita bencana banjir.

3)

Dimohon (dengan hormat) untuk menunggu giliran.

4)

Boleh minta tolong, untuk membelikan tiket pesawat?

5)

Sebaiknya Ibu pulang, masalahnya sudah selesai.

6)

Akan lebih baik jika Bapak tidak berdiri memenuhi jalan ini.
Kalimat-kalimat di atas terasa lebih sopan jika dibandingkan dengan kalimat di bawah ini,

walaupun ide dasarnya relatif sama.
1)

Mau minta rekomendasi.

2)

Minta sumbangan untuk penderita bencana banjir.

3)

Tunggu giliran.

4)

Belikan tiket pesawat!

5)

Pulanglah, urusanmu sudah selesai.

6)

Dilarang berdiri di jalan ini.

6)

Penggunaan Pronomina
Kata ganti orang (pronomina) pada kolom yang pertama biasa dipakai untuk orang

yang setara umur, jabatan, status sosial, dan telah akrab. Pronomina pada kolom kedua biasa
dipakai untuk berbicara dengan orang yang perlu dihormati secara proporsional dan tidak
terlalu feodal. Penggunaan pronomina pada kolom kedua di bawah ini biasanya dimaksudkan
untuk menunjukkan rasa hormat, dan nilai rasanya secara objektif relatif sopan dibandingkan
dengan pronomina pada kolom pertama.

7)

Kata Ganti Orang

Bentuk Biasa

Bentuk Halus (Sopan)

Pertama
Kedua
Ketiga Tunggal
Ketiga Jamak

Aku
Kamu, Engkau (Kau)
Dia, ia
Mereka

Saya, Hamba
Anda, Saudara, Tuan, Nyonya,
Beliau, Bapak, Ibu
Bapak-bapak, Ibu-ibu, Tuan-tuan,
Nyonya-nyonya, Yang Mulia para
(Duta besar) ….

Pemilihan Kata yang Bernilai Rasa Lebih Halus
Dalam bertutur, pilihan kata yang bernilai rasa halus diperlukan sekali. Dalam bahasa

Indonesia ada kata yang ide pokoknya sama tetapi nilai rasanya sangat berbeda. Kata-kata
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tertentu hanya cocok digunakan bagi “penjahat” dan bahkan, hanya cocok untuk binatang
saja. Kelompok kata pada kolom pertama nilai rasanya lebih jelek (rendah) dan hanya cocok
untuk binatang dibandingkan kelompok kata pada kolom kedua. Perhatikan kelompok kata
berikut.

8)

No.

Bentuk Kasar

Bentuk Halus (Sopan)

1
2
3
4
5

Bunting
Beranak
Kandang
Melahap
Berkicau

Hamil
Melahirkan
Pondok, rumah, Istana
Makan, santap siang
Bersenandung

Penggunaan Bahasa Tubuh secara Tepat
Dalam kegiatan tutur sehari-hari masyarakat BI lazim menggunakan bahasa tubuh

(gestur) secara proporsional. Penggunaan bahasa tubuh tersebut biasanya mempertimbangkan
mitra tutur. Apabila berbicara dengan orang yang perlu dihormati, dan apalagi lebih tua
umurnya, akan dikesani kurang sopan jika berbicara sambil (1) memandangi mata terusmenerus, (2) berkacak pinggang, (3) membuang muka, (4) meletakkan kaki di atas meja, (5)
menyilangkan kaki di atas paha (“jigang”), (6) menunjuk-nunjuk mitra tuturnya dengan jari,
(7) menunjukkan sesuatu dengan tangan kiri atau kaki, dan (8) memberikan sesuatu dengan
tangan kiri.
Pada masyarakat tertentu (etnis tertentu) dalam berbahasa Indonesia sering
menggunakan gestur dari kultur lokal yang berasal dari bahasa daerah yang bersangkutan.
Misalnya, masyarakat Jawa dalam bertutur BI akan dinilai lebih sopan apabila (1) menaruh
kedua tangan di depan(“ngapu rancang”), (2) berjalan dengan agak membungkuk apabila
lewat di depan orang yang lebih tua (perlu dihormati), (3) mempersilakan seseorang atau
menunjuk sesuatu dengan ibu jari tangan kanan.
Bentuk, Makna, dan Fungsi Bahasa Tubuh
1)

Bentuk Bahasa Tubuh
Komunikasi bahasa tubuh dapat dipandang dalam perspektif kajian yang berbeda-

beda.

Setidaknya ada dua aliran. Pertama, para pakar yang tergolong sebagai pemikir

dialektika dalam komunikasi yang memandang komunikasi bahasa tubuh sebagai antitesis
dari komunikasi verbal. Aliran ini diwakili oleh Richmond, dkk., (l99l), Schutz (l97l), Abizar
(l988), Muhammad (l995). Kedua, para pakar yang menganut pandangan interaksionisme,
yang diwakili Karp dan Yoles (l986).
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Bagi penganut paham dialektika, komunikasi bahasa tubuh dipahami sebagai salah
satu bentuk komunikasi manusia yang dibedakan dari komunikasi verbal. Perbedaan tersebut
tampak dalam suatu kondisi dialektis, yaitu proses penyampaian pesan dilakukan melalui
ungkapan bahasa tubuh dengan tidak disertai kata-kata, seperti pada komunikasi verbal.
Dalam perspektif ilmiah, komunikasi bahasa tubuh oleh Richmond, dkk., (l99l) diartikan
sebagai “…the mode of communication (such gerture and facial expression) without verbal
language“.
Karp dan Yoels (1982) mendefenisikan komunikasi bahasa tubuh dalam perspektif
interaksi simbolik. Dalam perspektif yang demikian komunikasi bahasa tubuh dipandang
sebagai salah satu bentuk interaksi dengan menggunakan simbol-simbol bahasa tubuh yang
diciptakan manusia.
Berpijak pada pemikiran yang dikemukakan para pemikir dialektika dan
interaksionisme, dapat dipahami bahwa komunikasi bahasa tubuh adalah suatu bentuk
komunikasi untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan berbagai simbol bahasa tubuh
seperti perilaku bahasa tubuh, simbol budaya, dan simbol sosial. Pada pembahasan ini istilah
perilaku bahasa tubuh dan komunikasi bahasa tubuh diartikan sama, karena setiap aktivitas
komunikasi bahasa tubuh antarmanusia, selalu melibatkan perilaku bahasa tubuh.
Bahasa tubuh memiliki karakteristik umum (a) sebagai cara manusia untuk
mengekspresikan perasaan, (b) merupakan ekspresi perilaku sehari-hari, (c) makna
komunikasi bahasa tubuh sangat tergantung pada konteks tertentu; (d) pesan bahasa tubuh
mendahului pesan verbal, (e) bahasa tubuh lebih jujur dibandingkan dengan bahasa verbal,
dan (f) komunikasi bahasa tubuh kadang-kadang sulit untuk diinterpretasikan sehingga
membutuhkan adanya pola interpretasi yang holistik (Muhammad, 1995; Latipun, 1996).
Wujud bahasa tubuh dapat dikelompokkan menjadi sepuluh bentuk sebagai berikut.
(1)

Kontak mata yang unsur-unsurnya terdiri dari: (a) melihat pada objek tertentu, (b)
melihat ke bawah, (c) tertuju pada orang lain, (d) memandang dengan sorotan tajam,
dan (e) berganti-ganti dari satu objek ke objek yang lain.

(2)

Postur Tubuh yang unsur-unsurnya terdiri dari (a) membungkuk, (b) tegak, (c) posisi
duduk, (d) posisi berdiri, dan (e) berjalan/berlari.

(3)

Kulit yang terdiri dari (a) pucat, (b) berkeringat, (c) muka merah untuk menunjukkan
rasa malu; (4) bulu roma tegak sebagai tanda ketakutan.

(4)

Gerakan tangan dan lengan yang berdiri dari: (a) menunjuk objek, (b) membentuk
ukuran atau bentuk, dan (c) menunjukkan tantangan.

(5)

Tingkah laku membebankan diri yang meliputi menggigit kuku, dan menarik rambut.
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Tingkah laku pengulangan yang biasanya ditafsirkan sebagai tanda kegelisahan atau
ketakutan. Unsurnya meliputi (a) memukul dengan jari, (b) mengeliat-geliat, dan (c)
gemetar.

(7)

Ekspresi wajah untuk menunjukkan sikap, pikiran, perasaan suka atau tidak suka.
Unsur-unsurnya meliputi (a) tidak berubah, (b) mengerutkan dahi, (c) mengerutkan
hidung, d) mengigit bibir, dan (e) perubahan bentuk bibir (bersiul, senyum, bersungutsungut).

(8)

Sentuhan yang berupa memberi perhatian dengan menepuk bahu, dan ungkapan
persahabatan, seperti merangkul dan jabat tangan.

(9)

Perawatan badan yang meliputi (a) pewarnaan dan gaya menata rambut, (b) tatarias,
dan (c) penggunaan parfum.

(10)

Tanda atau komando yang berupa (a) menunjuk dengan jari, (b) menempelkan jari
pada bibir tanda diam, (c) menunjukkan posisi sesuatu, (d) tanda jempol untuk
menunjukkan persetujuan, (e) melambaikan tangan, (f) mengedipkan mata, dan (g)
mengangguk (setuju), menggeleng atau tanda tidak setuju.

2)

Makna Bahasa Tubuh
Bahasa tubuh manusia memiliki makna dan peran yang besar dalam komunikasi,

walaupun selama ini bahasa verbal selalu dianggap sebagai alat komunikasi terandal dengan
mengabaikan unsur-unsur non verbal. Makna yang terkandung dalam bahasa tubuh dapat
dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) makna personal, (2) makna sosiobudaya, dan ((3)
makna religius (Taufik, 2003).
Makna personal terkait dengan pemakaian zona pembicaraan sebagai suatu cara
untuk mengungkapkan perasaannya yang bersifat pribadi. Zona wicara terbagi menjadi (1)
zona intim dekat, (2) zona intim, (3) zona pribadi, (4) zona social, dan (5) zona publik.
1)

Zona Intim Terdekat (0-15 cm/0-6 inci)
Pada zona ini hanya kekasih, teman akrab, atau kerabat dekatnya yang boleh masuk

sampai zona ini dan biasanya mereka akan memeluk atau menyentuhnya. Jika seseorang yang
tidak disukai atau tidak dikenal dengan baik masuk ke zona intim ini, reaksi emosional dari
orang ini akan muncul.
2)

Zona Intim (15-45 cm/6 inci – 1 kaki 6 inci)
Seseorang dengan kemauan sendiri akan membiarkan kekasih, teman dekat, atau

kerabatnya masuk zona ini, tetapi zona ini tetap dijaga agar bebas dari gangguan orang asing
demi kenyamanan dan keamanan. Seseorang yang tidak dikenal baik atau tidak disukainya
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masuk ke zona pribadi, individu ini akan merasa stress. Badannya mungkin secara otomatis
akan mengalami perubahan yang bertujuan menyiapkan diri untuk menghadapi sentuhan yang
tidak diinginkan atau serangan fisik.
3)

Zona Pribadi (46 cm – 1,2 m/1 kaki 6 inci – 4 kaki)
Zona ini adalah jarak terjauh yang ingin dipertahankan ketika seseorang mengobrol

dengan orang lain pada peristiwa sosial. Berdiri lebih dekat dari jarak ini terasa terlalu intim
untuk kenalan baru. Akan tetapi berdiri terlalu jauh juga bukan tindakan yang tepat. Untuk
sejenak, seorang individu secara akan merasa terancam jika seseorang berdri terlalu dekat
dengannya, tetapi ia juga merasa ditolak jika seseorang berdiri terlalu jauh darinya. Ini
menandakan bahwa manusia adalah makhluk kompetitif walaupun sosial.
4)

Zona Sosial (1, 2, 3, 5 m/4-12 kaki)
Zona ini lebih jauh jaraknya dibandingkan denganb zona sosial yang digunakan oleh

orang yang saling mengobrol dalam suatu pesta. Zona sosial digunakan di toko-toko, di jalan,
atau di rumah, ketika pembeli atau klien berbicara dengan penjaga toko atau pemilik toko.
Zona Sosial juga digunakan pada interaksi bisnis.
5)

Zona Publik (lebih dari 3,6 m/lebih dari 12 kaki)
Seseorang yang berbicara di depan sekelompok orang akan cenderung berdiri

sekurang-kurangnya sejauh zona ini terhadap barisan terdepan dari pemirsa yang hadir.
Makna sosiobudaya bahasa tubuh terkait dengan konteks budaya etnis atau bangsa
tertentu. Di beberapa negara, anggukan kepala malah berarti “tidak”, seperti di Bulgaria,
sementara isyarat untuk “ya” di negara itu adalah menggelengkan kepala. Dalam

budaya

Arab, menggelengkan kepala berarti “ya”. Ada sebuah anekdot yang memilukan. Kartini,
seorang TKW Indonesia dituduh telah melakukan perzinahan dengan seorang pekerja asal
India dan dinyatakan bersalah karena ia menggelengkan kepalanya ketika ia ditanya oleh
jaksa dan hukum. Dalam sidang itu, Kartini tidak didampingi penerjemah, sementara
kemampuannya berbahasa Arab amat kurang. Semua pertanyaan dijawabnya dengan
gelengan kepala yang berarti “tidak”, padahal di negara itu gelengan kepala berarti “ya”
(Tempo, 2000). Di Indonesia orang membungkukkan badannya lebih rendah ketika
berjabatan tangan dengan orang lain yang dihormati. Di Jawa misalnya, jika seseorang
memberikan dan menerima sesuatu dengan tangan kiri dianggap perilaku kurang beradab.
Jika, terpaksa harus menggunakan tangan kiri biasanya mereka mohon maaf dulu dengan
kata: “amit” dan itupun hanya bisa dilakukan kepada orang-orang yang dianggap akrab.
Salam gaya Malaysia: berdiri dengan mengacungkan tangan, merapatkan ujung-ujung jari,
dan kemudian meletakkan tangan di dada.
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Makna religius bahasa tubuh terkait dengan komunikasi manusia dengan Sang
Pencipta. Setiap agama mempunyai gerakan bahasa tubuh sesuai dengan kepercayaan dan
religius masing-masing yang telah baku. Misalnya, umat Islam dalam melakukan shalat,
bahasa tubuhnya sesuai dengan tatatertib gerakan tubuh yang sudah ditentukan urutannya
dalam rukun shalat (Taufik, 2006). Misalnya: mengangkat kedua tangan, tangan bersedekap,
ruku’, i’tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, duduk tahiyat akhir, dan berdoa
dengan mengangkat kedua tangan. Umat Kristen Protestan, gerakan bahasa tubuhnya berupa
melipat tangan. Juga pendeta merentangkan kedua tangan dalam keadaan tertelungkup dan
para jamaat menerima dengan tangan direntangkan dalam keadan terbuka.

3)

Fungsi Bahasa Tubuh
Bahasa tubuh berfungsi (1) repetisi yaitu mengulang-ulang kembali gagasan yang

sudah disajikan secara verbal, seperti tanda setuju secara verbal dengan cara sambil
mengangguk berkali-kali; (2) kontradiksi yaitu penolakan atau memberi arti lain terhadap
pesan verbal, seperti memuji dengan mencibirkan bibir seraya berkata “anda hebat”; (3)
aksentuasi yaitu memberi penegasan terhadap pesan verbal, seperti menyatakan penyesalan
sambil memukul sesuatu, (4) fungsi komplementer yaitu dimaksudkan untuk melengkapi
makna pesan verbal, (5) subtitusi, yaitu menggantikan pesan verbal, seperti menyatakan
pujian dengan cara mengacungkan jempol tanpa menggunakan kata-kata (Pease, 1996).
Buber (1957) membedakan tiga bentuk relasi manusia, yaitu relasi (1) eksistensi personal, (2)
eksistensi sosial, dan (3) eksistensi religius. Dalam relasi eksistensi personal, manusia selalu
membutuhkan komunikasi sebagai suatu cara untuk mengungkapkan perasaannya yang
bersifat pribadi. Dalam relasi eksistensi sosial, komunikasi diperlukan dalam hubungannya
dengan aspek sosial manusia yang tampak dalam relasi dengan sesama maupun dengan
lingkungan sekitarnya. Dalam komunikasi manusia dengan Sang Pencipta terdapat relasi
eksistensi religius.
Kontribusi Budaya Tutur bagi Pendidikan Etika di SD
Seperti dipaparkan bagian terdahulu dapat dilihat bahwa dalam kegiatan tutur bahasa
Indonesia terdapat muatan etika (sopan santun). Karenanya untuk dapat berbahasa Indonesia
dengan baik diperlukan sejumlah pengetahuan etika tutur BI. Belajar etika tutur berarti belajar
bersopan santun. Materi etika tutur BI perlu disampaikan untuk siswa SD, karena dalam
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk sekolah dasar (KTSP SD) pendidikan etika
disampaikan secara terpadu dengan matapelajaran lain, termasuk BI.
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Penyampian materi ini bagi siswa SD mempunyai tiga kontribusi yaitu (1) siswa dapat
belajar keterampilan berbicara secara benar, (2) siswa dapat mempelajari etika atau sopan
santun untuk bekal pergaulan sosial maupun pergaulan bisnis, (3) siswa dapat belajar bahasa
dalam konteks nyata dan sesuai kebutuhan hidup, dan cara belajar ini sesuai dengan
pendekatan kontekstual yang sekarang mulai banyak diterapkan.
Pentingnya pendidikan etika dewasa ini tidak bisa dipungkiri. Seperti diketahui
sekarang ini terjadi krisis multi dimensi, termasuk krisis moral. SD merupakan titik awal yang
baik untuk memulai dan memperkuat kembali moralitas positip anak didik yang mereka
peroleh dari keluarga, kelompok bermain, dan pendidikan prasekolah (taman kanak-kanak).
Pendidikan moral ini sebaiknya diajarkan secara berkesinambungan ke jenjang yang lebih
tinggi, bahkan sampai perguruan tinggi.

KESIMPULAN
Dalam berbahasa perlu mempertimbangkan kaidah umum berbahasa, yaitu (1) seting
dan suasana pembicaraan, (2) siapa peserta wicaranya (orang pertama, kedua, atau bahkan
ketiga), (3) tujuan pembicaraan yang jelas, (4) urutan, aturan, atau giliran wicara (cara
menyela secara benar), (5) topik pembicaraan sesuai, (6) alat atau saluran wicara yang
digunakan (telepon, surat, telegram dan sebagainya mempunyai aturan tersendiri), (7) norma
atau sopan santun berbahasa yang berlaku di masyarakat bahasa yang bersangkutan, dan (8)
ragam bahasa yang tepat (resmi, santai, ilmiah, dan sebagainya).
Secara khusus, ada sejumlah budaya tutur yang merupakan aturan tutur dasar BI yang
perlu dipatuhi agar tuturan komunikasi terasa sopan. Aturan dasar yang dimaksud adalah (1)
sikap terbuka dan bersahabat, (2) pertimbangan tabu bahasa, (3) penggunaan bahasa ilmiah,
(4) penghalusan bahasa (eufemisme), (5) penggunaan ungkapan normatif khusus, (6)
penggunaan pronomina secara tepat, (7) pemilihan kata yang bernilai rasa lebih halus, dan (8)
penggunaan bahasa tubuh secara tepat.
Bahasa tubuh adalah suatu bentuk komunikasi penyampaian pesan yang dilakukan
melalui penggunaan berbagai simbol. Fungsi bahasa tubuh mencakup fungsi (1) repetisi, (2)
kontradiksi, (3) aksentuasi, (4) komplementer, dan (5) substitusi. Makna bahasa tubuh dalam
perilaku manusia mencakup makna personal, sosiobudaya, dan religius. Bahasa tubuh perlu
dikaji lebih lanjut, khususnya bahasa tubuh dalam konteks sosiobudaya bahasa Indonesia.
Etika tutur BI perlu diajarkan dalam rangka mengembangkan keterampilan berbahasa secara
baik dan mengembangkan moral positip siswa.
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Abstract: This classroom action research aims to assess the implementation of
cooperative learning techniques Two Stay Two Stray to improve the learning outcomes
of short stories in class VI SDN 03 Siliragung Banyuwangi. The research was
conducted through four phases: planning, action, observation and reflection. Results
from this study is the increased learning outcomes of short story for the sixth (class VI)
students at SDN Siliragungdari 03 from 18 students (44%) to 29 students (71%) who
completed at the first cycle of learning and 35 students (85.4%) in the second cycle
achieves completion of the learning stories.
Abstrak: Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mengkaji penerapan
pembelajaran kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu (Two Stay Two
Stray) untuk meningkatkan hasil belajar cerpen pada siswa kelas VI SDN 03 Siliragung
Banyuwangi. Penelitian dilaksanakan melalui empat tahap yaitu perencanaan, tindakan,
observasi dan refleksi. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya hasil belajar cerpen
siswa kelas VI SDN 03 Siliragungdari dari 18 siswa (44%) yang tuntas pada
pembelajaran siklus I menjadi 29 siswa (71%) dan 35 siswa (85,4%) pada siklus II yang
mendapat nilai tuntas terhadap pembelajaran cerpen.
Kata kunci: kooperatif learning, teknik Dua Tinggal Dua Bertamu, hasil belajar cerpen

PENDAHULUAN
Hasil belajar siswa kelas VI SDN 03 Siliragung Banyuwangi dalam pembelajaran
cerpen masih belum mencapai ketuntasan. Observasi awal diketahui bahwa jumlah siswa
yang mendapat nilai ≥ 70 hanya 44%. Menurut ketentuan di kelas VI SDN 03 Siliragung
Banyuwangi, proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila daya serap individual dan
daya serap klasikal tercapai. Daya serap individual tercapai jika seorang siswa mencapai nilai
≥ 70. Maksudnya adalah jika hasil tes yang diperoleh seorang siswa mencapai ≥ 70 maka
siswa dapat dikatakan tuntas, sebaliknya jika hasil tes yang diperoleh seorang siswa  70
maka siswa tersebut dikatakan tidak tuntas. Sementara, daya serap klasikal tercapai jika
jumlah siswa yang mencapai nilai ≥ 70 minimal sebesar 85%.
Rendahnya hasil belajar cerpen siswa kelas VI SDN 03 Siliragung Banyuwangi
dikarenakan dalam proses belajar mengajar masih digunakan metode pembelajaran
konvensional yaitu guru mengajar dengan metode ceramah dan mengharapkan siswa duduk,
diam, mencatat kemudian menghafalnya. Banyak siswa yang mengeluh bahwa pelajaran
sastra khususnya materi cerpen adalah pelajaran yang paling membosankan.
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Atas dasar permasalahan di atas, perlu dilakukan suatu proses pembelajaran yang
dapat menimbulkan minat dan kegairahan siswa dalam pembelajaran cerpen agar hasil belajar
siswa meningkat. Usulan tersebut ditempuh agar siswa merasa nyaman dan tidak jenuh dalam
menerima materi pelajaran Bahasa Indonesia kususnya pada materi pelajaran sastra, karena
metode merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan belajar dalam proses
pengajaran (Subiyanto, 1990: 18).
Pada proses belajar di kelas, siswa banyak belajar dari teman dari pada gurunya. Oleh
sebab itu, suasana kelas perlu dirancang dan dibangun sedemikian rupa, sehingga siswa
mendapat kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Dalam interaksi ini, siswa akan
membentuk komunikasi yang memungkinkan untuk mencintai proses belajar dan mencintai
satu sama lain. Sebaliknya, dalam suasana belajar yang penuh dengan persaingan dan
pengisolasian siswa, sikap dan hubungan yang negatif akan terbentuk dan mematikan
semangat siswa. Suasana seperti ini akan menghambat pembentukan pengetahuan secara
aktif, sehingga pengajar perlu menciptakan suasana belajar sedemikian rupa, sehingga siswa
bekerja secara gotong royong.
Saat ini sudah dikembangkan metode pembelajaran gotong royong (Cooperative
Learning) yaitu suatu pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk
bekerja sama dengan sesama siswa. Pembelajaran kooperatif secara sadar menciptakan
interaksi yang silih asah sehingga sumber belajar siswa bukan hanya guru dan buku ajar tetapi
juga sesama siswa. Nurhadi,( 2004: 61) mengatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah
pembelajaran yang secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi yang silih asah,
silih asih, dan silih asuh antar sesama siswa sebagai latihan hidup di dalam masyarakat nyata.
Pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan pembelajaran penting
yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman dan pengembangan
keterampilan sosial.
Banyak teknik yang digunakan dalam pembelajaran kooperatif. Salah satunya adalah
teknik Dua Tinggal Dua Bertamu (Two Stay Two Stray). Teknik pembelajaran ini dapat
digunakan untuk semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat anak didik. Teknik
pembelajaran ini juga memberikan kebebasan kepada satu kelompok untuk bekerjasama
dengan kelompok lain. Kombinasi hasil pemikiran dari kelompok lain akan membantu siswa
menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan oleh guru. Teknik Dua Tinggal Dua Bertamu
sangat efektif digunakan dalam proses belajar karena interaksi belajar antar siswa terus
berlangsung selama tugas kelompok belum terselesaikan. Untuk itu penulis mengambil judul
“Penerapan Pembelajaran Kooperatif dengan Teknik Dua Tinggal Dua Bertamu (Two
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Stay Two Stray) untuk Meningkatkan hasil Belajar Cerpen Siswa kelas VI SDN 03
Siliragung Banyuwangi”.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut.
(1)

Penerapan pembelajaran kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu (Two
Stay Two Stray) yang bagaimanakah dapat meningkatkan hasil belajar cerpen pada
siswa kelas VI SDN 03 Siliragung Banyuwangi ?

(2)

Bagaimanakah peningkatan hasil belajar cerpen siswa kelas VI SDN 03 Siliragung
Banyuwangi setelah diterapkan pembelajaran kooperatif dengan teknik Dua Tinggal
Dua Bertamu (Two Stay Two Stray)?

METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian tindakan dalam bentuk siklus ini dapat diilustrasikan sebagai
berikut.
Perencanaan

Refleksi

Tindakan/
Observasi
Rencana Perbaikan
Refleksi

Tindakan/
Observasi

Rencana Perbaikan

Gambar 1: Siklus penelitian tindakan kelas
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Belajar Siswa Sebelum Ada Tindakan (Prasiklus)
Dari hasil tes yang diberikan oleh guru sebelum adanya tindakan diperoleh hasil
belajar sebagai berikut.
Tabel 1: Hasil Belajar Siswa Secara Individual Sebelum Adanya Tindakan
Nilai

Jumlah Siswa

Persentase

 70

23 Siswa

56%

≥ 70

18 Siswa

44%

Jumlah

41 Siswa

100%

Tabel di atas menunjukkan ketuntasan belajar siswa pada materi cerpen sebesar 44%,
sedangkan ketuntasan secara klasikal belum memenuhi strandar ketuntasan belajar, karena
ketuntasan belajar secara klasikal sebesar 85% (untuk rincian hasil belajar siswa dapat dilihat
pada lampiran). Dari pengamatan hasil belajar di atas, maka dilakukan upaya perbaikan
melalui penerapan pembelajaran kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu.

Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan tes setelah
diterapkan tindakan penerapan pembelajaran kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua
Bertamu. Penelitian tindakan ini dilakukan dua siklus yaitu siklus I dan siklus II untuk
memperoleh hasil yang lebih baik.
Penerapan Pembelajaran Kooperatif dengan Teknik Dua Tinggal Dua Bertamu yang
Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Cerpen
Tindakan Siklus I
Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan rencana
pembelajaran dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu yang terbagi dalam tiga tahap yaitu
pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut.
(1)

Tahap Pendahuluan
Pada tahap ini guru mengatur dan mempersiapkan siswa untuk mengikuti pelajaran,

guru memulai pelajaran dengan menjelaskan materi yang akan dibahas dan melakukan tanya
jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan guru berkenaan dengan materi yang akan
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dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk mengaitkan skemata yang dimiliki siswa dengan materi
yang akan dibahas, kemudian guru menyampaikan kompetensi yang harus dicapai siswa.
(2)

Tahap Kegiatan Inti
Pada tahap ini guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang

beranggotakan 4 orang dan dalam satu kelas terdiri atas 10 kelompok dengan ketentuan ada
satu kelompok yang beranggotakan 5 orang. Kegiatan pembentukan kelompok pada
pembelajaran berlangsung selama 15 menit. Para siswa mengalami kesulitan dalam
menyusun bangku dan meja. Suasana kelas menjadi ramai. Setelah siswa menempati setiap
bangku dan meja sesuai kelompoknya maka guru melanjutkan pelajaran.
Sebelum kegiatan dilanjutkan, guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran
cerpen dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu. Setelah siswa memahami langkah-langkah
tersebut guru mulai membagikan teks cerpen dan lembar kerja pada setiap kelompok.
Selanjutnya guru mulai memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk menganalisis unsurunsur instrinsik dalam cerpen tersebut. Guru menegaskan agas siswa aktif bekerja sama
dalam kelompok.
Kegiatan diskusi kelompok berlangsung tertib, setiap kelompok sibuk menyelesaikan
tugas mereka. Dalam proses kerja kelompok masih dijumpai siswa yang kurang aktif. Bagi
siswa yang kurang aktif, guru mendekati kelompok guna memberi arahan untuk ikut berperan
menyelesaikan tugas. Diskusi menganalisis unsur-unsur instrinsik cerpen berjalan selama 20
menit. Setelah waktu yang ditentukan selesai maka 2 anggota dari setiap kelompok bertamu
ke kelompok lain untuk berbagi informasi atau berpikir bersama tentang tugas yang diberikan
guru.
Dalam kegiatan ini siswa masih bingung harus bertamu ke kelompok mana. Suasana
kelas menjadi ramai sampai akhirnya guru mengarahkan untuk bertamu sesuai urutan nomor
kelompoknya, seperti kelompok 1 bertamu ke kelompok 2, kemudian kelompok 2 bertamu ke
kelompok 3, begitu seterusnya hingga kelompok 10 bertamu ke kelompok 1. Selanjutnya 2
anggota kelompok yang tinggal dalam kelompoknya bertugas mempresentasikan hasil
jawabannya kepada tamu mereka. Kegiatan dua tinggal dua bertamu ini berlangsung 15
menit. Waktu yang diberikan oleh guru digunakan sebaik-baiknya oleh siswa. Tujuannya
adalah untuk berbagi informasi dan berpikir bersama dalam menyelesaikan tugasnya. Kelas
menjadi ramai karena setiap kelompok berdebat saling mempertahankan jawabannya.
Setelah diskusi antarkelompok selesai maka setiap anggota kelompok yang bertugas
menjadi tamu mohon diri dan kembali ke kelompoknya, kemudian melaporkan hasil
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temuannya kepada anggota kelompok. Setelah setiap anggota kelompok kembali utuh seperti
semula, siswa melakukan diskusi kelompok lagi untuk mencocokkan dan membahas hasil
kerja mereka. Setelah diskusi kelompok berjalan selama 10 menit, guru meminta siswa untuk
menghentikan diskusi.
(3)

Tahap Penutup
Dalam hal ini kelompok yang presentasi adalah kelompok 9. Setelah presentasi dari

kelompok 9 selesai, guru merefleksikan pembelajaran cerpen dengan menggunakan teknik
Dua Tinggal Dua Bertamu dan guru memberikan penguatan.

Tindakan Siklus II
Kegiatan belajar mengajar pada siklus II dilaksanakan dengan teknik Dua Tinggal
Dua Bertamu yang terbagi dalam tiga tahap yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup.
(1)

Tahap Pendahuluan
Sebelum pembelajaran dimulai, siswa diminta untuk mengatur posisi bangku sesuai

kelompok. Guru membuka pelajaran dengan menyampaikan meteri unsur-unsur instrinsik
cerpen dan memberikan tanya jawab tentang pengalaman serta pengetahuan siswa berkaitan
dengan materi yang dipelajari.
(2)

Tahap kegiatan inti
Setelah pembagian lembar kerja dan teks cerpen kepada setiap kelompok, guru

menjelaskan tugas dan tanggung jawab kelompok. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk
memahami terlebih dahulu cerpen dan tugas dalam lembar kerja kelompok. Suasana menjadi
tenang disebabkan siswa melakukan kegiatan membaca dalam hati. Setelah diskusi kelompok
berlangsung selama kurang lebih 20 menit, praktisi meminta siswa untuk menghentikan
diskusi. Praktisi menugaskan siswa bertamu ke kelompok lain untuk mendiskusikan hasil
jawabanya kepada kelompok lain. Setelah mendapatkan informasi dari kelompok lain siswa
kembali kekelompoknya masing-masing, kemudian membahas hasil kerja mereka. Dalam
kegiatan ini berlangsung tertip. Seluruh kelompok tampak terlihat aktif dalam kerja sama. Hal
ini dikarenakan siswa sudah memahami langkah-langkah dalam teknik Dua Tinggal Dua
Bertamu. Jadi siswa tidak merasa kebingungan dan kelas tidak menjadi ramai. Setelah
kegiatan pembelajaran dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu selesai, guru mengundi salah
satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya.
(3)

Tahap penutup
Siklus II ini kelompok yang presentasi adalah kelompok 4. Pada saat presentasi

kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapi hasil jawaban dari kelompok presentasi.
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Setelah presentasi dari kelompok 4 selesai, guru memberikan pujian kepada tiap kelompok
yang bekerja dengan aktif dalam menyelesaikan tugas kelompok. Sebagai akhir dari
pembelajaran, praktisi kembali menanyakan unsur-unsur instrinsik cerpen. Kemudian siswa
bersama guru merefleksikan pembelajaran cerpen dengan menggunakan teknik Dua Tinggal
Dua Bertamu dan guru memberikan penguatan.

Peningkatan Hasil Belajar Cerpen Siswa Kelas VI SDN 03 Siliragung Banyuwangi
setelah Diterapkan Pembelajaran Kooperatif dengan Teknik Dua Tinggal Dua Bertamu
(Two Stay Two Stray)
(1) Hasil Tes Siklus I
Tabel 2: Hasil Belajar Siswa Secara Individual pada Siklus I
Nilai

Jumlah Siswa

Persentase

 70

12 Siswa

29%

≥ 70

29 Siswa

71%

Jumlah

41 Siswa

100%

Tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang mencapai ketuntasan nilai (nilai ≥ 70)
sebanyak 29 siswa atau sebesar 71% dari total 41 siswa. Sisanya sebanyak 12 siswa atau
sebesar 29% dari total 41 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Jadi, secara klasikal (≥
85% dari total jumlah siswa) siswa kelas VI SDN 03 Siliragung Banyuwangi dalam
menganalisis unsur-unsur instrinsik cerpen belum mencapai ketuntasan belajar yakni hanya
mencapai 71% siswa yang tuntas nilainya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan hasil belajar
sebelum adanya tindakan sudah ada peningkatan dari 18 siswa yang mendapat nilai ≥ 70
meningkat menjadi 29 siswa.
(2)

Hasil Tes Siklus II
Tabel 3: Hasil Belajar Siswa Secara Individual pada Siklus II
Nilai

Jumlah Siswa

Persentase

 70

6 Siswa

14,6 %

≥ 70

35 Siswa

85,4 %

Jumlah

41 Siswa

100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang mencapai ketuntasan nilai (nilai ≥ 70)
sebanyak 35 siswa atau sebesar 85,4% dari total 41 siswa. Sisanya sebanyak 6 siswa atau
sebesar 14,6% dari total 41 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Jadi, secara klasikal (≥
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85% dari total jumlah siswa) siswa kelas VI SDN 03 Siliragung Banyuwangi dalam
menganalisis unsur-unsur instrinsik cerpen sudah mencapai ketuntasan belajar yakni
mencapai 85,4% siswa yang tuntas nilainya.
Hasil Observasi
(1)

Hasil Observasi Siklus I
Tabel 4: Hasil Pengamatan Aktivitas Praktisi/Guru pada Siklus I
Pengamat I
Tahap

Karakteristik

Pengamat 2

Deskriptor

ket

Deskriptor

ket

Menjelaskan materi

semua

B

semua

B

Membangkitkan skemata siswa

semua

B

semua

B

Pengelompokan

semua

B

semua

B

a, c

C

a, c

C

a, b

C

a, b

C

semua

B

semua

B

a, b

C

a, b

C

Merespon pembelajaran

semua

B

semua

B

Melakukan evaluasi

semua

B

semua

B

Pendahuluan

Menjelaskan tugas kelompok
Kegiatan Inti

Penutup

Membimbing siswa bekerja secara
kooperatif
Membimbing siswa dalam
melaksanakan teknik TSTS
Membimbing jalannya presentasi

Tabel di atas, ada 3 deskriptor yang tidak dilakukan praktisi yaitu (1) menjelaskan
peran kelompok, (2) memberi penguatan pada kelompok, dan (3) memotivasi siswa untuk
memberi tanggapan pada kelompok presentasi (rincian hasil observasi dapat dilihat pada
lampiran). Beberapa hal yang tidak dilakukan pada siklus I perlu dilakukan pada siklus II.
Tabel 5: Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa pada Siklus I
Pengamat I
Tahap

Karakteristik

Pengamat 2

Deskriptor

ket

Deskriptor

ket

a, b

C

a, b

C

a,

K

a, b

C

Kesediaan menjadi anggota kelompok

Semua

B

Semua

B

Keterlibatan dalam menyelesaikan tugas
kelompok
Belajar secara kooperatif

Semua

B

Semua

B

a, b

C

a, b

C

Bertamu kekelompok lain

Semua

B

Semua

B

Keterlibatan dalam membahas hasil kerja

a,

K

Semua

B

Keterlibatan dalam Presentasi

a,

K

a,

K

a, b

C

a, b

C

Menyimak penjelasan materi
Pendahuluan
Keterlibatan dalam pembangkitan skemata

Kegiatan Inti

Penutup

Menanggapi evaluasi
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Tabel di atas, terdapat 7 deskriptor yang tidak muncul dalam aktivitas siswa yaitu (1)
menanggapi penjelasan guru, (2) mengemukakan pendapat atau alasan, (3) menanggapi
pendapat teman, (4) mengecek hasil kerja sama, (5) membuat keputusan bersama, (6)
menanggapi jawaban kelompok presentasi, dan (7) merefleksikan pembelajaran cerpen. Hasil
pengamatan dua pengamat menunjukkan bahwa jumlah deskriptor yang muncul semua lebih
sedikit daripada deskriptor yang tidak muncul semua. Dengan demikian, masih banyak yang
diperbaiki dalam pembelajaran. Beberapa deskriptor yang tidak dilakukan pada siklus I perlu
dilakukan pada siklus berikutnya.
(2)

Hasil Observasi Siklus II
Tabel 6: Hasil Pengamatan Aktivitas Praktisi/Guru Pada Siklus II
Pengamat I
Tahap

Pendahuluan

Kegiatan Inti

Penutup

Karakteristik

Pengamat 2

Deskriptor

Ket

Deskriptor

ket

Pengelompokan

semua

B

semua

B

Menjelaskan materi

semua

B

semua

B

Membangkitkan skemata siswa

semua

B

semua

B

Menjelaskan tugas kelompok

semua

B

semua

B

semua

B

semua

B

semua

B

semua

B

semua

B

semua

B

Merespon pembelajaran

semua

B

semua

B

Melakukan evaluasi

semua

B

semua

B

Membimbing siswa bekerja secara
kooperatif
Membimbing siswa dalam melaksanakan
teknk TSTS
Membimbing jalannya presentasi

Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa praktisi sudah melakukan semua kegiatan
sesuai kerangka pembelajaran. Hasil pengamatan yang dilakukan kedua pengamat terhadap
kegiatan siswa selama aktivitas pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel berikut, terdapat 3 deskriptor yang tidak muncul dalam aktivitas siswa yaitu (1)
mencatat penjelasan materi, (2) memperhatikan tugas kelompok, dan (3) merefleksikan
pembelajaran cerpen. Dalam tindakan ini deskriptor yang tidak muncul ditafsirkan karena
siswa sudah memahami pada siklus I. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan pada siklus II dapat
disimpulkan bahwa deskriptor yang muncul sudah mencapai maksimal.
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Tabel 7: Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa pada Siklus II
Pengamat I
Tahap

Karakteristik

Pengamat 2

Deskriptor

ket

Deskriptor

ket

a, c

C

a, c

C

Keterlibatan dalam pembangkitan schemata

Semua

B

Semua

B

Kesediaan menjadi anggota kelompok

Semua

B

Semua

B

Menyimak penjelasan materi
Pendahuluan

Kegiatan Inti

Penutup

Keterlibatan dalam menyelesaikan tugas
kelompok
Belajar secara kooperatif

b

K

b

K

Semua

B

Semua

B

Bertamu kekelompok lain

Semua

B

Semua

B

Keterlibatan dalam membahas hasil kerja

Semua

B

Semua

B

Keterlibatan dalam Presentasi

Semua

B

Semua

B

Menanggapi evaluasi

Semua

B

a, b

C

Hasil Wawancara
(1)

Hasil Wawancara Siklus I
Hasil wawancara terhadap praktisi diperoleh informasi bahwa untuk pembelajaran

pada siklus I, praktisi menyatakan masih merasa kesulitan dengan penerapan teknik Dua
Tinggal Dua Bertamu sehingga praktisi masih sering melihat catatan tentang langkah-langkah
dalam teknik Dua Tinggal Dua Bertamu. Menurut praktisi, penerapan pembelajaran
kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu cukup efektif. Sebab, siswa tampak lebih
aktif dan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah.
(2)

Hasil Wawancara Siklus II
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan untuk jawaban siswa terhadap

pertanyaan wawancara mendekati sama dengan jawaban saat wawancara siklus I. Untuk
kreteria kerja sama, semua subjek menyatakan lebih suka dan senang belajar kooperatif
dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu karena dapat saling bekerja sama dan saling
bertukar pikiran dalam kelompok dan antar kelompok. Siswa juga menyatakan bahwa mereka
tidak hanya bekerja sama dengan sesama jenis kelamin saja, tetapi juga dengan lawan jenis
mereka dengan kemampuan akademis yang berbeda-beda.
Kriteria respon, semua subjek menyatakan bahwa mereka lebih senang dan suka
belajar kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu. Untuk kreteria keterampilan
menganalisis cerpen, semua subjek menyatakan bahwa mereka lebih mudah dalam
menganalisis unsur-unsur instrinsik cerpen. Apabila mengalami kesulitan mereka dapat
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bertanya pada siswa yang lebih pandai. Menurut praktisi, pembelajaran kooperatif dengan
teknik Dua Tinggal Dua Bertamu cukup efektif karena siswa tampak lebih aktif dan mudah
menyelesaikan masalah. Hai ini didukung dengan meningkatnya hasil belajar siswa dalam
menganalisis unsur-unsur instrinsik cerpen.
Refleksi Siklus I
(1)

Refleksi Hasil Tes
Berdasarkan hasil tes pada siklus I (lihat tabel 4.2) menunjukkan bahwa terjadi

peningkatan ketuntasan nilai tes siswa jika dibandingkan dengan hasil tes siswa pada
prasiklus. Yaitu dari 44 % menjadi 71 % hal ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran
kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu berhasil, walaupun secara klasikal belum
mencapai ketuntasan, sehingga hasil yang dicapai siswa secara klasikal belum maksimal.
Oleh sebab itu, dalam penelitian ini diadakan perbaikan pada siklus II.
(2)

Refleksi Hasil Observasi
Berdasarkan hasil observasi hasil yang didapat belum baik karena siswa masih belum

terbiasa menggunakan pembelajaran kooperatif denga teknik Dua Tinggal Dua Bertamu hal
ini dapat dilihat dari beberapa deskriptor yang belum muncul pada saat proses pembelajaran
berlangsung. Dengan demikian masih banyak yang perlu diperbaiki dalam aktivitas
pembelajaran pada siklus II.
(3)

Refleksi Hasil Wawancara
Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, maka dapat disimpulkan bahwa siswa

sangat suka dengan penerapan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu. Hasil wawancara dengan
praktisi dapat disimpulakan bahwa praktisi masih mengalami kesulitan menerapkan
pembelajaran kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu. Hal ini karena praktisi
masih belum memahami langkah-langkah yang harus dikerjakan.
Refleksi Siklus II
(1)

Refleksi Hasil Tes
Pada siklus II ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal sudah terpenuhi yaitu

mencapai 85,4 % dari 41 siswa. Berdasarkan analisis hasil observasi, wawancara, dan tes
pada siklus II diketahui bahwa terdapat peningkatan terhadap hasil belajar cerpen, khususnya
dalam menganalisis unsur-unsur instrinsik, maka dapat disimpulkan bahwa tidak diperlukan
pengulangan siklus. Maksudnya, pemberian tindakan sudah selesai.
(2)

Refleksi Hasil Observasi
Berdasarkan observasi pada siklus II hasilnya sudah semakin baik. Aspek-

aspek yang diamati dalam lembar observasi semakin jelas. Siswa yang diberikan tugas untuk
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menganalisis unsur-unsur instrinsik cerpen menjadi semakin aktif. Siswa saling bekerja sama
berbagi jawaban dan informasi. Dalam proses belajar mengajar siswa lebih mudah
menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, tindakan pembelajaran
sudah cukup baik dan tidak perlu adanya tindakan selanjutnya.
(3)

Refleksi Hasil Wawancara
Hasil wawancara pada siklus II dapat disimpulkan bahwa guru sudah memahami

pembelajaran kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu dan menurut guru metode
pembelajaran tersebut cukup efektif. Sebab, siswa tampak lebih aktif dalam menyelesaikan
masalah dan merasa lebih senang serta lebih mudah memahami materi setelah penerapan
pembelajaran kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu.

Pembahasan
Sebelum tindakan (Prasiklus)
Pada tahap prasiklus diawali dengan guru membuka pelajaran dan menyampaikan
materi pokok yang akan diajarkan yaitu materi cerpen tentang unsur-unsur instrinsik. Hasil
jawaban yang diperoleh siswa tidak diberi masukan oleh kelompok atau siswa yang lain
sehingga proses belajar menjadi individual. Proses pembelajaran yang dilakukan guru
tersebut dapat berimbas pada hasil belajar siswa yang sangat rendah khususnya pada materi
cerpen.
Penerapan Pembelajaran Kooperatif dengan Teknik Dua Tinggal Dua Bertamu yang
Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Cerpen
Penerapan pembelajaran kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu
penentuan waktu dalam pelaksanaan pembelajaran pada setiap siklus ditetapkan 1 x
pertemuan atau 2 x 45 menit. Dalam penelitian ini, jumlah kelompok yang dibentuk sebanyak
10 kelompok, yaitu 9 kelompok terdiri atas 4 anggota dan 1 kelompok terdiri atas 5 anggota.
Pemilihan kelompok kecil sebanyak 4 siswa didasarkan pada alasan lebih mudah dalam
pembagian tugas dalam kelompok, karena dalam teknik ini ada langkah-langkah yang harus
dilakukan yaitu 2 dari 4 anggota kelompok bertamu kekelompok lain dan 2 anggota yang
tinggal bertugas membagi hasil pada tamu mereka.
Pembentukan kelompok kecil secara hiterogen kemampuan akadamis didasarkan pada
pertimbangan bahwa jika semua anggota kelompok berkemampuan tinggi atau sedang maka
dikawatirkan akan terjadi ketidakseimbangan kemampuan dari setiap kelompok. Sebaliknya,
jika semua anggota berkemampuan rendah dikhawatirkan aktivitas kelompok menjadi
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terhenti. Jika kemampuan siswa dalam kelompok hiterogen, maka siswa yang mempunyai
kemampuan tinggi dapat membantu siswa yang mempunyai kemampuan rendah.
Proses pembentukan kelompok pada siklus I dilakukan pada waktu kegiatan
pembelajaran berlangsung. Hal itu dianggap kurang efektif karena dalam pembentukan
kelompok membutuhkan waktu cukup lama sehingga banyak waktu yang terbuang pada saat
kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, pada siklus II pembentukan kelompok dilakukan
sebelum pemberian tindakan. Kurang efektifnya pelaksanaan pada siklus I disebabkan
guru/praktisi masih kurang pemahamannya terhadap pelaksanaan pembelajaran. Pada waktu
belajar siswa dibiarkan larut dalam setiap kegiatan seperti bermain-main, berjalan-jalan
sehingga suasana kelas menjadi ramai. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diadakan
pengulangan pembahasan pelaksanaan pembelajaran menjelang pelaksanaan tindakan siklus
II.
Pelaksanaan pembelajaran kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu
terbagi tiga tahap yaitu (a) Pendahuluan, (b) Kegiatan Inti, dan (c) Penutup.
1)

Tahap Pendahuluan
Pada tahap pendahuluan, guru menjelaskan materi terlebih dahulu kemudian

membangkitkan skemata siswa yaitu bertanya jawab dengan siswa tentang unsur-unsur
instrinsik dalam cerpen. Pada waktu pembangkitan skemata, siswa diberi kebebasan untuk
menyampaikan pendapat, pengalaman, dan gagasannya. Penyampaian tanggung jawab siswa
dalam kelompok sangat penting dilaksanakan. Karena dalam penelitian ini, kelancaran
pelaksanaan penerapan pembelajaran kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu
sangat dibantu oleh pemahaman siswa pada tugas yang perlu mereka lakukan.
2)

Tahap Kegiatan Inti
Pada siklus I dan siklus II aktivitas penting yang dilakukan pada tahap ini adalah

sebagai berikut.
(1)

Setiap kelompok membaca dalam hati cerpen “Cincin Vivi yang hilang” pada siklus I
dan cerpen “Siasat Boni” pada siklus II; Menganalisis unsur-unsur instrinsik cerpen.
Dalam kegiatan ini siswa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok; dan 2
dari 4 anggota setiap kelompok bertamu kekelompok lain. Kegiatan ini bertujuan agar
saling bekerja sama, sharing, dan berbagi jawaban dengan kelompok lain. Sehingga
hasil jawaban yang diperoleh tidak hanya dari sesama anggota kelompok tetapi dari
kelompok lain. Pada kegiatan ini, 2 atau 3 anggota (bagi kelompok yang berjumlah 5
siswa) yang tinggal dalam kelompok bertugas membagi hasil kerja dan
mempresentasikan jawaban kepada tamu mereka
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Mencocokkan dan membahas hasil jawaban dari kelompok lain.
Dalam kegiatan ini, diskusi kelompok berjalan dengan baik. Antar anggota kelompok
saling kerja sama dan saling bertanya jawab. Hal ini terjadi karena siswa sebagai
anggota kelompok telah mempunyai pendapat untuk memperkuat jawaban yang
diperoleh dari kegiatan diskusi kelompoknya masing-masing. Peran praktisi saat
diskusi adalah memotivasi siswa yang kelihatan kurang aktif dalam kelompok.

3) Tahap Penutup
Pada tahap penutup, pelaksanaan pembelajaran difokuskan pada diskusi bersama.
Praktisi mengundi dan memilih salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil jawaban
di depan kelas. Dalam presentasi terjadi diskusi antar kelompok. Perwakilan dari kelompok
saling bertanya dan menyampaikan sanggahan. Kegitan ini dapat melatih siswa untuk
mengemukakan pendapat dan hasil jawaban kelompoknya kepada kelompok lain. Kegiatan
yang dilakukan praktisi pada tahap ini yaitu memberikan tanggapan mengenai jalannya
diskusi, memberikan penguatan dan pujian kepada siswa. Hal ini diberikan agar dapat
mendorong siswa untuk berbuat lebih baik lagi pada aktifitas berikutnya.

Peningkatan Hasil Belajar Cerpen Siswa Kelas VI SDN 03 Siliragung Banyuwangi
setelah Diterapkan Teknik Dua Tinggal Dua Bertamu
Tabel 8: Perbandingan Nilai Tes Siswa
Pemerolehan
nilai

Prasiklus
Jumlah

Persentase

Siswa

Siklus I
Jumlah

Siklus II

Persentase

Siswa

Jumlah

Persentase

Siswa

 70

23 Siswa

56 %

12 Siswa

29 %

6 Siswa

14,6 %

≥ 70

18 Siswa

44 %

29 Siswa

71 %

35 Siswa

85,4 %

Jumlah

41 Siswa

100 %

41 Siswa

100 %

41 Siswa

100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebelum adanya tindakan jumlah siswa yang
mencapai ketuntasan belajar sebanyak 18 siswa (44 %) dan 23 siswa (56 %) masih belum
tuntas. Pada siklus I setelah diterapkan tindakan meningkat menjadi 29 siswa (71 %) yang
mendapat nilai tuntas dan 12 siswa (29 %) masih belum tuntas. Setelah tindakan II, jumlah
siswa yang memperoleh nilai tuntas sebanyak 35 siswa (85,4 %) dan yang memperoleh tidak
tuntas sebanyak 6 siswa (14,6 %).
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Tingkat Keberhasilan Tindakan
Tingkat keberhasilan tindakan kelas ini dapat dilihat pada tingkat perkembangan hasil
belajar siswa dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam penelitian ini.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap hasil tes pada tahap prasiklus, siswa yang
mendapat nilai tuntas sebanyak 18 siswa (44 %). Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai
faktor diantaranya penggunaan metode mengajar yang kurang tepat dalam pembelajaran
cerpen.
Kegiatan yang dilakukan pada tindakan pertama atau siklus I merupakan usaha
perbaikan untuk meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran cerpen. Hasil tes yang
dilakukan pada tindakan pertama (siklus I) belum mencapai kriteria ketuntasan yang
diinginkan. Namun peneliti berkolaborasi dengan guru melaksanakan tahap kedua dengan
memperbaiki rencana belajar yang lebih baik dari sebelumnya. Hasil yang dicapai pada
tindakan kedua sudah mencapai hasil yang cukup memuaskan.
Pada proses belajar-mengajar dengan menerapkan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu
pada pembelajaran cerpen dapat membuat siswa lebih aktif dan saling bekerja sama dalam
menuangkan idenya untuk memecahkan tugas yang diberikan oleh guru. Hasil penelitian
yang telah dilakukan dengan diterapkannya proses pembelajaran dengan menggunakan teknik
Dua Tinggal Dua Bertamu sudah sangat baik kepada siswa karena dapat memberi manfaat
diantaranya dapat saling menghargai antar teman, saling bekerja sama dalam memecahkan
suatu masalah. Selain itu siswa dilatih berpikir kritis dan dilatih mengungkapkan pendapatnya
kepada kelompok lain. Siswa juga mempunyai lebih banyak pengalaman dalam memecahkan
persoalan yang ada dan suasana kelas lebih hidup sehingga memudahkan siswa menerima
materi pelajaran cerpen. Jadi, dengan menerapkan pembelajaran kooperatif dengan teknik
Dua Tinggal Dua Bertamu pada pembelajaran cerpen dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Tingkat Kegagalan Tindakan
Setiap metode mengajar memiliki kelebihan dan kekurangan. Teknik Dua Tinggal
Dua Bertamu memiliki kelebihan diantaranya dapat membuat suasana kelas menjadi lebih
aktif dan proses kerja sama siswa tidak hanya sesama anggota kelompok saja melainkan antar
kelompok, sehingga siswa lebih banyak mendapatkan informasi dan pengetahuan. Sedangkan
kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lama dan guru cenderung kesulitan dalam
pengelolaan kelas. Suasana kelas yang berubah menjadi lebih aktif dapat menyebabkan
kegaduhan atau suasana kelas menjadi ramai adalah kendala yang dihadapi guru pada saat
pembelajaran kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu diterapkan pada
pembelajaran cerpen.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Keimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan
beberapa tahap, yaitu:
Pertama, pengaturan posisi bangku sesuai jumlah kelompok yang telah ditentukan.
Pada proses pengelompokan dilakukan sebelum pembelajaran dimulai agar dapat
mengefisienkan waktu dan anggota dalam setiap kelompok harus hiterogen dalam
kemampuan prestasi akademik. Kedua, menjelaskan materi dan menyampaikan kompetensi
dasar. Ketiga, kegiatan pembengkitan skemata siswa. Pembangkitan skemata digunakan
sebagai upaya pelibatan mental atau fisik siswa pada pengetahuan topik, yaitu sebagai awal
pemahamannya. Pembangkitan skemata dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan
kepada siswa yang berkaitan dengan materi pembelajaran.
Tahap yang kedua pada pembelajaran cerpen adalah tahap kegiatan inti yang
dilakukan dengan aktivitas sebagai berikut. Pertama, menjelaskan tugas kelompok. Setiap
siswa dalam kelompok mempunyai tanggung jawab dalam keutuhan dan kerja sama guna
menyelesaikan tugas dari guru. Kedua, membimbing siswa bekerja secara kooperatif. Ketiga,
membimbing siswa dalam melaksanakan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu. Teknik ini
dimaksudkan untuk melatih siswa berani berbagi pengalaman, pengetahuan yang diperoleh,
mengemukakan pendapat, bersedia mendengarkan pendapat teman, dan mau menerima
perbedaan pendapat.
Tahap ketiga adalah tahap penutup. Pada tahap ini pembelajaran difokuskan pada
penuangan kembali hasil belajar menganalisis unsur-unsur instrinsik cerpen yaitu dengan
kegiatan presentasi. Aktifitas yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut. Salah satu
kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Pada kegiatan presentasi
dilakukan sharing antarkelompok yaitu siswa bertanya jawab mengenai hasil pekerjaan
kelompok presentasi dan kelompok yang lain menanggapi jawaban kelompok presentasi.
Penerapan pembelajaran kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu pada
pembelajaran cerpen meningkatkan secara bertahap hasil belajar siswa kelas VI SDN 03
Siliragung Banyuwangi tahun pelajaran 2010/2011. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa
yang tuntas dalam pembelajaran cerpen mengalami peningkatan dari siklus ke siklus. Pada
tahap sebelum tindakan (prasiklus) terdapat 18 siswa (44%) yang tuntas pada pembelajaran
cerpen kemudian setelah dilakukan tindakan pertama, meningkat menjadi 29 siswa (71%).
Kemudian setelah diterapkan siklus II meningkat pesat menjadi 35 siswa (85,4%) yang
mendapat nilai tuntas terhadap pembelajaran cerpen.
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Penerapan pembelajaran kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu pada
proses belajar mengajar terutama pada pembelajaran cerpen dapat membuat siswa lebih aktif
berpikir kritis dan dapat saling bekerja sama dalam menuangkan ide dan pendapatnya untuk
memecahkan masalah yang dihadapi. Selain itu dengan menerapkan teknik Dua Tinggal Dua
Bertamu dapat membuat siswa lebih senang dalam proses kegiatan belajar mengajar karena
metode yang digunakan dalam pembelajaran tidak monoton.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan pembelajaran kooperatif dengan
teknik Dua Tinggal Dua Bertamu untuk meningkatkan pembelajaran cerpen siswa kelas VI
SDN 03 Siliragung Banyuwangi, dikemukakan saran-saran sebagai berikut.
Kepada guru SD disarankan untuk hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai salah satu
alternatif metode dalam pembelajaran cerpen. Untuk itu guru disarankan mengembangkan
peran sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran cerpen. Di samping itu guru
diharapkan membiasakan siswa belajar secara kooperatif dengan teknik Dua Tinggal Dua
Bertamu agar siswa dapat saling bertukar fikiran dan berbagi ilmu pengetahuan. Dengan
demikian, suasana kelas menjadi suasana belajar yang menyenangkan dan proses belajar
siswa menjadi lebih bermakna.
Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dalam mengkaji permasalahan ini selanjutnya pada kajian bahasan yang lebih
luas seperti pembelajaran dengan teknik Dua Tinggal Dua Bertamu pada pembelajaran
cerpen.
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PENINGKATAN KEMAMPUAN DALAM BERBICARA
SISWA KELAS III SDN 3 SENEPOREJO BANYUWANGI
MELALUI TEKNIK PEMODELAN
Tukiyem1)
1)

Guru Sekolah Dasar Negeri III Seneporejo Banyuwangi

Abstract: The problem of poor learning outcomes has long been a matter of teachers
SDN 3 Seneperejo Banyuwangi, especially on the subjects of conversation skills. In
general, students' attitudes appeared less excited, less bold, and smooth so the
atmosphere is less active. The interaction between teachers and students is very poor
especially between students and students. Storytelling ability Elementary School third
grade students Seneporejo 3 Banyuwangi can be overcome by using appropriate
learning techniques are modeling techniques.

Abstrak: Masalah rendahnya hasil belajar telah lama menjadi bahan para guru
SDN 3 Seneperejo Banyuwangi, terutama pada mata pelajaran keterampilan
berbicara. Pada umumnya siswa menampakkan sikap kurang bergairah dan
kurang berani, dan lancar sehingga suasana kurang aktif, interaksi antarguru dan
siswa sangat kurang apalagi antara siswa dengan siswa. Kemampuan bercerita
siswa kelas III SD Negeri 3 Seneporejo Banyuwangi dapat diatasi dengan
menggunakan teknik pembelajaran yang tepat adalah teknik pemodelan.
Kata kunci: pemodelan, keterampilan berbicara

PENDAHULUAN
Kemampuan berbicara merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang perlu
dimiliki seseorang, terutama siswa sebagai pelajar. Kemampuan berbicara secara formal
memerlukan latihan dan pengarahan atau bimbingan intensif. (Arsjad dan Mukti, 1988 : 11).
Keterampilan berbicara adalah keterampilan untuk mengungkapkan gagasan, pikiran, dan
perasaan secara lisan. Berbicara adalah bentuk komunikasi yang membentuk perilaku
manusia yang memanfaatkan faktor fisik, yaitu alat ucap, berupa suara, gerakan tubuh, mimik
untuk mempertegas isi pembicaraan.
Melihat kenyataan berbahasa, seseorang lebih banyak berkomunikasi secara lisan
dibandingkan dengan cara lain. Secara alamiah seseorang mampu berbicara. Namun, dalam
situasi formal sering timbul rasa gugup, sehingga gagasan dan bahasanya pun yang
dikemukakan menjadi tidak teratur, bahkan ada yang tidak berani berbicara. Arsjad dan
Mukti (1988:170) menyatakan, untuk menjadi pembicara yang baik, seorang pembicara selain
harus memberikan kesan bahwa ia menguasai masalah yang dibicarakan, pembicara juga
harus memperlihatkan keberanian dan kegairahan. Pembicara tidak gugup dan bergairah
dalam berbicara merupakan modal utama untuk berbicara.
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Berdasarkan hasil pengamatan, para siswa SD senang menceritakan apa yang telah
dilihat dan dialaminya yang dilakukannya secara santai dan spontanitas. Tetapi, apabila siswa
SD tersebut diminta untuk bercerita pada guru dan teman-temannya di depan kelas, tidak ada
keberanian dari siswa SD tersebut. Hal ini disebabkan oleh perasaan takut untuk berbicara
dalam kondisi formal atau kondisi resmi, seperti dalam lingkungan sekolah. Untuk itu, siswa
perlu diberi motivasi agar siswa tidak takut lagi untuk bercerita serta memberikan pengarahan
kepada siswa untuk berani mengungkapkan pendapatnya di depan teman-temannya. Ada
siswa yang bercerita dengan suara yang pelan, dan ada juga siswa yang tidak berani maju ke
depan kelas untuk bercerita. Selain itu, permasalahan yang dialami oleh siswa adalah belum
mampu bercerita dengan lancar, pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa, dan
kurangnya bekal pengetahuan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bercerita. Hal ini
disebabkan karena pada saat mengajarkan bercerita pengalaman pribadi, metode yang
digunakan kurang tepat dan guru belum menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
bercerita yang baik, sehingga siswa tidak tahu bagaimana bercerita yang baik.
Berdasarkan permasalahan di atas, perlu adanya pembenahan suatu proses
pembelajaran yang dapat menimbulkan ketertarikan dan merangsang semangat belajar siswa
terutama pada pelajaran bercerita Agar pelajaran bercerita ini tidak membosankan perlu
adanya suatu teknik yang mendukung pelaksanaan pelajaran tersebut dengan menggunakan
teknik

pemodelan.

Teknik

pemodelan

dapat

merangsang

siswa

untuk

berfikir

mengungkapkan dengan kata-kata sendiri sesuai dengan pengalaman pribadi seperti apa yang
telah dicontohkan oleh model tersebut. Teknik pemodelan merupakan cara belajar yang
menyenangkan, santai, dan efektif yang akan membuat siswa lebih bersemangat dan
termotivasi (Dermawan, dalam Nurida, 2008:4).
Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pembelajaran dengan
menggunakan teknik pemodelan yang dapat meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas
III SD Negeri 3 Seneporejo Banyuwang dan mendeskripsikan kemampuan bercerita siswa
kelas III SD Negeri 3 Seneporejo Banyuwang dengan menggunakan teknik pemodelan.
Diharapkan penelitian ini berguna bagi guru pada umumnya dan guru SD Negeri 3
Seneporejo Banyuwang pada khususnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan
untuk menggunakan metode pembelajaran khususnya keterampilan bercerita.Bagi siswa kelas
III SD Negeri 3 Seneporejo Banyuwang, hasil penelitian ini dapat menambah keberanian,
semangat, dan daya kreativitas siswa untuk bercerita lebih baik lagi.Bagi peneliti selanjutnya,
hasil penelitian ini dapat memberikan motivasi, ide, dan gagasan untuk lebih meneliti
pembelajaran bercerita.
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METODOLOGI PENELITIAN
Subjek penelitian adalah siswa kelas III SDN 3 Seneporejo Kabupaten Banyuwangi.
Jumlah siswa dalam penelitian ini adalah 34 siswa, yang terdiri atas 17 siswa laki-laki dan 17
siswa perempuan. Penelitian ini menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
bertujuan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam pembelajaran kemampuan
bercerita siswa di kelas III. Penelitian Tindakan Kelas digunakan karena kemampuan siswa
kelas III SD Negeri 3 Seneporejo Banyuwang dalam bercerita masih tergolong rendah dan
belum mencapai ketuntasan belajar. Siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 8 – 21 September
2011 dan Siklus II pada tanggal 22 September – 5 Oktober 2011. Setiap siklus melalui tahap
perencanaan tindakan, implementasi tindakan, observasi, dan refleksi. Secara umum alur
pelaksanaan tindakan dalam penelitian kelas ini digambarkan oleh Kemmis dan Mc Taggart
(dalam Soepeno, 2000:33). Seperti dalam gambar berikut ini.

Prasiklus
Perencanaan I

Observasi Refleksi

Tindakan I

Observasi
Refleksi

Tindakan II

Perencanaan II

Kemampuan Siswa Meningkat
Gambar 1: Alur pelaksanaan tindakan (Kemmis dan Mc Taggart, dalam Soepeno, 2000:34)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Siklus 1
Setelah dilakukan tindakan-tindakan pada siklus 1, terdapat perubahan yaitu
kemampuan bercerita. Hasil tes diskor dan dinilai sesuai dengan kriteria penilaian (kriteria
penilaian bisa dilihat pada teknik analisis data). Hasil skor dan nilai dari tes kempuan
bercerita dapat dilihat dari tabel berikut ini:
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Tabel 1: Tes Kemampuan Bercerita Siswa Tahap Siklus I
No.

Nama

1.
2.
3.

Ratno Akbar
Riski Wahyuni
Muh. Subandik

1
4
2
5

2
3
2
4

3
4
2
4

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Indah Saputri
Alif Dwi Pribadi
Moh. Faizin
Achmad Rynaldy
Nur Azizah
Dita Purnamasari
Fathin Hamamah
Ahmad Romadhan
Fina Maulidah
Moh. Dani Agustiawan
Moh. Alfan Mahruf
Riski Abdurrahman
Januar Al-Fattaah
Yosi Armelia Andiana
Fahrizal Akbar R
Aldino Bernandus B
Lusianti Akbar R
Niken Ayu Pratiwi B
Moh. Rizky Amali
Prames Nurul Ain
Mohammad Yasin
Setia Damayanti
Eka Septiyowati
Moch. Nur Kafie
Ari Bagus Prastio
Chintya Oktaviani L
Fara Isna Mulayana
Sinta Bella
Shelsha Feren Irene V
Rima Anggi Antica
Oky
DewiKurnia Sandi

4
4
2
4
4
4
4
2
2
4
2
4
6
2
4
5
4
4
4
4
2
5
4
3
2
4
2
4
4
5
4

2
2
2
3
3
5
4
2
2
3
2
3
5
3
3
4
3
4
2
3
2
5
4
2
2
4
4
2
2
3
5

2
3
2
4
5
4
4
2
2
2
2
3
6
2
4
4
2
3
4
3
2
6
4
2
2
4
4
3
3
4
4

Kriteria
4 5
2 6
3 4
4 5
4
2
3
3
2
5
4
3
2
4
2
3
4
2
3
4
4
4
3
3
4
4
4
3
3
4
4
4
2
5
4

2
3
4
4
3
5
6
4
4
4
3
5
6
3
4
5
4
4
4
4
2
5
4
4
4
4
2
2
4
4
6

6
3
3
5

7
2
2
4

8
3
1
3

3
4
3
4
3
3
6
4
4
3
3
4
6
3
4
4
4
4
4
4
3
4
6
3
3
4
2
3
4
6
4

2
2
2
3
6
2
4
2
2
5
2
4
4
3
2
4
2
2
2
4
2
4
4
2
2
3
2
2
2
4
4

3
2
2
2
2
2
3
2
1
3
2
3
3
1
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3

Hasil Tes
Skor
Nilai
27
60
19
42
32

71

20
22
20
27
28
30
37
21
19
27
18
29
40
19
26
33
25
27
25
25
19
35
33
21
20
29
22
22
23
34
34

44
49
44
60
62
67
82
47
42
60
40
64
89
42
58
73
55
60
55
55
42
78
73
47
44
64
49
49
51
75
75

Kategori Skor/Nilai
Tunta
Tidak
√s

Tuntas
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Tabel di atas menunjukkkan bahwa siswa yang mencapai ketuntasan nilai (nilai ≥ 60)
sebanyak 16 siswa atau sebesar 48% dari total 34 siswa. Sisanya sebanyak 18 siswa atau
sebesar 54% dari total 34 siswa belum mencapai ketuntasan nilai (nilai ≤ 60). Jadi, secara
klasikal (≥ 85% dari total jumlah siswa) siswa kelas 3 yang mencapai ketuntasan nilai hanya
mencapai 48%.
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Setelah penyekoran dan penilaian tes kemampuan bercerita siswa. Langkah
selanjutnya adalah merefleksi seluruh kegiatan pembelajaran di kelas (hasil observasi) dan
hasil tes kemampuan bercerita siswa tersebut. Hasil refleksi ini guna menyiapkan skenario
pembelajaran dengan menerapkan teknik pemodelan yang lebih baik di siklus II.
1.

Ketepatan Ucapan
Dari 34 siswa kejelasan ucapan : 5 siswa atau 15% pengucapan lafal setiap kata

terdengar sangat jelas, 19 siswa atau 56% pengucapan lafal sebagian kata terdengar samarsamar, dan 10 siswa atau 29% pengucapan lafal setiap kata terdengar kurang jelas. Ketepatan
teknik melafalkan bunyi huruf : 1 siswa atau 3% semua huruf yang dilafalkan dalam cerita
tepat, 24 siswa atau 71% sebagian lebih dari 50% huruf yang dilafalkan dalam cerita tepat,
dan 9 siswa atau 26% semua huruf yang dilafalkan dalam cerita kurang tepat.
2.

Pilihan kata
Dari 34 siswa pilihan kata tepat dan jelas: 6 siswa atau 18% siswa memilih kata-kata

yang tepat dan mudah dipahami oleh pendengar, 14 siswa atau 41% siswa memilih kata-kata
yang hampir sebagian tepat dan mudah dipahami oleh pendengar, dan 14 siswa atau 41%
siswa memilih kata-kata kurang tepat dan tidak mudah dipahami oleh pendengar. Pilihan kata
bervariasi: 13 siswa atau 38% siswa menggunakan kata-kata cukup bervariasi dan sesuai
dengan cerita, dan 21 siswa atau 62% siswa menggunakan kata-kata yang kurang bervariasi
dan tidak sesuai dengan cerita.
3.

Ketepatan sasaran pembicaraan
Dari 34 siswa Kalimat efektif: 4 siswa atau 12% bercerita menggunakan kalimat

sederhana pada semua kalimat, 16 siswa atau 47% siswa bercerita masih sebagian
menggunakan kalimat sederhana, dan 14 siswa atau 41% siswa bercerita dengan
menggunakan kalimat yang salah. Kalimat mengenai sasaran: 2 siswa atau 6 % Siswa
menggunakan kalimat yang dapat mengungkapkan maksud isi cerita secara tepat sehingga
mudah dipahami oleh pendengar, 15 siswa atau 44% siswa menggunakan kalimat yang
berulang-ulang sehingga susah dipahami oleh pendengar, dan 17 siswa atau 50% siswa
menggunakan kalimat yang kurang mudah dimengerti oleh pendengar.
4.

Gerak-gerik / mimik
Dari 34 siswa kesesuaian gerak dengan isi: 1 siswa atau 3% gerakan anggota tubuh

sesuai dengan apa yang dideskripsikan, 22 siswa atau 65% gerakan anggota tubuh kurang
sesuai dengan apa yang dideskripsikan, dan 11 siswa atau 32% gerakan anggota tubuh tidak
sesuai dengan apa yang dideskripsikan. Kewajaran gerak: 1 siswa atau 3 % gerakan masih
wajar dan sesuai dengan isi cerita, 20 siswa atau 59% gerakan yang wajar tetapi tidak sesuai
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dengan isi cerita, dan 13 siswa atau 38% gerakan yang ditampilkan tidak wajar dan tidak
sesuai dengan isi cerita.
5.

Kenyaringan
Dari 34 siswa, suara bisa didengar oleh semua orang: 8 siswa atau 24% suara siswa

sangat bisa didengar oleh semua orang, 21 siswa atau 62% suara siswa cukup bisa didengar
oleh semua orang, dan 5 siswa atau 15% suara siswa kurang bisa didengar oleh semua orang.
Suara yang diucapkan jelas: 5 siswa atau 15% suara yang diucapkan siswa sangat jelas, 23
siswa atau 68% suara yang diucapkan siswa cukup jelas, dan 6 siswa atau 18% suara yang
diucapkan siswa kurang jelas.
6.

Kelancaran
Dari 34 siswa, tidak terbata-bata dalam bercerita: 6 siswa atau 18% siswa dalam

bercerita sangat lancar dan tidak terbata-bata, 23 siswa atau 68% siswa dalam bercerita cukup
lancar dan sedikit terbata-bata, dan 5 siswa atau 15% siswa dalam bercerita kurang lancar dan
terbata-bata. Bunyi yang diucapkan jelas: 5 siswa atau 15% setiap bunyi lafal dan intonasi
yang diucapkan oleh siswa jelas, 21 siswa atau 62% setiap bunyi lafal dan intonasi yang
diucapkan oleh siswa cukup jelas, dan 8 siswa atau 24% bunyi lafal dan intonasi yang
diucapkan oleh siswa kurang jelas.
7.

Penalaran
Dari 34 siswa, cerita yang diceritakan dari awal sampai akhir harus berhubungan: 1

siswa atau 3% cerita yang diceritakan dari awal sampai akhir runtut, 11 siswa atau 32% cerita
yang diceritakan dari awal sampai akhir kurang runtut, dan 22 siswa atau 65% cerita yang
diceritakan dari awal sampai akhir tidak runtut. Hubungan kalimat dengan kalimat
berhubungan dengan isi cerita: 3 siswa atau 9% hubungan setiap kalimat dengan kalimat yang
lain berhubungan dengan isi cerita, 10 siswa atau 29% hubungan setiap kalimat dengan
kalimat yang lain masih ada sebagian yang kurang sesuai dengan isi cerita, dan 21 siswa atau
62% hubungan setiap kalimat dengan kalimat lain tidak sesuai dengan isi cerita.
8.

Keberanian
Dari 34 siswa, tampil dengan berani: 9 siswa atau 26% siswa tampil dengan berani

dan tenang, 21 siswa atau 62% siswa tampil dengan ragu-ragu dan gugup, dan 4 siswa atau
12% siswa tampil tidak berani tampil.
Siklus II
Siklus II merupakan tindakan remidial dari siklus I. Hasil tes bercerita siswa
kemudian diskor dan dinilai sesuai dengan kriteria penyekoran dan penilaian pada siklus I.
Hasil penyekoran dan penilaian pada siklus II adalah sebagai berikut:
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Tabel 2: Tes Kemampuan Bercerita Siswa Tahap Siklus II
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Nama
Ratno Akbar
Riski Wahyuni
Muh. Subandik
Indah Saputri
Alif Dwi Pribadi
Moh. Faizin
Achmad Rynaldy
Nur Azizah
Dita Purnamasari
Fathin Hamamah
Ahmad Romadhan
Fina Maulidah
Moh. Dani Agustiawan
Moh. Alfan Mahruf
Riski Abdurrahman
Januar Al-Fattaah
Yosi Armelia Andiana
Fahrizal Akbar R
Aldino Bernandus B
Lusianti Akbar R
Niken Ayu Pratiwi B
Moh. Rizky Amali
Prames Nurul Ain
Mohammad Yasin
Setia Damayanti
Eka Septiyowati
Moch. Nur Kafie
Ari Bagus Prastio
Chintya Oktaviani L
Fara Isna Mulayana
Sinta Bella
Shelsha Feren Irene V
Rima Anggi Antica Dewi
Oky Kurnia Sandi

1
6
6
5
6
4
4
6
4
5
4
3
4
6
4
4
4
6
6
5
6
5
6
5
4
4
4
4
4
5
3
4
6
6
2

2
4
4
3
4
3
3
4
3
3
4
2
3
4
3
5
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4

3
3
4
4
4
2
4
2
3
2
4
4
2
4
2
5
4
3
4
4
4
4
4
4
4
5
4
4
4
4
5
3
4
5
5

Kriteria
4
5
6 6
4 4
2 6
4 4
2 5
2 4
2 4
2 4
3 4
6 4
2 3
2 5
4 5
2 5
4 6
6 4
3 4
3 6
6 6
2 5
4 6
4 4
4 6
2 4
6 6
2 4
2 5
2 4
5 6
2 2
2 4
6 6
4 6
3 2

6
6
3
5
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
6
4
4
4
4
4
6
4
4
3
6
3
4
4
6
3

7
4
4
5
4
3
4
4
4
2
4
4
3
4
2
4
4
3
4
6
4
4
4
4
4
5
4
5
6
6
4
4
4
6
4

8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Hasil Tes
Skor
Nilai
38
84
32
71
33
73
33
73
26
58
27
60
28
62
27
60
26
58
35
78
24
53
26
58
34
75
25
55
35
78
35
78
28
62
34
75
40
89
32
71
34
75
33
73
34
75
29
64
39
87
29
64
31
69
29
64
39
87
26
58
27
60
37
82
40
89
26
58

Kategori Skor/Nilai
Tuntas
Tidak
√
√
√
√

Tuntas

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Tabel di atas menunjukkan bahwa siswa yang mencapai ketuntasan nilai (nilai ≥ 60)
pada siklus II ini sebanyak 27 siswa atau 81% dari total 34 siswa. Sisanya sebanyak 7 siswa
atau sebesar 21% dari total 34 siswa belum mencapai ketuntasan nilai (nilai ≤ 60). Jadi 27
siswa atau 81% siswa kelas 3 sudah mencapai ketuntasan nilai.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pada tahap siklus I, siswa yang
mencapai ketuntasan nilai dalam bercerita sebanyak 16 siswa atau 48% dari total 34 siswa
dan pada siklus II meningkat menjadi 27 siswa atau 81% dari total 34 siswa. Hal ini
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menunjukkan bahwa antara siklus I ke siklus II terjadi peningkatan sebanyak 11 siswa atau
sebesar 32% dari total 34 siswa. Perolehan nilai kemampuan bercerita juga dapat dilihat per
kriteria kemampuan bercerita. Berikut ini dijelaskan perolehan nilai per kriteria kemampuan
bercerita siswa.
1)

Ketepatan Ucapan
Dari 34 siswa kejelasan ucapan : 17 siswa atau 50% pengucapan lafal setiap kata

terdengar sangat jelas, 16 siswa atau 47% pengucapan lafal sebagian kata terdengar samarsamar, dan 1 siswa atau 3% pengucapan lafal setiap kata terdengar kurang jelas. Ketepatan
teknik melafalkan bunyi huruf : 11 siswa atau 32% semua huruf yang dilafalkan dalam cerita
tepat, 21 siswa atau 62% sebagian lebih dari 50% huruf yang dilafalkan dalam cerita tepat,
dan 2 siswa atau 6% semua huruf yang dilafalkan dalam cerita kurang tepat.
2)

Pilihan kata
Dari 34 siswa pilihan kata tepat dan jelas: 1 siswa atau 3% siswa memilih kata-kata

yang tepat dan mudah dipahami oleh pendengar, 30 siswa atau 88% siswa memilih kata-kata
yang hampir sebagian tepat dan mudah dipahami oleh pendengar, dan 3 siswa atau 15% siswa
memilih kata-kata kurang tepat dan tidak mudah dipahami oleh pendengar. Pilihan kata
bervariasi: 25 siswa atau 74% siswa menggunakan kata-kata cukup bervariasi dan sesuai
dengan cerita, dan 9 siswa atau 26% siswa menggunakan kata-kata yang kurang bervariasi
dan tidak sesuai dengan cerita.
3)

Ketepatan sasaran pembicaraan
Dari 34 siswa Kalimat efektif: 2 siswa atau 6% bercerita menggunakan kalimat

sederhana pada semua kalimat, 23 siswa atau 68% siswa bercerita masih sebagian
menggunakan kalimat sederhana, dan 9 siswa atau 26% siswa bercerita dengan menggunakan
kalimat yang salah. Kalimat mengenai sasaran: 3 siswa atau 15 % siswa menggunakan
kalimat yang dapat mengungkapkan maksud isi cerita secara tepat sehingga mudah dipahami
oleh pendengar, 24 siswa atau 71% siswa menggunakan kalimat yang berulang-ulang
sehingga susah dipahami oleh pendengar, dan 7 siswa atau 21% siswa menggunakan kalimat
yang kurang mudah dimengerti oleh pendengar.
4)

Gerak-gerik / mimik
Dari 34 siswa kesesuaian gerak dengan isi: 7 siswa atau 21% gerakan anggota tubuh

sesuai dengan apa yang dideskripsikan, 12 siswa atau 35% gerakan anggota tubuh kurang
sesuai dengan apa yang dideskripsikan, dan 15 siswa atau 44% gerakan anggota tubuh tidak
sesuai dengan apa yang dideskripsikan. Kewajaran gerak: 6 siswa atau 18% gerakan masih
wajar dan sesuai dengan isi cerita, 11 siswa atau 32% gerakan yang wajar tetapi tidak sesuai

Tukiyem: Peningkatan Kemampuan dalam Berbicara Siswa Kelas III SDN 3 Seneporejo………….. ______________

191

dengan isi cerita, dan 17 siswa atau 50% gerakan yang ditampilkan tidak wajar dan tidak
sesuai dengan isi cerita.
5)

Kenyaringan
Dari 34 siswa, suara bisa didengar oleh semua orang: 15 siswa atau 44% suara siswa

sangat bisa didengar oleh semua orang, dan 19 siswa atau 56% suara siswa cukup bisa
didengar oleh semua orang. Suara yang diucapkan jelas: 14 siswa atau 41% suara yang
diucapkan siswa sangat jelas, 19 siswa atau 56% suara yang diucapkan siswa cukup jelas, dan
1 siswa atau 3% suara yang diucapkan siswa kurang jelas.
6)

Kelancaran
Dari 34 siswa, tidak terbata-bata dalam bercerita: 6 siswa atau 18% siswa dalam

bercerita sangat lancar dan tidak terbata-bata, 25 siswa atau 74% siswa dalam bercerita cukup
lancar dan sedikit terbata-bata, dan 3 siswa atau 9% siswa dalam bercerita kurang lancar dan
terbata-bata. Bunyi yang diucapkan jelas: 5 siswa atau 15% setiap bunyi lafal dan intonasi
yang diucapkan oleh siswa jelas, 25 siswa atau 74% setiap bunyi lafal dan intonasi yang
diucapkan oleh siswa cukup jelas, dan 4 siswa atau 12% bunyi lafal dan intonasi yang
diucapkan oleh siswa kurang jelas.
7)

Penalaran
Dari 34 siswa, cerita yang diceritakan dari awal sampai akhir harus berhubungan: 8

siswa atau 24% cerita yang diceritakan dari awal sampai akhir runtut, 24 siswa atau 71%
cerita yang diceritakan dari awal sampai akhir kurang runtut, dan 2 siswa atau 6% cerita yang
diceritakan dari awal sampai akhir tidak runtut. Hubungan kalimat dengan kalimat
berhubungan dengan isi cerita: 5 siswa atau 15% hubungan setiap kalimat dengan kalimat
yang lain berhubungan dengan isi cerita, 24 siswa atau 71% hubungan setiap kalimat dengan
kalimat yang lain masih ada sebagian yang kurang sesuai dengan isi cerita, dan 5 siswa atau
15% hubungan setiap kalimat dengan kalimat lain tidak sesuai dengan isi cerita.
8)

Keberanian
Dari 34 siswa, tampil dengan berani: 34 siswa atau 100% siswa tampil dengan berani

dan tenang.

Pembahasan
Penggunaan teknik pemodelan dalam pembelajaran bercerita siswa kelas III SDN 3
Seneporejo Banyuwangi merupakan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan siswa dalam bercerita pengalaman pribadinya. Hal tersebut dapat diketahui dari
hasil observasi yang dilakukan peneliti selama proses pembelajaran berlangsung. Model yang
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diperankan oleh siswa kelas 5 dan guru kelas 3 dapat memotivasi dan menjadi pemicu
semangat siswa dalam belajar bercerita. Hasilnya, siswa tampak lebih berani dan kreatif
dalam bercerita di tengah-tengah lingkaran. Hal tersebut dapat dijadikan model oleh siswa
dalam bercerita pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jalannya pembelajaran juga
terkesan santai dan menyenangkan. Siswa tampak serius dan aktif dalam menerima
pembelajaran dan kemampuan siswa dalam bercerita juga mengalami peningkatan sesudah
diterapkannya teknik pemodelan. Artinya, penggunaan teknik pemodelan dapat meningkatkan
kemampuan siswa dalam bercerita dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan
hasil penelitian, diketahui bahwa pada tahap siklus I, siswa yang mencapai ketuntasan nilai
dalam bercerita sebanyak 16 siswa atau 48% dari total 34 siswa dan pada siklus II meningkat
menjadi 27 siswa atau 81% dari total 34 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa antara siklus I ke
siklus II terjadi peningkatan sebanyak 11 siswa atau sebesar 32% dari total 34 siswa.
Jumlah siswa yang mencapai ketuntasan nilai dari siklus I ke siklus II memang
mengalami peningkatan, akan tetapi jika dikaitkan dengan ketuntasan nilai secara klasikal,
jumlah 27 siswa atau 81% dari total 34 siswa belum mencapai ketuntasan secara klasikal.
Namun, penggunaan teknik pemodelan sudah tepat jika digunakan dalam pembelajaran
bercerita dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bercerita pengalaman pribadinya.
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dalam dua siklus, dari
hasil kegiatan ini dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.

Rendahnya kemampuan bercerita kelas III SD Negeri 3 Seneporejo Banyuwangi dapat
ditingkatkan dengan menggunakan teknik pemodelan. Penerapan pembelajaran
menggunakan teknik pemodelan dapat meningkatkan kemampuan bercerita siswa
kelas III SD Negeri 3 Seneporejo Banyuwangi dengan menghadirkan model dalam
pembelajaran. Hal ini dilakukan agar siswa dapat lebih fokus dalam mengamati dan
mempelajari model tersebut, sehingga siswa dapat bercerita dengan lebih kreatif dan
percaya diri.

2.

Kegiatan siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung lancar dan terjadi
peningkatan dari prasiklus, siklus I, dan Siklus II. Hal ini terlihat dari meningkatnya
jumlah siswa yang menjawab pertanyaan, memperhatikan penjelasan guru, dan
keaktifan siswa dalam bercerita.
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Kemampuan bercerita siswa kelas III SDN 3 Seneporejo Banyuwangi setelah
pembelajaran dengan menggunakan teknik pemodelan terjadi peningkatan pada siklus
I ke siklus II sebanyak 11 siswa dari total 34 siswa. Sebelum menggunakan teknik
pemodelan (prasiklus) hanya terdapat 25 siswa yang mencapai nilai ≥ 60. Setelah
diterapkan teknik pemodelan, pada siklus I terdapat 16 siswa atau 48% dari total 34
siswa dan pada siklus II meningkat menjadi 27 siswa atau 81% dari total 34 siswa. Hal
tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknik pemodelan dalam pembelajaran
bercerita dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bercerita. Selain itu, siswa
lebih aktif, kreatif, berani, dan percaya diri untuk tampil bercerita di tengah-tengah
lingkaran dihadapan teman-temannya.

Saran
Penggunaan teknik pemodelan dalam bercerita dapat meningkatkan kemampuan siswa
dalam bercerita, dalam praktik pelaksanaannya disarankan kepada Kepala Sekolah dasar
terutama pada guru kelas untuk memperhatikannya dan dapat digunakan sebagai bahan acuan
dalam pembelajaran bercerita.
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Abstract: Utilization Lesson Plan in the class were not in line with expectations,
because the beginner teachers found it difficult to understand and in fact rarely
implement in the classroom. Many beginner teachers who do not make their own lesson
plans, and do not make lesson plans to guide learning. The Beginner Teachers wanted a
more practice lesson plans and applied so that it can be easily implemented in the
classroom.
Abstrak: Penggunaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di dalam kelas tidak sesuai
dengan harapan karena guru mula mengalami kesulitan untuk memahami dan
kenyataannya jarang dilaksanakan di dalam kelas. Beberapa guru mula tidak membuat
sendiri Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan tidak menggunakannya sebagai
pedoman dalam pembelajaran. Guru mula menginginkan perencanaan yang lebih praktis
dan mudah dilaksanakan di dalam kelas.
Kata kunci: guru mula, rencaca pelaksanaan pembelajaran, praktis dan aplikatif

PENDAHULUAN
Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP)

merupakan

rancangan

program

pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai pedoman untuk memandu jalannya proses
belajar mengajar selama di kelas. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan
pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam
Standar Isi dan dijabarkan dalam Silabus. Lingkup dari RPP paling luas mencakup 1 (satu)
kompetensi dasar yang terdiri minimal atas 1 (satu) indikator untuk minimal 1 (satu) kali
pertemuan. RPP ini sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, metode
pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Manfaat dari adanya RPP ini agar
pembelajaran yang terjadi di dalam kelas dapat mencapai hasil maksimal, karena segala
sesuatu yang telah direncanakan terlebih dahulu akan mendapatkan hasil terbaik.
Namun akibat dari banyaknya kebijaksanaan yang diterapkan di masing-masing
Intitusi yang berwenang mengatur manajemen Pembelajaran dan Guru, atau di lembagalembaga Teacher Center atau LPTK, menyebabkan munculnya berbagai variasi dan model
RPP.Bahkan bisa terjadi dalam satu gugus sekolah, terdapat model RPP yang beragam akibat
sumber yang digunakan juga berbeda. Hal ini diperparah lagi dengan ketersediaan macammacam bentuk RPP yang dapat didownload melalui situs-situs pembelajaran di Internet.
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Berdasarkan PP 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa:”Perencanaan proses
pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurangkurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan
penilaian hasil belajar”. Sesuai dengan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar
Proses dijelaskan bahwa RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar
peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban
menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara
interaktif,

inspiratif,

menyenangkan,

menantang,

memotivasi

peserta

didik

untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik. Namun pedoman dan arah RPP yang sudah diamanatkan seperti tersebut di atas
mengalami interpretasi yang meluas dan melebar. Tak dapat dipungkiri, semakin lama bentuk
dan ketebalan RPP semakin meluas dan berlembar-lembar.
Fenomena ini menimbulkan kebingungan bagi para guru, utamanya guru daerah,
terlebih-lebih guru pemula. Guru-guru yang ada di daerah tidak terbiasa dengan kompetisi
tinggi antar sekolahnya untuk meraih simpati masyarakat, karena pagu untuk anak didiknya
sendiri saja jarang terpenuhi. Dengan demikian tidak ada motivasi yang tinggi untuk
berlomba-lomba meningkatkan kompetensi siswanya, apalagi memperbaiki metode, strategi,
pendekatan, model, teknik, taktik pembelajaran melalui perencanaan pembelajaran yang
dituangkan dalam RPP. Demikian juga yang terjadi pada guru mula, yaitu guru-guru yang
baru saja mengajar di sekolah tidak lebih dari lima tahun, juga merasa kebingungan dengan
variasi dan banyaknya item-item dalam RPP, mengingat guru mula belum menyadari betul
filosofi dan implementasi dari tiap item akibat pengalamannya yang masih dangkal.
Berkenaan dengan uraian di atas yang banyak muncul di lapangan dari observasi yang
dilakukan oleh peneliti setiap kali melakukan pembinaan pada guru mula, maka diperlukan
penelitian tentang ‘Evaluasi Pemanfaatan Rencana Program Pembelajaran Pada Kegiatan
Pembelajaran Di Kelas Pada Guru Mula Sekolah Dasar Di Banyuwangi”

METODE PENELITIAN
Penelitian ditujukan pada guru-guru mula Sekolah Dasar di kecamatan Banyuwangi
dan sekitarnya pada 35 orang guru. Penentuan sampel dilakukan secara Purpossive Sampling
dan dilaksanakan selama bulan Oktober. Data diperoleh melalui angket, dan selanjutnya
dilakukan wawancara bila terdapat jawaban yang kurang jelas. Analisis data dilakukan secara
deskriptif kualitatif dari hasil persentase hasil.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil angket yang telah disebar pada 35 orang dihasilkan data sebagai berikut:
Tabel 1. Persentase Keterpakaian RPP di kelas
No

Uraian

1.

Apakah anda menyusun RPP sendiri

2.

Apakah anda menggunakan RPP sebagai pedoman dalam
kegiatan belajar mengajar di kelas

3.

Apakah menurut anda RPP membe-rikan manfaat untuk
pembelajaran di kelas

4.

Apakah anda menginginkan bentuk RPP yang lebih praktis
dan aplikatif

5.

Bila disusun suatu RPP yang lebih praktis, apakah anda mau
menggu-nakan RPP sebagai pedoman mutlak di kelas

Ya

Tidak

26%

74%

63%

37%

100%

0%

73%

27%

94%

6%

Dari hasil data yang telah direkap di atas didapatkan fakta bahwa banyak guru mula
yang tidak menyusun RPP sendiri. Alasan mereka beragam, mulai dari alasan mengcopy dari
kawan guru lain, menggunakan RPP yang sudah ada di sekolah, mendownload dari
internet,sampai pada pemahaman bahwa tidak perlu RPP karena cukup mengacu pada Silabus
saja. Mengingat guru mula ini merupakan guru usia muda yang dalam perkembangan
pendidikannya dulu sudah mengenal teknologi informasi, maka alasan yang paling banyak
dari tidak perlunya membuat RPP adalah cukup mendownload (mengunduh) dari internet.
Peneliti melakukan check and recheck di situs google yang merupakan situs paling banyak
diakses oleh pengguna internet Indonesia, didapatkan ada 9,4 juta akses yang bisa dilihat
berkenaan dengan RPP, termasuk diantaranya contoh-contoh RPP, mulai dari tingkatan
Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah, baik yang berkarakter maupun yang tidak. Hal ini
yang menginduksi malasnya guru-guru mula menyusun RPP, karena banyak tersedia dengan
mudah,walaupun apa yang mereka lakukan belum tentu sesuai dengan kondisi sekolah
masing-masing. Disisi lain banyak pula guru mula memberikan alasan bahwa RPP sudah
tersedia di sekolah. Pada kenyataannya tidak sedikit sekolah yang secara administratif sudah
membuat RPP untuk setiap jenjang, lengkap dengan silabusnya. Namun pada hakekatnya
RPP ini dibuat oleh guru sebelumnya atau sekedar untuk memenuhi persyaratan administrasi,
yang secara kondisional belum tentu sesuai dengan karakteristik guru yang bersangkutan. Hal
lain adalah mudahnya mengcopy RPP dari teman sejawat, baik yang segugus maupun lain
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daerah. Guru-guru mengemukakan argumen bahwa walaupun mereka mengcopy tetapi tetap
diedit untuk disesuaikan dengan kondisi sekolahnya. Tetapi saat didesak apa hal yang paling
banyak diedit, tidak lain nama guru, nama sekolah dan nama kepala sekolah. Hanya beberapa
yang benar-benar menyesuaikan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya
beberapa guru menyatakan bahwa keengganan membuat RPP karena informasi dari Silabus
yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional sudah cukup informatif, sehingga
tidak terlalu urgent untuk menyusun RPP sendiri yang dirasa membuang-buang waktu.
Data berikut adalah tentang pemanfaatan RPP dalam mengendalikan pembelajaran di
kelas. Sebanyak 63% guru menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan RPP sebagai
pedoman dalam kegiatan belajar mengajar karena beberapa alasan. Pertama, banyak guru
yang lebih suka menggunakan Buku cetak sebagai acuan utama, dan langkah-langkah
pembelajaran seluruhnya mutlak seperti yang tercantum dalam buku cetak tersebut. Padahal
belum tentu buku-buku tersebut memenuhi ketentuan batasan tujuan dan indikator
pembelajaran. Demi alasan lebih lengkap dan lebih bagus, penerbit melakukan perluasan
materi dan pembahasan, yang sebenarnya hanya digunakan untuk enrichment, namun guru
kurang sensitif terhadap maksud ini. Akhirnya terjadi perluasan konsep yang luar biasa,
berakibat pada beratnya beban materi yang harus dikuasai anak didik, melebihi dari
keharusan kompetensi yang dia capai. Guru lain memberikan pendapat bahwa RPP hanya
untuk kelengkapan administrasi saja saat ada inspeksi dari kepala sekolah, pengawas sekolah
atau mau kenaikan pangkat. Dengan demikian, pembuatan RPP hanya untuk ditempatkan di
rak-rak atau disimpan di laci, tanpa perlu dilihat dan diimplementasikan saat pembelajaran di
kelas. Dengan kata lain, RPP hanya sebagai bukti fisik manajemen kelas, bukan pedoman
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan sesuai visi dan misi sekolah. Bahkan
ada guru yang mengaku sering dibuat bingung oleh item-item dalam RPP, terutama saat
implementasinya, sehingga guru yang bersangkutan lebih berpedoman pada program
semester saja.
Dari seluruh guru yang ditanya tentang kemanfaatan dari RPP, seluruhnya
menyatakan bahwa RPP sebenarnya sangat bermanfaat sebagai arah pedoman pembelajaran.
Mereka mengakui bahwa bila benar-benar menjalan RPP dengan baik, pembelajaran tidak
akan menyimpang atau rancu dan guru akan lebih mudah mengatur kelas. Mereka juga
menyatakan bahwa RPP menuntun langkah-langkah pembelajaran sehingga jalannya
pembelajarannya lebih sistematis sesuai skenario yang direncanakan. Dalam pembahasan ini,
tidak ada satupun guru yang mengingkari akan manfaat dari RPP.
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Namun saat ditawarkan tentang bentuk RPP yang lebih praktis dan aplikatif, sebanyak
73% mereka menyetujui. Mereka merasa bahwa RPP yang terlalu gemuk, padat dan banyak
uraiannya justru akan membingungkan dan tidak praktis. Mereka menginginkan bentuk RPP
yang sederhana, mudah dipahami, ringkas dan yang paling penting tidak cepat berganti-ganti
format. Mereka jujur mengaku bahwa saat kuliah dulu diberi materi tentang suatu bentuk RPP
tertentu, tetapi saat mereka masuk menjadi guru di sekolah, RPPnya sudah berganti bentuk
lain sesuai dengan kesepakatan guru dan kepala sekolah yang berlaku disekolah tersebut.
Selanjutnya saat Kepala Sekolah mereka selesai mengikuti PLPG (Pendidikan Latihan Profesi
Guru), maka RPP ganti baru sesuai format yang diamanatkan saat sertifikasi guru tersebut.
Hal ini dirasakan berat bagi guru mula, mengingat berganti-gantinya model RPP yang terlalu
cepat, menyebabkan tidak efektifnya implementasi RPP. Hal ini salah satu pemicu malasnya
penggunaan RPP di kalangan mereka. Asumsinya, bila mereka mencoba untuk mendalami
suatu RPP, sebelum tuntas dipahami betul makna dan modelnya, sudah berganti dengan yang
baru. Akhirnya pesimistis dan menganggap tidak perlu lagi memahami RPP baru, karena
sebentar lagi juga akan ada format baru lagi.
Item terakhir yang ditanyakan tentang kesanggupan mereka untuk menggunakan RPP
bila suatu saat diterapkan format yang lebih praktis, aplikatif dan tidak berganti-ganti, hampir
seluruh guru (94%) menyatakan sanggup tanpa reserve. Ini merupakan representasi dari
kegalauan guru mula akan rumitnya suatu interaksi di dalam kelas karena belum dapat
mensinkronisasi antara tahapan skenario dalam tuntutan RPP yang berkarakter dan
konstruktivisme dengan pelaksanaan pembelajaran, karena terbatasnya pengalaman mereka
selama ini. Kegalauan tersebut harus segera dicarikan solusi untuk penyusunan RPP yang
lebih praktis dan simpel, tetapi komprehensif dan aplikatif. Keadaan ini sekaligus akan
menangani kesalahpahaman guru dalam menterjemahkan item-item dalam RPP. Seperti yang
dikemukakan oleh Yogo Prihatono (2011) bahwa untuk penyusunan RPP yang paling banyak
terjadi kesalahan adalah pada kegiatan pembelajaran. Kasus yang terjadi, banyak dari guru
menganggap tahap Eksplorasi adalah pendahuluan, Elaborasi adalah inti, dan Konfirmasi
adalah penutup. Padahal sebetulnya itu semua masuk dalam inti pembalajaran. Kesalahankesalahan seperti ini tidak akan terjadi bila RPP dibuat semacam peta konsep yang seluruh
informasi cukup diurai dalam satu lembar saja. Walaupun ini memerlukan penelitian lebih
lanjut tentang bentuk-bentuk RPP yang akseptabel, namun wacana tentang reformulasi format
RPP ini sudah dirasakan mendesak, kalau tidak menginginkan RPP hanya menjadi simbol dan
kelengkapan administrasi semata, sementara guru melakukan tindakan sesuai kehendak buku
saja atau sebatas yang mereka hafal saja. Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 10
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menyatakan, guru harus memiliki kompetensi paedagogik yang salah satu satunya didukung
oleh keberadaan RPP ini. Dengan demikian keadaan ini harus ditindaklanjuti guna mencapai
tujuan pendidikan nasional yang akseleratif.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini ternyata hanya 26% saja guru yang menyusun RPP
sendiri, kemudian sebanyak 63% guru yang menggunakan RPP sebagai pedoman
pembelajaran di kelas, namun 100% menyatakan bahwa RPP bermanfaat, sehingga 73%
mengusulkan untuk disusunnya format RPP yang lebih praktis dan aplikatif, serta 94%
menyatakan siap menggunakan RPP sebagai pedoman mutlak di kelas.
Saran dari penelitian ini adalah diperlukannya segera penyusunan format baru RPP
yang lebih praktis dan aplikatif sehingga pemanfaatan RPP sebagai pedoman skenario belajar
di kelas semakin terjamin.
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PENGEMBANGAN BOLA VOLI MINI DALAM PENINGKATAN
KEBUGARAN SISWA MELALUI PEMBELAJARAN PENJASORKES
(Studi pada Siswa Kelas V SDN Kepatihan 5, SDN Jember Kidul 3, SDN Mangli 2 dan SDN
Tegal Besar 1 Kec. Kaliwates Kab. Jember)
Sihono1)
1)

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas Jember
e-mail: sihono_fkip@unej.ac.id

Abstract: This study focused on the development of mini volleyball to improve the
fitness of elementary school students in Kaliwates District. The research objective was
to assess whether the development model of mini volleyball in Penjaskes subject can
enhance students' fitness class V. This type of research is experiment with one group
pretest and post-test design. This research was conducted on the elementary school
students class V in Kaliwates District Jember. The technique used to collect data fitness
is a test to run 2.4 km. Pre-test data is the time spent on the students to run as far as 2.4
km before treatment, while the post-test data is the time spent on the students to run as
far as 2.4 km after the treatment. Post-test given after one month. Run time data
converted to the method of Cooper. The collected data were analyzed using Wilcoxon
Signed Rank Test. The results showed that the development model of mini volleyball
can significantly increase students' physical fitness on elementary school students class
V in Kaliwates District.
Abstrak: Penelitian ini difokuskan pada pengembangan voli mini untuk meningkatkan
kebugaran siswa sekolah dasar di Kecamatan Kaliwates. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menilai apakah model pengembangan voli mini pada bidang Penjaskes dapat
meningkatkan kebugaran siswa kelas V. Jenis penelitian ini adalah eksperimen dengan
satu kelompok desain pre-test dan post-test. Penelitian ini dilakukan pada siswa sekolah
dasar kelas V Kaliwates Kabupaten Jember. Teknik yang digunakan untuk
mengumpulkan data kebugaran adalah tes berlari 2,4 km. Data pre-test adalah waktu
yang diperlukan siswa untuk lari sejauh 2,4 km sebelum perlakuan, sedangkan post-test
data adalah waktu yang dihabiskan pada siswa untuk lari sejauh 2,4 km setelah
perlakuan. Post-test diberikan setelah satu bulan. Waktu lari dikonversi dengan metode
Cooper. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank
Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengembangan voli mini secara
signifikan dapat meningkatkan kebugaran fisik siswa di sekolah dasar siswa kelas V di
Kecamatan Kaliwates.
Kata kunci: pengembangan, voli mini, kebugaran fisik

PENDAHULUAN
Rendahnya kebugaran jasmani masyarakat yang diakibatkan adanya gaya hidup (life
style) merupakan persoalan yang paling utama dan memiliki kaitan yang luas serta sangat
berarti terhadap kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, gejala ini muncul di perkotaan
bahkan sudah merambah di pedesaan. Perilaku-perilaku penyimpangan, ketidakteraturan
dalam penggunaan dan pemanfaatan waktu luang serta penyakit degeneratif adalah
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merupakan ancaman serius terhadap kesehatan bangsa terutama anak-anak kita pada usia
sekolah.
Penjasorkes merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan.
Penjasorkes di sekolah mempunyai peran unik dibanding bidang studi yang lain, karena
melalui penjasorkes selain dapat digunakan untuk pengembangan aspek fisik dan psikomotor,
juga ikut berperan dalam pengembangan aspek kognitif dan afektif secara serasi dan
seimbang.
Dalam peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) No. 22 Tahun 2006,
disebutkan bahwa penjasorkes merupakan bagian integral dari aspek kebugaran jasmani,
keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan social, penalaran, stabilitas
emosional, tindakan moral, aspek hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui
aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan yang terpilih secara sistematis dalam rangka
mencapai tujuan pendidikan nasional. Di dalam pembinaan kondisi fisik, khususnya untuk
mengoptimalisasikan potensi olahraga didik, yang perlu diperhatikan adalah setiap cabang
olahraga mempunyai kekhususan masing-masing.
Sekarang ini betapa memprihatinkan tingkat kebugaran jasmani para generasi muda
Indonesia yang menjadi harapan bangsa sebagai penerus, dan itupun terjadi sampai dengan
saat ini, dimana dari hasil penelitian Sport Development Index (SDI) yang dilakukan oleh
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di 33 Provinsi dengan usia anak-anak
pada usia 7 s/d 14 tahun sebanyak 289.884 orang, usia remaja 15 s/d 40 tahun, sebanyak
943.195 orang diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1: Tingkat Kebugaran Jasmani Masyarakat Indonesia Tahun 2006
Kategori Tingkat
Jumlah Peserta
Prosentase
Baik Sekali
20.449
1,1 %
Kebugaran
(Orang)
BaikJasmani
74.713
4,1 %
Sedang
247.828
13,6 %
Kurang
799.975
43,9 %
Kurang Sekali
681.527
37,4 %
Jumlah
1.882.266
100 %
(Kemenpora, 2006)
Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa kebugaran jasmani masyarakat Indonesia
dari 33 propinsi 81,3 % dalam kategori kurang dan kurang sekali, sedangkan 13,6 % kategori
sedang dan 5,2 % kategori baik dan baik sekali. Itulah kondisi kebugaran jasmani masyarakat
Indonesia pada umumnya.
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METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif.Pendekatan kuantitatif
dalam penelitian dicirikan oleh pengujian hipotesis dan digunakan instrumen-instrumen tes
standar.Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen.
Penelitian eksperimen dicirikan dengan 4 (empat) hal, yaitu adanya perlakuan
(treatment), kelompok control, randomisasi, dan ukuran keberhasilan.Dalam penelitian ini
tidak adanya kelompok control dan randomisasi, sehingga penelitian ini dapat dikatakan
sebagai eksperimen semu (quasi-experiment).
Berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian ini, maka peneliti menggunakan
desain penelitian One Group Pretest-Posttest Design, dalam desain ini tidak ada kelompok
kontrol, dan subjek tidak ditempatkan secara acak. Dalam desain ini pengambilan data
dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu sebelum treatment dan sesudah treatmen.Pengambilan
data yang dilakukan sebelum treatment disebut pre-test (01), dan yang dilakukan setelah
treatment disebut post-test (02). Desain penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:
01

X

02

Bagan 1: One Group Pretest-Posttest Design

01 adalah tes awal sebelum penerapan model pembelajaran penjasorkes untuk meningkatkan
kebugaran jasmani. X adalah perlakuan berupa penerapan model pembelajaran bola voli mini
untuk meningkatkan kebugaran jasmani.02 adalah tes setelah penerapan model pembelajaran
penjasorkes untuk meningkatkan kebugaran jasmani.
Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel. Variabel adalah suatu konsep yang
memiliki variabilitas atau keragaman yang menjadi focus penelitian. Sedangkan konsep
sendiri merupakan abstraksi atau penggambaran suatu fenomena atau gejala tertentu.Variabel
dapat digolongkan menjadi variabel bebas (independent variabel) merupakan variabel yang
mempengaruhi dan variabel terikat (dependent variabel) merupakan variabel yang
dipengaruhi. Variabel-variabel dalam penelitian ini diantaranya:
(1)

Variabel bebas (independent variabel) : Pengembangan bolavoli mini

(2)

Variabel terikat (dependent variabel) : Peningkatan kebugaran siswa
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Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian sedangkan sampel adalah sebagian
atau wakil populasi yang diteliti.Populasi dalam penelitian ini siswa kelas V SD yang ada di
wilayah kecamatan Kaliwates.
Data yang dikumpulkan pada penelitian ini meliputi data pretes dan post-test dari
tingkat kabupaten siswa kelas V SD Kec. Kaliwates Jember. Dalam penelitian ini instrument
yang digunakan adalah instrument tes kebugaran dari Cooper Test dengan lari 2.400 m
sebagai berikut:
Tes lari 2,4 Km
Tujuan

: Untuk mengukur daya tahan jantung-paru.

Fasilitas & Alat

: Meteran, lintasan yang datar, dan stop wacth.

Petugas

: Pengukur jarak, start, pengambil waktu, dan
pencatat skor.

Pelaksanaan

: Dengan menggunakan start berdiri, setelah diberi aba-aba
oleh petugas, peserta tes ini menempuh jarak 2,4 Km secepat mungkin.

Penilaian

: Waktu yang digunakan untuk menempuh jarak 2,4 Km
Dicatat dalam satuan menit dan detik kemudian dikonversikan pada tabel
di bawah.

Tabel 2: Test Lari 2,4 Km (Metode Cooper)
Jenis Kelamin

Istimewa Sangat Baik Sedang Kurang Sangat Keterangan
Baik
Kurang
Laki-laki
12,11 >
< 08,36 08,37 09,41 10,49
15,31
Waktu
Perempuan
12,30 14,31
16,55 > 18,31
Dalam
< 11,50 11,50
± 13-19 th
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
Menit
Usia ± 13-19 th
09,40 10,48 12,10
15,30
18,30
± 13-19 th
s/d
s/d
s/d
(Depdiknas: 2000)
12,29 14,30 16,54
Setelah

diketahui

treatment/perlakuan

(proses

tingkat

kesegaran/kebugaran

pembelajaran

bolavoli

mini)

awal

baru

diberikan

dengan

ditambah

siswa

melakukan/disuruh lari mengelilingi lapangan voli sebanyak 5 x putaran lapangan voli.
Dalam penelitian ini ada 4 SD Negeri yang diteliti, jumlah keseluruhan siswa kelas 5
sebanyak 178 orang dari 4 sekolahan. Setiap siswa mendapatkan pembelajaran penjasorkes
tentang bolavoli mini kemudian dilakukan tes lari 2,4km.yang mana skor hasil dari penelitian
ini akan di analisis untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan (hipotesis).
Hasil analisis data dilakukan dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 19 yang
kemudian dijabarkan sebagai berikut:
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1.

Data deskriptif

a.

Hasil tes lari 2,4 Km
Tabel 4.1 Deskripsi Hasil Tes Lari 2,4 Km
Descriptive Statistics

N
preTestAll
postTestAll
Valid N
(listwise)

Minimum Maximum
178
11.31
31.44

Mean
Std. Deviation Variance
19.4703
3.63686
13.227

178

18.4938

11.19

31.10

3.83158

14.681

178

Dari tabel diatas (tabel 4.1) dapat diketahui :
1.

Hasil tes lari 2,4 Km siswa kelas 5 SD sebelum mendapatkan pembelajaran (pre test)
nilai rata–rata sebesar 19,47; standar deviasi 3,63; varians 13,27; nilai minimum 11,31
dan nilai maksimum 31,44.

2.

Untuk hasil sesudah mendapatkan pembelajaran (post test) yaitu nilai rata-rata sebesar
18,49; standar deviasi 3,83; varians 14,68; nilai minimum 11,19 dan nilai maksimum
31,10

b.

Prosentase selisih hasil pre dan post kebugaran kesegaran jasmani
Tabel 4.2FrequencyPre-test Kebugaran Jasmani Lari 2,4 Km
KlpUkurPre
Frequency Percent
Sedang
Kurang
Valid
Sangat Kurang
Total
Missing System

3
26
149
178
179

.8
7.3
41.7
49.9
50.1

Total

357

100.0

Valid Percent
1.7
14.6
83.7
100.0

Cumulative
Percent
1.7
16.3
100.0

Dari analisis yang dilakukan pada hasil pre test diketahui prosentse kelompok bernilai
“Istimewa”, “Sangat Baik”, dan “Baik” tidak ditampilkan karena tidak ada siswa yang
mendapat nilai/skor waktu tersebut.
Kelompok nilai “Sedang” terdapat 3 siswa atau sekitar 0,8% untuk kelompok nilai
“Kurang” terdapat 26 siswa atau sekitar 7,3%. Dan untuk kelompok nilai “Sangat Kurang”
terdapat 149 siswa atau sekitar 41,7%. Ini juga dapat digambarkan melalui diagram seperti di
bawah ini.
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Grafik 1.1 Presentase kelompok dalam pretest
Tabel 4.3FrequencyPost-test Kebugaran Jasmani Lari 2,4 Km
KlpUkurPost
Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative
Percent

Baik

Valid

Missing

1

.3

.6

.6

Sedang

12

3.4

6.7

7.3

Kurang

43

12.0

24.2

31.5

Sangat Kurang

122

34.2

68.5

100.0

Total

178

49.9

100.0

System

179

50.1

357

100.0

Total

Dari analisis yang dilakukan pada hasil post test diketahui prosentse kelompok
bernilai “Istimewa”, dan “Sangat Baik”, tidak ditampilkan karena tidak ada siswa yang
mendapat nilai/skor waktu tersebut. Sedangkan untuk kelompok nilai “Baik” terdapat 1 siswa
atau sekitar 0,3%. Untuk kelompok nilai “Sedang” terdapat 12 siswa atau sekitar 3,4% .
untuk kelompok nilai “Kurang” terdapat 43 siswa atau sekitar 12,0%. Dan untuk kelompok
nilai “Sangat Kurang” terdapat 122 siswa atau sekitar 34,2%. Ini juga dapat digambarkan
melalui diagram seperti di bawah ini.
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Grafik 1.2 Presentase kelompok dalam postest
Dari hasil diatas terdapat selisih antara kelompok pre test dan post test yaitu :
Tabel 4.4 Prosentase peningkatan sebelum dan sesudah test
Istimewa
Pre Test
Post
Test
Selisih

0%
0%

Sangat
Baik
0%
0%

0%

0%

Baik

Sedang

Kurang

0%
0,3 %

0,8 %
3,4 %

7,3 %
12,0 %

Sangat
Kurang
41,7 %
34,2 %

0,3 %

2,6 %

4,7 %

7,5 %

Dari hasil prosentase diatas diketahui tidak ada siswa yang memiliki tingkat kesegaran
jasmani “Istimewa” dan “Sangat Baik”. Pada tingkat kesegaran jasmani “Baik” ada
peningkatan sebesar 0,3%, kemudian tingkat kesegaran jasmani “Sedang” meningkat 2,6%
dan “Kurang” meningkat 4,7% sedangkan yang memiliki tingkat kesegaran jasmani “sangat
Kurang” menurun 7,5%.

PENUTUP
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian pembelajaran
penjasorkes dengan pengembangan pembelajaran bolavoli mini pada siswa SD kelas 5 di
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kecamatan Kaliwates Jember dapat berpengaruh meningkatkan kebugaran jasmani. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hasil setelah diberikan pembelajaran pengembangan bolavoli
mini lebih baik dari pada hasil sebelum diberikan pembelajaran(Wilcoxon signed ranks test
signifikansi 0,000<

0,05).
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Abstract: Indonesian education system have complicated problems that
must be solved. One of the problem is capability of teacher to create
instructional design. Majority of the teacher only creates instructional
design to fulfill administrative requirements. This article intends to
explain the role of subject of Planning of Instructional Design in
improving the ability of teacher candidate in creating the instructional
design. The instructional design is a systematic procedure to develop
teaching and training programs in a reliable and consistent style.
Learning design is a complex process of creative, active and iterative.
Faculty of Teacher Training and Education as education institution is
expected to provide the learner capability according to the needs of
teacher candidate. Hopefully, through the subject, teacher candidate
have a good competence to create meaningful and enjoyfull instructional
design that suitable with learner characteristic and give a chance to
improve all of learner competences.
Abstrak: Sistem pendidikan di Indonesia memiliki permasalahan yang
sangat kompleks. Salah satu permasalahannya adalah kapabilitas
pendidik dalam menciptakan disain pembelajaran. Mayoritas pendidik
membuat disain pembelajaran hanya sebagai persyaratan administratif
saja. Artikel ini akan mengkaji bagaimana peranan mata kuliah
Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi dalam peningkatan kualitas
calon pendidik dalam menciptakan disain pembelajaran. Disain
pembelajaran merupakan prosedur sistematis untuk mengembangkan
program pengajaran dan pelatihan dengan gaya yang reliabel dan
konsisten. Disain pembelajaran adalah proses kompleks yang kreatif,
aktif dan iteratif. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan diharapkan
menyediakan kapabilitas belajar yang dibutuhkan oleh calon pendidik.
Harapannya melalui mata kuliah ini, mahasiswa calon pendidik memiliki
kompetensi untuk menciptakan disain pembelajaran yang bermakna dan
menyenangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan
memberikan
kesempatan
setiap
anak
untuk
memperbaiki
kompetensinya.
Kata Kunci: kompetensi pedagogik mahasiswa; disain pembelajaran

PENDAHULUAN
Kompleksitas permasalahan pendidikan, senantiasa menjadi bagian dari perjalanan
proses pendidikan. Pemicu utama munculnya permasalahan tersebut adalah ketidaksesuaian
visi, misi dan tujuan pendidikan antara para ahli/praktisi pendidikan dengan aparat
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pemerintah (birokrat) (Wagner, 2006). Perbedaan visi tersebut mengakibatkan perdebatan
panjang dan munculnya kebijakan sebagai solusi yang gagal (Wagner, 2006).
Krisis multi dimensional yang terjadi di Indonesia dijustifikasi sebagai akibat
kegagalan kebijakan pendidikan. Statemen ini tidak seluruhnya benar, tetapi juga tidak
seluruhnya salah. Pendidikan bisa menjadi alat untuk memajukan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Sebaliknya pendidikan juga bisa menjadi alat untuk menghancurkan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Kekacauan dalam banyak lini yang terjadi di Indonesia
menandakan kurang mampunya sistem pendidikan kita untuk menjalankan tugas dan fungsi
kependidikannya.
Masalah-masalah kehidupan bermasyarakat yang ditandai oleh maraknya berbagai
problem sosial bersumber dari lemahnya sumber daya manusia dan/atau modal sosial yang
ada di masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut tentunya bukanlah semata-mata menjadi
tanggung jawab dunia pendidikan, namun pendidikanlah yang paling banyak berperan
terhadap munculnya persoalan-persoalan tersebut. Patut diduga bahwa problem-problem
sosial yang terjadi selama ini bersumber dari perilaku manusia Indonesia yang sudah lama
dibentuk ke dalam pola pikir sentralistik, monolitik, uniformistik, yang sangat mewarnai
pengemasan di berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pola pikir inilah
yang mengendalikan perilaku masyarakat. Kesadaran dan penyadaran akan keragaman
(pluralitas) bangsa masih jauh dari kenyataan.
Orang-orang yang telah melewati sistem pendidikan, mulai dari pendidikan agama,
keluarga, pendidikan di masyarakat dan di lembaga-lembaga pendidik formal

kurang

memiliki kemampuan untuk mengelola kekacauan. Demikian juga kesadaran individu akan
nilai-nilai kesatuan dalam kemajemukan, nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan religi,
pengembangan kreativitas, produktivitas, berpikir kritis, tanggung jawab, kemandirian,
berjiwa kepemimpiman serta kemampuan berkolaborasi kurang berkembang dengan baik,
sehingga orang-orang muda selalu menjadi korban kekacauan (Budiningsih, 2005).
Asumsi-asumsi yang melandasi pengembangan kebijakan dan program-program
pendidikan sering kali tidak sejalan dengan hakekat belajar, hakekat orang yang belajar, dan
hakekat orang yang mengajar. Dunia pendidikan, lebih khusus lagi dunia belajar, didekati
dengan paradigma yang tidak mampu menggambarkan hakekat belajar dan pembelajaran
secara komprehensif. Praktek-praktek pendidikan dan pembelajaran sangat diwarnai oleh
landasan teoretik dan konseptual yang tidak akurat. Pendidikan dan pembelajaran selama ini
hanya mengagungkan pembentukan aspek-aspek kognitif dengan sedikit ketrampilan serta
jauh dari aspek afektif. Sistem pendidikan yang dianut bukan lagi suatu upaya pencerdasan
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kehidupan bangsa agar mampu mengenal realitas diri dan dunianya, melainkan suatu upaya
pembutaan kesadaran yang disengaja dan terencana (Berybe, 2001) yang menutup proses
perubahan dan perkembangan.
Tantangan pendidikan pada era teknologi informasi dan globalisasi menuntut
kepekaan kita untuk melaksanakan pendidikan yang demokratis. Demokratisasi yang
mencerminkan kebebasan dan realness. Kebebasan mengartikan proses belajar adalah hak
anak. Hak anak untuk melakukan belajar sesuai dengan karakteristiknya. Di samping itu perlu
ditumbuhkan pada pendidik bahwa anak memiliki realness. Sadar bahwa setiap manusia
memiliki kekuatan dan kelemahan, sehingga semua pendidik harus berfikir positif. Bila
lingkungan belajar sudah ditata secara bebas, sesuai dengan karakteristik anak. Pembelajar
menyadari adanya realness dari semua pihak yang terlibat pada proses pembelajaran, maka
akan dapat menumbuhkan sikap dan persepsi positif terhadap belajar. Sikap dan persepsi
positif menjadi modal utama munculnya prakarsa belajar. Ini semua merupakan syarat mutlak
pengembangan mental yang positif.
Berkaitan dengan kompleksitas permasalahan pendidikan sebagaimana dipaparkan di
atas, FKIP (Fakultas Kependidikan dan Ilmu Pendidikan) sebagai Lembaga Pendidik Tenaga
Kependidikan (LPTK), dituntut memiliki andil pemikiran dan tindakan nyata dalam
pemecahan

masalah

pendidikan/pembelajaran.

Perbaikan

kualitas

program

pendidikan/pembelajaran menjadi tuntutan utama. Hal ini penting karena: (1) tugas utama
lembaga keguruan adalah menjadikan calon pendidik yang profesional (Hall, 2007); (2)
pengetahuan yang diperoleh mahasiswa calon pendidik saat perkuliahan berpengaruh
signifikan terhadap kualitas aktivitasnya saat mengajar di sekolah (Edward, 2006).
Mengingat arti pentingnya peran pendidik dalam belajar dan pembelajaran maka fokus
bahasan ini adalah bagaimana upaya FKIP sebagai lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan
untuk melahirkan calon pendidik yang memiliki kompetensi dalam menganalisis, merancang,
mengembangkan, mengimplementasikan, mengevaluasi disain pembelajaran yang mampu
mengakomodir realness peserta didik dan mampu memilih strategi dan metode pembelajaran
yang mampu mengoptimalkan potensi peserta didik.

PEMBAHASAN
Urgensi Kompetensi Mahasiswa Calon Pendidik dalam Pengembangan Disain
Pembelajaran
Pendidik sebagai agen pembelajaran harus memiliki kompetensi pedagogik (PP No.
19 tahun 2005). Salah satu indikator kompetensi pedagogik adalah kompetensi pendidik
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untuk menyusun dan mengembangkan disain pembelajaran. Kompetensi ini dilatihkan pada
calon pendidik melalui program in-service dan pre-service training. Program in-service
included dalam perkuliahan, salah satunya melalui mata kuliah perencanaan pembelajaran
bidang studi. Tujuan akhir mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengembangkan,
mengimplementasikan dan mengevaluasi disain pembelajaran.
Hasil penelitian tentang kesulitan pendidik dalam membuat disain SD/MI di
Kabupaten Situbondo, tersaji dalam gambar di bawah ini.
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Gambar1. Kesulitan pendidik SD/MI dalam perencanaan pembelajaran di
Kabupaten Situbondo (Subchan dan Umamah, 2004).
Dewasa ini kesulitan yang dialami oleh pendidik dalam mendisain pembelajaran
tampaknya tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian pada tahun 2004 tersebut di atas.
Berdasarkan hasil pengamatan saat mendampingi pendidik ketika mengembangkan disain
pembelajaran saat penyusunan RPP di PLPG bagi pendidik yang sedang dalam proses
sertifikasi, mereka juga mengalami kesulitan yang sama. Bahkan menurunkan indikator
menjadi tujuan pembelajaran, banyak guru yang tidak menguasainya.
Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di atas perlu dilakukan upaya untuk
memaksimalkan kompetensi mahasiswa calon pendidik dalam mendisain pembelajaran yang
interaktif,

inspiratif,

menyenangkan,

menantang,

memotivasi

peserta

didik

untuk

berpartisipasi secara aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik (Standar proses PP 19 2007).

Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi Sebagai Ujung Tombak
Pengasahan Kompetensi Calon Pendidik dalam Mendisain Pembelajaran
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Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi termasuk mata kuliah wajib
fakultas, implementasinya menyesuaikan dengan program studi masing-masing. Mata kuliah
Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi bukan merupakan mata kuliah mandiri, melainkan
sebagai komponen dari sistem kurikulum yang memiliki hubungan dengan mata kuliah
kependidikan lainnya. Beberapa mata kuliah memiliki hubungan erat dengan mata kuliah ini.
Mata kuliah prasyarat adalah Strategi Belajar Mengajar Bidang Studi, Media Pembelajaran
Bidang Studi, Evaluasi Hasil Belajar Bidang Studi. Untuk mata kuliah Strategi Belajar
Mengajar Bidang Studi dan Media pembelajaran Bidang Studi, mahasiswa wajib lulus. Bila
belum lulus minimal nilai C mahasiswa tidak boleh menempuh mata kuliah ini. Sedangkan
mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Bidang Studi, walaupun menjadi prasyarat masih boleh
ditempuh bersama-sama, dalam semester yang sama, syarat utamanya juga wajib lulus. Mata
kuliah Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi ini menjadi prasyarat bagi mahasiswa dalam
menempuh mata kuliah Pengajaran Mikro. Mengingat mata kuliah ini menjadi prasyarat mata
kuliah pengajaran mikro, yang erat kaitannya dengan mata kuliah Praktek Pengalaman
Lapangan (PPL), maka sebaiknya khusus mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bidang
Studi dan mata kuliah Pengajaran Mikro disajikan pada semester ganjil dan genap.
Beberapa kompetensi pedagogik yang harus dikuasai dalam mata kuliah Perencanaan
Pembelajaran Bidang Studi adalah:
1.

Menyusun dan mengembangkan disain pembelajaran
Disain pembelajaran adalah prosedur sistematis untuk mengembangkan pendidikan

dan program pelatihan dalam gaya yang reliabel dan konsisten. Disain pembelajaran adalah
proses komplek yang kreatif, aktif dan iteratif (Gustafon & Branch, 2002). Walaupun asal
usul disain pembelajaran senantiasa diperdebatkan, namun Silvern (dalam Gustafon &
Branch, 2002) melakukan percobaan untuk mengaplikasikan teori sistem disain secara umum
dan sistem analisis, sebagai bagian dari pendekatan pemecahan masalah (problem solving).
Secara khusus Silvern mempelajari bagaimana General System Theory (GST) dapat
digunakan untuk menciptkan model pelatihan militer yang efektif dan efisien.
Sebuah sistem merupakan integrasi dari seperangkat elemen yang saling berinteraksi
satu sama lain (Banathy, 1987). Karakteristik utama sebuah sistem adalah saling tergantung
(interdependent), sinergis (synergistic), dinamis (dinamic) dan sibernetik (cybernetic)
(Gustafon & Branch, 2002). Saling tergantung artinya tidak ada bagian yang dapat dipisahkan
dari sistem, masing-masing saling tergantung dan bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem.
Sinergis artinya secara bersama-sama seluruh bagian dapat mencapai hasil lebih baik
dibandingkan bekerja sendiri-sendiri. Secara keseluruhan hasilnya lebih besar daripada
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menjumlahkan antar bagian. Dinamis artinya sistem dapat mengubah kondisi dan memonitor
secara tetap sesuai dengan lingkungannya. Sibernetik artinya masing-masing bagian
berkomunikasi secara efisien. Sistem akan berjalan dengan baik bila masing-masing bagian
saling tergantung, sinergis, dinamis dan sibernetik. Karakteristik ini merupakan hal penting
yang harus dipahami oleh penyusun dan pengembang disain pembelajaran, sehingga mereka
dapat merefleksikan dalam proses disain pembelajaran. Hal penting lainnya adalah
pemahaman tentang bagaimana antar bagian dapat bekerja bersama-sama untuk mencapai
tujuan sistem.
Model Silvern dan beberapa model disain pembelajaran lainnya, pada awalnya
didasarkan pada aliran behavioritik (Burton, Moore & Maliagro, dalam Gustafon & Branch,
2002). Mereka sejak awal meyakini bahwa perilaku manusia dapat diobservasi, diukur,
direncanakan dan dievaluasi dengan cara yang reasonable, reliable dan valid. Psikologi
kognitif, terutama pemrosesan informasi (ex: Gagne, Briggs & Wager, 1992) juga telah
melengkapi teori ini dalam penyusunan disain pembelajaran.
Walaupun beberapa proses disain pembelajaran sistematis telah dideskripsikan (lihat
Dick & Carey, 2001; Gagne, Briggs & Wager, 1992; Kemp, Morisson & Ross, 1998; Smith
& Ragan, 1998), semua memiliki elemen utama dalam analysis, design, development,
implementation, and evaluation (ADDIE) untuk menjamin kesesuaian antara tujuan, strategi
dan evaluasi agar mencapai pembelajaran yang efektif.
Kompetensi menyusun dan mengembangkan disain pembelajaran meliputi analyze,
design, development, implementing dan evaluation. Kegiatan analisis (Analyze) meliputi
menilai kebutuhan (need assessment) (Rossett, 1995), identifikasi performance problem
dalam latar seting pekerjaan atau lingkungan (Gilbert, 1978; Harless, 1975), dan menyatakan
tujuan (Mager, 1984a). Kegiatan disain (design) meliputi merumuskan tujuan yang dapat
diukur (Dick, et al. 2001; Mager, 1984b; Smith & Ragan, 1998), mengklasifikasikan tipe-tipe
belajar (Gagne, Briggs & Wager, 1992), menspesifikasi kegiatan belajar (Briggs, Gustafon &
Tilman, 1991) dan menspesifikasi media (Heinich, et al. 1999; Reiser & Gagne, 1983).
Komponen pengembangan (development) meliputi mempersiapankan peserta didik dan bahan
ajar (Kemp, Morisson & Ross, 1998). Implementasi (implementing) meliputi penyampaian
pembelajaran berdasarkan seting disain pembelajaran yang telah disusun (Greer, 1996).
Evaluasi (evaluate) termasuk evaluasi formatif, sumatif dan revisi (Dick, et al., 2001).
Hal pertama yang harus dikuasai dalam mengembangkan disain pembelajaran adalah
memahami konsep tentang disain pembelajaran. Konsep adalah representasi kategori dari
obyek, peristiwa atau kesatuan atribut lainnya (Jonassen, 2006). Perubahan konsep akan
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mempengaruhi bagaimana seseorang belajar, mendisain pembelajaran dan melakukan proses
pembelajaran (Jonassen, 2006). Kedua memahami teori yang melandasi belajar dan
pembelajaran (Hall, 2007). Ketiga memahami paradigma dalam teori disain pembelajaran.
Disain pembelajaran yang dikembangkan oleh Dick & Carey merupakan disain
sistematis yang bersifat eklektik (Lohr, 2006). Untuk menghindari disain sistematis yang
dianggap kaku dan menghasilkan pembelajaran yang buruk, maka dikenalkan: (1) model A
Pebble-in-the-pond

(Merril,

mengaktifkan/mendinamiskan

2002).

Model

ini

melalui

riple-ripplenya

dapat

pembelajaran; (2) model integrasi obyektivisme dengan

konstruktivisme, hasil penelitian menunjukkan pada kuadran 3 (immersion), perpaduan antara
keduanya memberikan hasil belajar yang lebih baik (Cronjé, 2006). Obyektivisme dan
konstruktivisme memang merupakan dua filsafat yang berbeda, tetapi tidak harus
dipertentangkan. Bila keduanya dipadukan secara harmonis, akan menghasilkan pembelajaran
yang menantang, menarik, bermakna, dan dapat merentang pengetahuan baru yang lebih luas
(Marzano,1992 ); (3) membuat pola disain pembelajaran yang menekankan pada kepentingan
peserta didik (Maliagro, et al. 2006); serta (4) membuat disain pembelajaran yang dapat
mendorong kemampuan berfikir reflektif peserta didik (Song, et al., 2006).
Beberapa karakteristik utama dalam proses disain pembelajaran menurut Gustafon &
Branch ( 2002), meliputi:
a.

Disain pembelajaran berpusat pada peserta didik;

b.

Disain pembelajaran berorientasi pada tujuan;

c.

Disain pembelajaran fokus pada performansi dunia nyata;

d.

Disain pembelajaran fokus pada hasil yang dapat diukur dengan cara yang valid dan
reliabel;

e.

Disain pembelajaran adalah empiris;

f.

Tipikal disain pembelajaran adalah kerja sebuah tim.
Pada prinsipnya disain pembelajaran sebagai rekayasa pedagogis sesuai dengan

realitas di kelas harus disusun oleh seorang pembelajar profesional. Secara profesional
rekayasa pedagogis tersebut bersifat tentatif, hipotetif dan alternatif (Dimyati, 2001).
Penyusunan disain pembelajaran merupakan salah satu upaya pengorganisasian kesempatan
belajar. Pengorganisasian kesempatan belajar menurut Mc. Neil (1990) tergantung pada (1)
tingkat institusi dimana kurikulum diputuskan berlaku; (2) konsepsi kurikulum yang dianut,
dalam hal ini dapat tergolong konsep-konsep akademik, humanistis, technologis dan
rekonstruksi sosial; (3) domain yang dipilih atau tujuan kurikulum.
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Disain pembelajaran merupakan sebuah sistem. Sistem pembelajaran (Gagne, 1987)
adalah suatu set peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sehingga terjadi proses belajar.
Suatu set peristiwa itu mungkin digerakkan oleh pengajar, sehingga disebut pengajaran.
Mungkin pula digerakkan oleh peserta didik sendiri dengan menggunakan buku, gambar,
program televisi atau kombinasi berbagai media.
Pengembangan disain pembelajaran menurut Reigeluth & Garfinkle (1994) meliputi
tiga tahap, yakni:
1.

Disain yang bagi seorang pengembang pembelajaran berfungsi sebagai cetak biru atau
blue print bagi ahli bangunan;

2.

Produksi yang berarti penggunaan disain untuk membuat program pembelajaran;

3.

Validasi yang merupakan penentuan kualitas atau validitas dari produk akhir.
Disain pembelajaran yang dapat menciptakan kesempatan belajar optimal bagi

pendidik untuk mengembangkan potensi dirinya adalah disain yang dirancang secara khusus
untuk menunjukkan kekuatan peserta didik, inisiatif, dan tanggung jawab, kemampuan dalam
bekerjasama dalam kelompok kerja, ketrampilan berfikir, ketrampilan metakognitif dan
menghargai keberagaman (Reigeluth, 2009).

Disain pembelajaran yang dirancang tidak

hanya menekankan pada domain kognitif akan tetapi dirancang secara khusus agar dapat
mengembangkan

ketrampilan

berfikir

tingkat

tinggi,

mengembangkan

ketrampilan

metakognitif, ketrampilan pemecahan masalah, dan pengembangan disain pembelajaran yang
dapat mengeksplorasi domain afektif, psikomotorik dan emotional intelligence serta
character education.

2.

Melakukan Analisis Peserta didik
Dalam langkah analisis peserta didik, disainer/ pendidik harus memahami harapan apa

yang dimiliki peserta didik untuk belajar. Hal ini berkaitan dengan cita-cita, kepercayaan dan
atribusi (Jernigan, 2004). Di samping itu gaya belajar peserta didik memiliki pengaruh yang
besar terhadap hasil belajar (Cooze, 2007., Ardian, 2004).Teori kecerdasan ganda merupakan
model kognitif yang menjelaskan bagaimana individu-individu menggunakan kecerdasannya
untuk memecahkan masalah dan bagaimana hasilnya. Gardner (dalam Blackmon, 2007)
menjelaskan beberapa strategi dan cara pengembangan multiple intelligent sangat sesuai
dengan pandangan teori humanistik. Teori humanistik selalu memberi tekanan pada positive
regards, acceptance, awareness, self-worth yang kesemuanya bermuara pada aktualisasi diri
yang optimal. Teori ini lebih menekankan pada personal growth. Sedangkan gaya belajar
peserta didik menurut Blackmon (2007) meliputi: visual, aural, reading & writing,
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kinesthetic/tactile. Tahap-tahap kegiatan analisis gaya belajar peserta didik: (1) diagnosis
gaya belajar masing-masing peserta didik; (2) Profilkan kekuatan dan kelemahan masingmasing pribadi/kelompok; (3) menilai metode pembelajaran terbaru untuk menentukan
apakah memadai atau perlu dimodifikasi sebelum digunakan.
Cooze (2007) menegaskan bahwa prinsip dan model pembelajaran dalam penciptaan
lingkungan belajar dapat membantu memastikan apa yang diproduksi berkualitas tinggi dan
dapat mempresentasikan perubahan signifikan pada peserta didik. Namun demikian disadari
bahwa ada banyak variasi pandangan, kepercayaan, dan gaya belajar yang dimiliki peserta
didik dalam kelas. Menurut Cooze (2007) Sebenarnya, pembelajar tidak dapat memberikan
pelajaran yang berbeda-beda pada masing-masing peserta didik di kelas. Namun demikian
pembelajaran dapat direfleksikan dengan gabungan variasi metode yang cocok dengan variasi
gaya belajar peserta didik.

3.

Menentukan Strategi dan Metode Pembelajaran
Dalam menyusun strategi pembelajaran, di samping harus diawali dengan analisis,

disainer/pendidik juga harus memperhatikan peranan masing-masing variabel dalam
pembelajaran. Di samping itu paradigma teori yang diyakini oleh pendidik akan
mempengaruhi penentuan strategi dan metode pembelajaran (Blackmon, et al., 2007).
Perpaduan antara objektivisme dan kontruktivisme perlu dikembangkan untuk mendapatkan
hasil yang optimal (Cronjé, 2006). Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen selama
perkuliahan berpengaruh nyata pada PTE (Personal Teaching Efficacy) mahasiswa. Artinya
strategi pembelajaran dosen saat perkuliahan berpengaruh nyata terhadap perilaku strategi
pembelajaran yang dilakukan mahasiswa saat menjadi pendidik (Nietfeld, et al. 2003).
Beberapa prinsip utama dalam menentukan strategi dan metode pembelajaran adalah: (1)
metode pembelajaran dapat menjembatani aspek kognitif dan afektif peserta didik (Hall,
2005); (2) Menekankan pembelajaran pada domain afektif (Miller, 2005); (3) Memvariasikan
metode, meliputi a) belajar kelompok (Blacmon, et al., 2005); b) simulasi (Lunce, 2005) dan
pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berfikir reflektif dalam lingkungan
PBL (Song, et al. 2006).

4.

Memilih, Mengembangkan dan Menggunakan Media Pembelajaran
Media merupakan bagian dari metode pembelajaran. Metode adalah prosedur dari

pembelajaran yang dipilih untuk menolong peserta didik untuk mencapai tujuan atau
internalisasi isi atau pesan. Media adalah pembawa informasi antara sumber dan penerima

218

_______________________________© Jurnal Ilmu Pendidikan Sekolah Dasar Vol 1 No 2 hal 209-222, September 2012

(Chambers, 2005). Proses pemilihan, pengembangan dan pemanfaatan media harus melalui
prosedur yang telah ditentukan (Heinich, et al., 2001, Chambers, et al., 2005, Hartley, 1996).
Buku teks merupakan salah satu sumber belajar. Upaya peningkatan kualitas
pembelajaran di lembaga pendidikan calon pendidik (FKIP) menghadapi kendala rendahnya
jumlah buku-buku psikologi dan psikologi pendidikan yang memuat topik tentang
kepribadian (Denzine, et al., 2006). Padahal aspek kepribadian merupakan aspek afektif
paling nyata dalam meningkatkan self efficacy calon pendidik (Edward, 2006). Untuk itu
diperlukan kreativitas dosen dalam merancang dan mengembangkan bahan ajar yang
berkualitas.

5.

Mengembangkan dan Melakukan Evaluasi Pembelajaran
Perubahan strategi dan fungsi penilaian dalam pendidikan di Indonesia memerlukan

perubahan paradigma. Paradigma penilaian yang diharapkan adalah penilaian yang tidak
membuat peserta didik takut. Penilaian yang mampu merefleksikan kemampuan peserta didik
secara keseluruhan, baik aspek kognitif maupun afektifnya (Wallace, et al., 2006) dan mampu
merangsang peserta didik untuk mengoptimalkan potensi dirinya (Ketterlin, et al., 2005.,
Abell, 2006). Hasil penelitian Cassady, et al. (2005) penilaian yang formatif dan sumatif yang
dilakukan secara on line, dapat mengurangi kegelisahan peserta didik saat tes. Temuan ini
diperkuat oleh (Dikli, 2006. Wang, et al., 2007 dan Puhan, et al. 2007) bahwa penilaian yang
menggunakan komputer dibandingkan dengan paper and pencil test tidak memiliki perbedaan
yang signifikan, bahkan lebih menguntungkan karena mengurangi kegelisahan testee.
Berdasarkan paparan di atas perubahan yang diperlukan adalah perubahan dari
evaluasi paper and pencil test ke evaluasi otentik atau perfomance. Dari evaluasi sesaat ke
evaluasi terus menerus (Portofolio) (William, et al., 2003) dan Perubahan dari evaluasi aspek
tunggal ke evaluasi multi-dimensional.
Komponen-komponen disain pembelajaran tersebut menjadi esensi dari mata kuliah
perencanaan pembelajaran. Untuk itu dosen bersama-sama mahasiswa diharapkan dapat
menciptakan sumber dan lingkungan belajar yang kaya untuk mendukung penguasaan
kompetensi tersebut. Dalam perkuliahan hal penting yang perlu diingat oleh dosen adalah
karakteristik mahasiswa sebagai adult learner.
Beberapa prinsip Knowles (dalam Blackmon, et al., 2007) yang perlu diperhatikan
dosen untuk membelajarkan orang dewasa adalah: (1) peserta didik dewasa butuh dilibatkan
dalam perencanaan dan evaluasi pembelajaran; (2) pengalaman (termasuk kesalahan) menjadi
dasar untuk kegiatan belajar; (3) Peserta didik dewasa lebih tertarik mempelajari subyek yang
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memiliki hubungan dengan pekerjaan atau kehidupan personalnya; (4) Peserta didik dewasa
lebih berpusat pada masalah daripada orientasi isi.

KESIMPULAN
Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi sangat penting bagi
pengembangan kompetensi pedagogik calon pendidik. Salah satu kompetensi yang termuat
dalam mata kuliah ini adalah kemampuan mahasiswa untuk mendisain pembelajaran. Dalam
menyusun disain pembelajaran hal pertama yang harus dikuasai adalah memahami konsep
tentang disain pembelajaran, selanjutanya memahami komponen-komponen pembuatan disain
pembelajaran

yang

terlingkup

dalam

ADDIE,

mampu

menganalisis,

mendisain,

mengembangkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi produk pembelajaran yang telah
didisain. Melalui Mata Kuliah Perencanaan Pembelajaran Bidang Studi diharapkan
mahasiswa memiliki kemampuan untuk menciptakan disain pembelajaran yang memiliki
‘roh’ untuk membuat peserta didik melakoni proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi, sehingga peserta didik dapat berpartisipasi secara
aktif dan mendapatkan ruang yang cukup untuk menciptakan prakarsa, kreativitas dan
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologisnya.
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MEMBELAJARKAN KONSEP IDENTIFIKASI BENUA DENGAN TPS DAN PETA
KONSEP UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS VI
SEMESTER GASAL MI ANNIDHAM JEMBER
Ninik Ernawati 1)
Madrasah Ibtidaiyah Annidham Jember
e-mail: ernawatininik@yahoo.com
Abstract: This study aims to analyze the identification of learning continent with TPS
and map concepts to increase student learning outcomes IPS odd semester of classes VI
MI Annidham Jember. This research is a classroom action research (CAR) following
the steps adopted by Hopkins. The experiment was conducted in 2 (two) cycles, each
consisting of 2 (two) meetings and 2 (twice) tests. Indicators of success based on
student learning outcomes greater than the minimum completeness criteria (KKM)
social studies in MI Annidham (65). Data on student learning outcomes were analyzed
quantitatively in terms of the percentage deskripsif to see improvement from pre cycle
to cycle 1 and cycle to the next one. The results showed that there was an increase in the
average percentage of learning outcomes prasiklus the first cycle of 3.12 (4.9%).
Classical completeness learning outcomes in the first cycle is 61% classical mastery
increased 6% from prasiklus tp the first cycle which percentage increase of 10.9%.
There is an average increase student learning outcomes first cycle (66.56 ± 12) to (69.69
± 8) in the second cycle. There is an average increase of learning outcomes sklus I to
cycle II of 3.13 (4.7%). Classical completeness learning outcomes in the second cycle is
larger than cyle I. Classical completeness second cycle was 70% (complete) greater than
mastery first cycle (61%) (not yet complete). There is a growing mastery of classical
cycle I to cycle II by 9%. It was concluded that combined with the TPS learning concept
maps can improve student learning outcomes in identifying learning continent sixth
grade social studies at MI Annidham Jember.
Abstrak: Penelitian bertujuan menganalisis pembelajaran identifikasi benua dengan
TPS dan peta konsep untuk peningkatan hasil belajar IPS siswa kelas VI semester gasal
MI Annidham Jember. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) mengikuti
langkah-langkah PTK yang diadaptasi oleh Hopkins. Penelitian dilaksanakan sebanyak
2 (dua) siklus, masing-masing terdiri atas 2 (dua) pertemuan dan 2 (dua) kali tes.
Indikator keberhasilan didasarkan atas hasil belajar siswa lebih besar dibandingkan
dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran IPS di MI Annidham sebesar
65. Data tentang hasil belajar siswa dianalisis dengan deskripsif kuantitatif dalam
bentuk persentase untuk dilihat peningkatannya dari pra siklus ke siklus 1 dan dari
siklus 1 ke berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan
persentase rata-rata hasil belajar prasiklus ke siklus I sebesar 3,12 (4,9%). Ketuntasan
klasikal hasil belajar pada siklus I sebesar 61% Ketuntasan klasikal mengalami
kenaikan 6% dari prasiklus ke siklus I, terdapat persentase kenaikan sebesar 10,9%.
Terdapat kenaikan rata-rata hasil belajar siswa siklus I (66,56±12) menjadi (69,69±8)
pada siklus II. Terdapat kenaikan rata-rata hasil belajar dari sklus I ke siklus II sebesar
3,13 (4,7%). Ketuntasan belajar siswa pada siklus II lebih besar dari ketuntasan klasikal
siklus I. Ketuntasan klasikal siklus II adalah 70% (tuntas) lebih besar dari ketuntasan
siklus I (61%) (belum tuntas). Terdapat peningkatan ketuntasan klasikal dari siklus I ke
siklus II sebesar 9%. Disimpulkan pembelajaran TPS yang dikombinasikan dengan peta
konsep dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran identifikasi benua
mata pelajaran IPS kelas VI di MI Annidham Jember.
Kata Kunci: TPS, peta Konsep, hasil belajar, MI Annidham
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PENDAHULUAN
Ilmu pengetahuan sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan
mulai dari SD/MI.SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. Mata pelajaran IPS mengkaji
seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial
(Depdiknas, 2006). Di masa mendatang peserta didik akan menghadapi tantangan berat
karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan di setiap saat. Oleh
karenanya pada mata pelajaran IPS dirancang untuk mengembangkan pengetahuan,
pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki
kehidupan masyarakat yang dinamis.
Mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan 1) mengenal
konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, 2) memiliki
kemampuan dasar untuk berpikir kritis dan logis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan
masalah, dan keterampilan berkehidupan sosial, 3)memiliki komitmen dan kesadaran
terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan 4) memiliki kemampuan berkomunikasi,
bekerjasama dan kompetensi dalam mayarakat majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global.
Standar kompetensi mata pelajaran IPS pada kelas VI semester 1 adalah memahami
perkembangan wilayah Indonesia, kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara di
Asia Tenggara, serta benua-benua. Sedangkan kompetensi dasar yang dikembangkan adalah
mendeskripsikan perkembangan sistem administrasi wilayah Indonesia, membandingkan
kenampakan alam dan keadaan sosial negara-negara tetangga dan mengidentifikasi benuabenua.
Selama ini pembelajaran IPS di MI Annidham berjalan lancar. Pembelajaran
diupayakan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran.

Metode pembelajaran yang sering

digunakan adalah perpaduan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Hasil belajar sswa
untuk mata pelajaan IPS selama ini juga belum menggembirakan. Terbukti dari hasil evaluasi
pada materi pembelajaran membandingkan kenampakan alam dan keadaan sosial negaranegara tetangga, rata-rata hasil belajar siswa untuk konsep tersebut adalah 63,44±15 dan
ketuntasan mata pelajaran untuk materi ini adalah 55% belum mancapai KKM yang
ditetapkan madrasah yaitu 65.
Ada kekhawatiran bila hal ini dibiarkan akan berdampak buruk bagi perkembangan
belajar siswa. Setelah diskusi dengan teman sejawat didapatkan cara untuk menyelesaikan
permasalahan tersebut dengan menerapkan pembelajaran kooperatif think pair share (TPS)
yang dikombinasikan dengan peta konsep. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa pada fase
pair pada TPS dilakukan pada umumnya dengan mendiskusikan dan mengerjakan LKS.
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Namun demikian fase pair TPS yang dilakukan ini diisi dengan diskusi membuat peta
konsep. Harapannya selain siswa mempunyai keterampilan komunikasi, mengembangkan
keterampilan sosial, dan aktivitas belajar berkembang, hasil belajar khususnya ranah kognitif
juga dapat meningkat. Penerapan pembelajaran kooperatif menekankan kepada proses kerja
sama dan saling berinteraksi dalam kelompok. Menurut Ibrahim (2000), teknik- teknik dalam
pembelajaran kooperatif lebih unggul dalam meningkatkan hasil belajar maupun hubungan
atau relasi sosial dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman belajar individual atau
kompetitif. Dalam pembelajaran kooperatif siswa kesempatan untuk bertanggung jawab atas
segala sesuatu dalam kelompoknya sehingga dapat merangsang siswa secara aktif untuk
mengemukakan apa yang mereka pikirkan selama proses pembelajaran.
TPS memiliki prosedur yang secara eksplisit memberikan siswa lebih banyak waktu
untuk berfikir, menjawab dan saling membantu satu sama lain. Selain itu TPS relatif
sederhana, tidak menyita waktu dalam mengatur tempat duduk dimana siswa dikelompokkan
secara berpasangan sehingga dapat mengaktifkan proses diskusi dalam pembelajaran
kooperatif. Keaktifan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat terjadi apabila siswa
melibatkan diri mereka dalam proses pembelajaran. Melalui pengalaman belajar ini siswa
dapat secara langsung menanamkan konsep yang ingin disampaikan oleh guru.
Kombinasi TPS dengan peta konsep diharapkan dapat memacu terhadap peningkatan
hasil belajar. Peta konsep adalah suatu gambar (visual), tersusun atas konsep-konsep yang
saling berkaitan sebagai hasil dari pemetaan konsep. Pemetaan konsep disini adalah suatu
proses yang melibatkan identifikasi konsep-konsep tersebut dalam suatu hierarki, mulai dari
yang paling inklusif kemudian yang kurang inklusif setelah itu baru konsep-konsep yang
lebih spesifik. Pemetaan konsep merupakan salah satu cara untuk mengeksternalisasikan
konsep-konsep yang telah diperoleh beserta hubungannya. Dari peta konsep yang dibuat
dapat dilihat keutuhan (unity) dari bangunan pengatahuan yang dimiliki. Dari peta konsep
juga dapat diketahui keluasaaan dan kedalaman pemahaman akan konsep-konsep yang
dipelajari. Dengan menganalisis peta konsep dapat dilihat kesepakatan hubungan antara
konsep yang satu dengan konsep yang lain dan diterima sebagai hubungan yang benar.
Dengan demikian melalui peta konsep dapat dideteksi adanya salah konsep (misconception),
yaitu bila ditemukan hubungan yang salah atau kurang tepat. Dari beberapa uraian yang telah
disampaikan tersebut maka dilakukan penelitian tindakan kelas untuk menyelesaikan
permasalahan bagaimana membelajarkan konsep identifikasi benua dengan penerapan
pembelajaran TPS dan peta konsep dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VI MI
Annidham Jember.
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METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan pada mata pelajaran IPS kelas VI MI Annidham Jember jalan
MH Thamrin No 7 Jember. Jumlah siswa adalah 32 siswa yang terdiri atas 17 siswa
perempuan dan 15 siswa laki-laki. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK).
Langkah-langkah PTK mengikuti langkah-langkah PTK yang diadaptasi oleh Hopkins
(Depdikbud, 1999). Penelitian dilaksanakan sebanyak 2 (dua) siklus. Setiap siklus terdiri atas
perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Pada siklus 1 terdiri atas 2 (dua) pertemuan.
Pertemuan 1 dibahas tentang kenampakan alam dan keadaan sosial di benua Australia. Pada
pertemuan 2 dibahas tentang pembagian wilayah benua Australia. Pada pertemuan yang
ketiga dilakukan tes untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa. Pada siklus dua
terdiri atas 2 (dua) pertemuan juga. Pada pertemuan 1 dibahas tentang kenampakan alam dan
keadaan sosial di benua Eropa. Pada pertemuan 2 dibahas tentang pembagian wilayah benua
Eropa. Pada pertemuan ketiga pada siklus 2 dilakukan pengambilan data tentang hasil belajar
dengan tes.
Sebelum dilakukan siklus 1 terlebih dahulu dilakukan kegiatan observasi dan
pengambilan data hasil belajar fase prasiklus. Pada tahap perencanaan dilakukan kegiatan
penyiapan perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP yang di dalamnya terdapat rancangan
pembelajaran TPS dan peta konsep, dan alat evaluasi berupa tes kognitf dengan bentuk soal
pilihan ganda dan uraian. Pada tahap ini dilakukan diskusi dengan teman sejawat untuk
mendapatkan

penyamaan

persepsi

tentang

pelaksanaan

pembelajaran

yang

diimplementasikan. Pada tahap tindakan dilakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan
rancangan pembelajaran yang telah disusun pada tahap perencanaan. Kegiatan tindakan
dibantu oleh teman sejawat sebagai observer untuk melakukan kegiatan pengamatan
(observasi) terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dengan instrumen pengamatan.
Selain itu juga dilakukan pengamatan terhadap keterlaksanaan pembelajaran. Kegiatan
refleksi dilakukan dengan mencermati kelebihan dan kekurangan penerapan pembelajaran
yang dilakukan dengan indikator hasil belajar siswa yang diukur dengan tes pada setiap
siklus.
Sebagai indikator keberhasilan penerapan pembelajaran yang dilakukan didasarkan
atas hasil belajar siswa terbatas ranah kognitif dibandingkan dengan kriteria ketuntasan
minimal (KKM) mata pelajaran IPS di MI Annidham yaitu sebesar 65 (dokumentasi MI
Annidham Jember, 2012). Data tentang hasil belajar siswa dianalisis dengan deskripsif
kuantitatif dalam bentuk persentase untuk dilihat peningkatannya dari pra siklus ke siklus 1
dan dari siklus 1 ke berikutnya.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siklus 1 tahap perencanaan, perangkat
pembelajaran yang dirancang setelah diskusikan dengan teman sejawat didapatkan hasil
rancangan pembelajaran yang disusun dapat diimplementasikan. Perangkat pembelajaran
yang disusun meliputi silabus kenampakan alam dan keadaan sosial dan pembagian wilayah
benua Australia, RPP dengan pembelajaran TPS, LKS dengan peta konsep dan instrumen
hasil belajar siswa dengan tes pilihan ganda dan uraian.
Pada tahap tindakan, dilakukan dengan menerapkan pembelajaran TPS dan
peta konsep. Pada tahap ini peneliti sekaligus sebagai guru yang menerapkan pembelajaran.
Pada siklus 1 ini siswa belum begitu lancar dalam melaksanakan instruksi guru. Pada fase
think, masing-masing siswa mengamati peta yang disajikan di depan kelas dan pada LKS.
Masing-masing siswa diminta membuat peta konsep sederhana. Pada tahap pair, siswa
berpasangan dengan teman sebangku untuk mendiskusikan peta konsep untuk selanjutnya
pasangan siswa ini membuat peta konsep yang nantinya diminta dipresentasikan di depan
kelas secara bergantian pada fase share.
Pada saat tahap tindakan tersebut dilakukan kegiatan observasi terhadap
pelaksanaan pembelajaran. Observasi dibantu oleh teman sejawat dengan menggunakan
pedoman observasi yang telah dirancang pada tahap perencanaan. Hasil observasi
menunjukkan bahwa keterlaksanaan pembelajaran berlangsung sebesar 75%. Aktivitas belajar
siswa pada siklus 1 ini cukup bagus (80%). Siswa berdiskusi pada fase pair berjalan dengan
lancar untuk membuat peta konsep.
Tahap selanjutnya setelah tahap tindakan dan observasi adalah kegiatan
refleksi. Refleksi dilakukan bersama dengan teman sejawat sebanyak 2 (dua) orang. Refleksi
difokuskan kepada perbaikan terhadap LKS khususnya tempat merancang peta konsep. Selain
itu perbaikan juga dilakukan pada langkah pembelajaran. Hal ini didasarkan pada hasil
observasi, terdapat 30% siswa belum lancar dalam melaksanakan langkah-langkah
pembelajaran TPS dengan peta konsep. Perbaikan dilaksanakan pada sisi pelaksanaan
skenario pembelajaran. Di mana langkah-langkah pembelajaran TPS dengan peta konsep
yang dibuat, terlebih dahulu langkah-langkah pembelajaran tersebut disajikan dengan diagram
alur yang dibuat di kertas manila yang di tempelkan di papan tulis.

Dengan cara ini

diharapkan siswa lancar dalam mengikuti langkah-langkah pembelajaran yang telah
ditetapkan.
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Pada tahap refleksi ini secara khusus diprioritaskan terhadap hasil belajar siswa yang
didapatkan dari nilai tes meliputi konsep kenampakan alam dan keadaan sosial di benua
Australia dan pembagian wilayah benua Australia setelah dilakukan pembelajaran sebanyak 2
(dua) pertemuan pada siklus 1.

Adapun hasil belajar siswa ranah kognitif prasiklus dan

siklus 1 adalah sebagai berikut (Tabel 1).
Tabel 1. Rata-rata hasil belajar kognitif siswa (nilai) prasiklus dan siklus 1 (N=32)
No Siklus
Nilai Rata-rata
Ketuntasan
1
Prasiklus
63,44±15
55%
2
Siklus 1
66,56±12
61%
Peningkatan (Prasiklus-siklus 1
3,12
6%
Dari tabel 1 tampak bahwa hasil belajar siswa yang diperoleh dari tes pada prasiklus
didapatkan hasil sebesar 63,44±15 dan siklus 1 sebesar 66,56±12 dengan demikian terdapat
kenaikan nilai hasil belajar siswa sebesar 3,12 (4,9%). Ketuntasan belajar siswa pada
prasiklus sebesar 55% dan siklus 1 sebesar 61% sehingga naik 6%, dengan demikian terdapat
persentase kenaikan sebesar 10,9%.
Pada siklus 2 perbaikan pembelajaran TPS dengan peta konsep dilakukan
mendasarkan hasil refleksi pada siklus 1 diantaranya adalah perbaikan pada LKS utamanya
pada penambahan tempat menuliskan peta konsep yang lebih luas. Langkah-langkah
pembelajaran pada siklus 1 dilaksanakan hanya dengan perintah lisan yang disampaikan guru,
namun pada siklus 2 ini langkah-langkah pembelajaran di selain secara lisan, langkah-langkah
pembelajaran tersebut dituangkan dalam bentuk diagram alur yang ditulis pada kertas manila.
Ini dilaksanakan agar pelaksanaan pembelajaran khususnya langkah-langkah pembelajaran
dengan mudah dapat diikuti oleh siswa.
Seperti halnya siklus 1, pada siklus 2 perangkat pembelajaran sebelum di
gunakan dalam kegiatan pembelajaran terlebih dahulu di diskusikan dengan teman sejawat.
Hasil diskusi dengan teman sejawat menghasilkan kesimpulan bahwa perangkat yang
dirancang memenuhi kualifikasi baik dan dapat diterapkan dalam pembelajaran. Pada siklus II
ini konsep yang didiskusikan dalam pembelajaran adalah kenampakan alam dan keadaan
sosial di benua Eropa dan pembagian wilayah benua Eropa.
Hasil observasi menunjukkan keterlaksanaan pembelajaran pada siklus II berlangsung
95%. Aktivitas belajar siswa pada siklus II sebesar 90%. Langkah-langkah pembelajaran
berlangsung dengan lancar. Tempat menuangkan peta konsep yang luas memberikan
kesempatan siswa lancar dalam menuangkan peta konsep dalam LKS. Terdapat perbaikan
dalam penulisan peta konsep yaitu pada kata penghubung diantara konsep-konsep yang ada
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ditulis dengan jelas dan benar. Sebanyak 60% peta konsep yang di buat siswa di sertai
dengan

warna. Ha ini menambah peta konsep yang dibuat siswa sangat menarik. Sesi

presentasi di depan kelas (share), dari hasil observasi yang dilakukan oleh observer
didapatkan data sebagian besar siswa (80%) dapat mempresentasikan dengan baik dan lancar.
Siswa saling berebut untuk menyampaikan hasil peta konsep di depan kelas.
Setelah dilaksanakan kegiatan pembelajaran sebanyak dua kali pertemuan selanjutnya
dilaksanakan kegiatan tes. Tes disusun sama seperti siklus I yaitu meliputi pilihan ganda dan
uraian. Adapun hasil belajar kognitif siswa pada siklus II di bandingkan dengan siklus I
adalah sebagai berikut (Tabel 2).
Tabel 2. Rata-rata hasil belajar kognitif siswa (nilai) siklus I dan siklus I1 (N=32)
No Siklus
Nilai Rata-rata
Ketuntasan
1
Siklus 1
66,56±12
61%
2
Siklus 1I
69,69±8
70%
Peningkatan (Siklus 1- siklus II)
3,13
9%
Dari tabel 2 menunjukkan rata-rata hasil belajar kognitif siswa yang diperoleh dari tes pada
siklus II adalah 69,69±8 lebih besar dari siklus I (66,56±12). Dari data ini tampak terdapat
kenaikan rata-rata hasil belajar dari sklus I ke siklus II sebesar 3,13 (4,7%). Ketuntasan
belajar siswa pada siklus II juga lebih besar dari ketuntasan klasikal siklus I. Ketuntasan
klasikal siklus II adalah 70% (tuntas) lebih besar dari ketuntasan siklus I (61%) (belum
tuntas). Dengan demikian terdapat peningkatan ketuntasan klasikal dari siklus I ke siklus II
sebesar 9%.
Pembahasan
Hasil analisis data yang telah diungkapkan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa
pada terdapat peningkatan persentase rata-rata hasil belajar dari prasiklus ke siklus I sebesar
3,12 (4,9%). Ketuntasan klasikal hasil belajar pada siklus I sebesar 61% masih di bawah
KKM yang ditetapkan madrasah untuk mata pelajaran IPS sebesar 65%. Oleh karena hasil
belajar yang didapat siswa masih di bawah KKM maka siklus I dilanjutkan pada siklus II.
Ketuntasan klasikal mengalami kenaikan 6% dari prasiklus ke siklus I, dengan demikian
terdapat persentase kenaikan sebesar 10,9%.
Rendahnya kenaikan rata-rata hasil belajar dan ketuntasan klasikal yang masih di
bawah KKM tersebut dimungkinkan siswa belum terbiasa dengan langkah-langkah
pembelajaran yang disampikan. Misalnya pada saat mendiskusikan pembuatan peta konsep,
siswa masih belum sependapat dengan teman sebangkunya. Hal ini dapat mempengarui lama
waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut sehingga berdampak terhadap
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keterlaksanaan pembelajaran pada siklus I sebesar 75%. Guru tidak mempunyai cukup waktu
dalam mengulas pembelajaran yang disampaikan. Waktu lebih banyak dipakai untuk
menyusun peta konsep dan share di depan kelas. Faktor lain yang juga berdampak terhadap
rendahnya hasil belajar dan belum tuntas dimungkinkan hasil peta konsep yang telah
dirancang siswa tidak dipakai oleh siswa untuk belajar. Selain itu pada siklus I ini dalam
membuat peta konsep masih menyalin konsep-konsep yang ada dalam buku. Informasi
konsep-konsep yang terdapat dalam buku belum sepenuhnya di pahami siswa. Siswa sekedar
menyalin informasi tanpa disertai dengan internalisasi yang mendalam sehinga informasi
tersebut menjadi milik siswa.

Hal ini sesuai dengan pendapat Nur dan Wikandari (2000),

hakekat dari teori konstruktivis adalah ide bahwa siswa harus menjadikan informasi itu
miliknya sendiri. Dalam strategi konstruktivis, peran guru adalah membantu siswa dalam
menemukan fakta, konsep atau prinsip bagi diri mereka sendiri, bukan memberikan ceramah
atau mengendalikan seluruh kegiatan di kelas.
Pada siklus II dari hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kenaikan rata-rata hasil
belajar siswa dari siklus I (66,56±12) menjadi (69,69±8) pada siklus II, dengan demikian
terdapat kenaikan rata-rata hasil belajar dari sklus I ke siklus II sebesar 3,13 (4,7%).
Ketuntasan belajar siswa pada siklus II juga lebih besar dari ketuntasan klasikal siklus I.
Ketuntasan klasikal siklus II adalah 70% (tuntas) lebih besar dari ketuntasan siklus I (61%)
(belum tuntas). Dengan demikian terdapat peningkatan ketuntasan klasikal dari siklus I ke
siklus II sebesar 9%. Dari hasil analisis tersebut tampak bahwa pada siklus II sudah di
dapatkan hasil belajar lebih besar dari KKM yang ditetapkan madrasah dengan persentase
peningkatan sebesar 3,13 (4,7%) dari sklus I ke siklus II. Walaupun persentase peningkatan
rata-rata hasil belajar relatif kecil namun demikian penerapan pembelajaran TPS dengan peta
konsep terbukti mampu melampaui rata-rata KKM sekolah yaitu 65 (rata-rata hasil belajar
siklus II 69,69±8 dan ketuntasan klasikal 70%).
Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran TPS yang disertai dengan peta konsep
mampu meningkatkan hasil belajar. Menurut Estiti (2007), TPS yang dikembangkan oleh
Frank Lyman dan rekan-rekannya dari Universitas Maryland memiliki prosedur secara
eksplisit dapat memberi siswa waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, saling
membantu satu sama lain dengan cara ini diharapkan siswa mampu bekerja sama, saling
membutuhkan dan saling bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara kooperatif.
Menurut Nur (2005), pembelajaran kooperatif adalah teknik-teknik kelas praktis yang dapat
digunakan setiap hari untuk membantu siswa dalam belajar setiap mata pelajaran, mulai dari
keterampilan-keterampilan dasar sampai pemecahan masalah yang kompleks.
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TPS merupakan salah satu strategi dalam pembelajaran kooperatif. Menurut Sanjaya,
(2006), prosedur pembelajaran kooperatif terdiri atas empat tahap yaitu (1). Penjelasan
materi, (2). Belajar dalam kelompok, (3). Penilaian, dan (4). Pengakuan tim. Pembelajaran
kooperatif dapat memberikan waktu kepada siswa untuk berpikir sehingga strategi ini punya
potensi kuat untuk memberdayakan kemampuan berpikir siswa. Peningkatan kemampuan
berpikir siswa akan meningkatkan hasil belajar atau prestasi belajar siswa dan kecakapan
akademiknya. Siswa dilatih bernalar dan dapat berpikir kritis untuk memecahkan masalah
yang diberikan oleh guru. Guru juga memberikan kesempatan siswa untuk menjawab dengan
asumsi pemikirannya sendiri, kemudian berpasangan untuk mendiskusikan hasil jawabannya
kepada teman sekelas untuk dapat didiskusikan dan dicari pemecahannya bersama-sama
sehingga terbentuk suatu konsep.
Menurut Dahar (1989), peta konsep memberikan suatu proses “brain-storming” yang
bersifat non linier. Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan peta konsep adalah sebagai
berikut Adapun langkah-langkah yang diperlukan dalam menyusun peta konsep adalah:
1.

Memilih bacaan yang berhubungan dengan materi yang akan diberikan.

2.

Menentukan konsep-konsep yang relevan

3.

Mengurutkan konsep-konsep dari yang paling umum ke yang paling khusus atau
contoh-contoh.

4.

Menempatkan konsep yang paling umum di puncak dan paling khusus di dasar

5.

Menghubungkan konsep-konsep dengan kata-kata atau tanda penghubung
Di sisi lain hasil belajar sendiri dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar. Hal

tersebut sesuai pendapat Sudjana (1989), hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh
dua faktor yakni faktor dari dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa. Menurut Muslich
(2008), penilaian hasil belajar merupakan proses pengumpulan berbagai data yang dapat
memberikan gambaran informasi tentang perkembangan pengalaman belajar siswa. Penilaian
hasil belajar dilaksanakan secara komprehensf dan seimbang.
Penilaian yang mendasarkan pada penilaian berbasis kelas (PBK) dapat memberikan
gambaran komprehensif hasil belajar siswa. PBK meliputi penilaian kinerja (performance),
penugasan, hasil kerja (product), tes tulis (pencil and paper test), portofolio, dan sikap.
Berdasarkan hal tersebut dimungkinkan hasil belajar siswa dalam penelitian ini tidak
mengalami peningkatan yang tinggi dapat disebabkan cara penilaian hasil belajar siswa yang
hanya mendasarkan kepada penilaian tes tulis semata.
Depdiknas (2008), penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap
hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hal ini mengisyaratkan bahwa
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objek yang dinilainya adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah
perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas
mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotoris. Oleh sebab itu, dalam penilaian hasil
belajar rumusan kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan dikuasai siswa (kompetensi)
menjadi unsur penting sebagai dasar dan acuan penilaian.

KESIMPULAN
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran TPS yang dikombinasikan
dengan peta konsep dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran identifikasi
benua mata pelajaran IPS kelas VI di MI Annidham Jember. Terdapat peningkatan persentase
rata-rata hasil belajar prasiklus ke siklus I sebesar 3,12 (4,9%). Ketuntasan klasikal hasil
belajar pada siklus I sebesar 61% Ketuntasan klasikal mengalami kenaikan 6% dari prasiklus
ke siklus I, dengan demikian terdapat persentase kenaikan sebesar 10,9%. Terdapat kenaikan
rata-rata hasil belajar siswa siklus I (66,56±12) menjadi (69,69±8) pada siklus II, dengan
demikian terdapat kenaikan rata-rata hasil belajar dari sklus I ke siklus II sebesar 3,13 (4,7%).
Ketuntasan belajar siswa pada siklus II lebih besar dari ketuntasan klasikal siklus I.
Ketuntasan klasikal siklus II adalah 70% (tuntas) lebih besar dari ketuntasan siklus I (61%)
(belum tuntas). Dengan demikian terdapat peningkatan ketuntasan klasikal dari siklus I ke
siklus II sebesar 9%.
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Abstract: The research problem was how can Lesson Study with clinical supervision
improve PPL achievement of S1 PGSD students of FKIP of Jember University. The
research aimed to improve PPL achievement of S1 PGSD students through the
implementation of Lesson Study with clinical supervison. The research area was SDN
01 Kalisat, Jember. The research subjects were 24 students doing their PPL at SDN 01
Kalisat in the odd semester of 2011/2012 academic year. The data were collected by
applying two different scoring rubrics: 1) scoring rubric of RPP (Lesson Plan), and 2)
scoring rubric of teaching learning activities. The collected data were analysed by
using quantitative descriptive and descriptive statistics analyses. From the analyses, it
can be concluded that the implementation of Lesson Study with clinical supervision
can improve PPL achievement of S1 PGSD students of FKIP of Jember University
optimally.
Abstrak: Masalah pokok penelitian ini adalah: apakah penerapan pendekatan “Lesson
Study” dengan model kepembimbingan supervisi klinis dalam PPL dapat
meningkatkan kualitas hasil PPL pada mahasiswa Program Studi S1 PGSD FKIPUniversitas Jember? Untuk memecahkan masalah tersebut dilakukan PTK dengan 3
siklus, yaitu siklus sebelum diterapkan pendekatan “lesson study” dan
kepembimbingan supervisi klinis, siklus dengan pendekatan “lesson study” tanpa
kepembimbingan supervisi klinis, dan sklus dengan pendekatan “lesson study” dan
menggunakan kepembimbingan supervisi klinis. Lokasi penelitian di di SDN 01
Kalisat Kabupaten Jember. Adapun subyek penelitian meliputi 24 mahasiswa yang
mengikuti PPL di SDN 01 Kalisat pada semester genap 2011/2012. Untuk
pengumpulan data, digunakan 2 buah format penilaian, yaitu Format 1, untuk
penilaian RPP, dan (2) Format 2, untuk penilaian kegiatan mengajar. Sedangkan
analisis data dilakukan dengan 2 macam teknik, yaitu analisis deskriptif kuantitatif
dan statistik deskriptif. Dari hasil analisis data dapat diekemukakan kesimpulan,
bahwa penerapan pendekatan PPL dengan “lesson study” yang dikombinasikan
dengan kepembimbingan supervisi klinis dapat meningkatkan prestasi PPL mahasiswa
program S1 PGSD Universitas Jember secara optimal.
Kata kunci: Hasil PPL, Lesson Study, dan Supervisi Klinis

PENDAHULUAN
Pendidikan Guru Berdasarkan Kompetensi (PGBK) yang telah diterapkan pada semua
LPTK di seluruh Indonesia adalah merupakan suatu model pendidikan guru yang
menekankan pada performansi sebagai target utama. Dalam kaitan dengan hal itu praktek
mengajar (PPL) memiliki peranan yang amat penting. PPL tersebut bukan saja merupakan
tuntutan formal yang harus dipenuhi para calon guru agar dapat lulus pendidikannya, namun
PPL merupakan target dan sekaligus sebagai tolok ukur keberhasilan pendidikan mereka
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sebagai calon guru. PPL di sini merupakan unjuk kemampuan akhir sebagai pembuktian
keberhasilan pendidikan mereka sebelum mereka dinyatakan lulus dari program pendidikan
guru. PPL tersebut merupakan akumulasi dan titik kulminasi dari berbagai keterampilan
kependikan dan bidang studi yang telah dilatihkan selama proses pendidikan.
Kompetensi yang menjadi target dalam PGBK tersebut telah ditetapkan sebelumnya,
sehingga kompetensi tersebut menjadi pedoman bagi setiap kegiatan pendidikan. Kompetensi
tersebut menurut mencakup: pengetahuan, perbuatan atau prilaku, dan sikap yang berkaitan
dengan latar tugas yang akan diembannya di masa yang akan datang (Elam, 1991).
Kompetensi yang harus dicapai calon guru tersebut mencakup kompetensi pedagogik,
kepribadian, professional, dan personal (UU No. 14/2005). Namun demikian, dalam
penelitian ini ketercapaian kompetensi yang dimaksudkan ditekankan pada kompetensi
professional, dan khusus dalam kaitan dengan penyiapan RPP dan pelaksanaan pembelajaran
di kelas.
Pencapaian kompetensi tersebut di dalam PGBK dicapai secara bertahap melalui
berbagai aktivitas, yaitu mulai dari: (1) aktivitas teori, yakni berupa aktivitas perkuliahan di
kampus baik berkaitan dengan bidang studi yang akan diajarkan, maupun berkaitan dengan
bidang keterampilan kependidikannya; (2) aktivitas praktek mengajar terbatas, yaitu berupa
kegiatan kegiatan/latihan “microteaching”, yang dilakukan di lingkungan kampus; dan (3)
praktek mengajar secara nyata (real classroom teaching) di sekolah praktek di bawah
bimbingan seorang guru pamong dan seorang dosen pembimbing praktek. (Depdikbud, 1981;
UPPL dan Microteaching FKIP UNEJ, 2010). Ketiga tahap aktivitas tersebut merupakan satu
rangkaian dan tidak dapat dilepaskan antara yang satu dengan yang lainnya. Di samping itu,
ketiganya juga merupakan tahapan yang hirakhis.
Pelaksanaan PPL mahasiswa adalah merupakan titik kulminasi dalam pembentukan
performansi/kompetensi keguruan. Fokus pelaksanaan PPL mahasiswa program studi PGSD
dengan pendekatan lesson study ini adalah pada peningkatan kompetensi mengajar calon
guru. Kegiatan PPL mahasiswa dilakukan berbasis masalah dan setiap putaran kegiatan
praktik dilakukan 4 siklus kegiatan dalam satu kelas yang sama dan setiap mahasiswa
diwajibkan melaksanakan 2 putaran praktik (UPPL dan Microteaching FKIP UNEJ, 2010).
Dengan demikian setiap mahasiswa diwahibkan melaksanakan praktik mengajar sebanyak 8
kali praktik dengan rincian 4 siklus pada putaran pertama dan 4 siklus pada putaran kedua.
Pada sertiap siklus kegiatan tersebut langkah-langkah kegiatannya adalah meliputi
sebagai berikut: (1) kegiatan penyusunan RPP. Penyusunan RPP tersebut diharapkan
merupakan hasil kolaborasi dan diskusi dengan teman sejawat dan dengan guru pamong; (2)
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kegiatan latihan mengajar. Pada tahap ini calon guru melakukan kegiatan pembelajaran,
sementara pembimbing dan teman sejawat mengobservasi dan mencatat berbagai peristiwa
yang dianggap perlu untuk dijadikan sebagai bahan refleksi; (3) kegiatan Refleksi. Pada tahap
ini calon guru bersama pembimbing dan teman sejawat melakukan diskusi untuk membahas
kegiatan praktik yang telah dilaksanakan. Di sini dibahas keunngulan, kelemahan dan
sekaligus bagaimana perbaikan untuk praktik yang akan dating (UPPL dan Microteaching
FKIP UNEJ, 2010).
Apabila diperhatikan secara sekasama dari keempat langkah kegiatan PPL tersebut,
maka kegiatan itu membutuhkan bimbingan yang serius dari para pembimbing. Setiap tahap
tersebut memerlukan arahan, motivasi, dan pemantauan secara teliti dan berkesinambungan,
meskipun harus tetap menempatkan para mahasiswa calon guru sebagai pemeran utama yang
dominan. Pola kepembimbingan itulah yang dalam teori supervisi pendidikan dinamakan
Supervisi Klinis (Acheson, 1990; Brown, 1985; UPPL dan Microteaching FKIP UNEJ,
2010).
Secara teoritis pola kepembimbingan supervisi klinis akan dapat meningkatkan
kualitas hasil PPL mahasiswa (Krajewski, 1989; Acheson, 1990). Sebab fokus utama dari
proses kepembimbingan dengan supervisi klinis adalah untuk peningkatan kemampuan
mengajar dengan melalui sarana siklus yang sistematik dalam perencanaan, pengamatan serta
analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan
mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Sebagai suatu model pendekatan
kepembimbingan calon guru, supervisi klinis memiliki tujuan untuk membantu calon guru
dalam memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah
laku mengajar yang idial yang diharapkan (Krajewski, 1989, Acheson, 1990).
Sebagai suatu model kepembimbingan calon guru untuk meningkatkan keterampilan
mengajarnya, supervisi klinis dianggap ideal dan efektif; sebab pelaksanaan kepembimbingan
dengan supervisi klisis tersebut berlangsung dalam suatu proses yang berkelanjutan dan
mengacu pada suatu siklus kegiatan yang komprehensif, yang meliputi 3 tahap kegiatan,
yaitu: (1) Tahap pertemuan awal. Tahap ini terdiri dari: penciptaan suasana keakraban dan
terbuka, mereview rencana pengajaran calon guru, serta menetaapkan kontrak; (2) Tahap
observasi. Pada tahap ini calon guru melakukan kegiatan latihan mengajar dan diobserbvasi
oleh supervisor dengan mempergunakan instrumen observasi yang telah disepakati; dan (3)
Tahap pertemuan akhir. Kegiatan pada tahap ini ialah pemberian balikan oleh supervisor
kepada praktikan/calon guru. Pemberian balikan dilakukan dengan segera melalui analisis dan
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interpretasidata hasil observasi dalam suatu diskusi balikan,. Pada tahap ini juga ditetapkan
kesimpulan dan tindak lanjut (Depdikbud, 1981; Krajewski, 1989, Acheson, 1990 ).
Oleh karena itu, dengan penerapan model kepembimbingan supervisi klinis dalam
PPL tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hasil latihan mengajar (PPL)
secara optimal. Meskipun demikian, sejauh mana keefektifan model pendekatan
kepembimbimbingan supervisi klinis tersebut untuk peningkatan kualitas hasil PPL
mahasiswa calon guru di sekolah latihan masih perlu dibuktikan. Oleh karena itu penelitian
ini perlu dilakukan.
Hasil penelitian pendahuluan (prelementary study) tentang penerapan model
kepembimbingan supervisi klinis dalam latihan microteaching pada 8 orang mahasiswa
FKIP-Universitas Jember yang dibagi dalam 2 kelompok, yaitu 4 orang dibimbing dengan
supervisi klinis dan 4 orang lainnya tanpa supervisi klinis, menunjukkan adanya
kecenderungan dalam peningkatan hasil latihannya. Mahasiswa yang dibimbing dengan
supervisi klinis menujukkan perolehan nilai rata-rata sebesar 81,30 dibandingkan dengan
mahasiswa yang dibimbing tanpa tanpa menggunakan supervisi klinis yang memperoleh nilai
rata-rata sebesar 68.80 (sulthon, 1999). Sedangkan hasil penelitian lainnya menunjukkan,
bahwa penerapan model kepembimbingan Supervisi klinis dalam latihan microteaching dapat
meningkatkan penerapan komponen keterampilan bertabnya sebesar 49,49% mengurangi
kesalahan kebiasaan dalam keterampilan bertanya sebesar 69,26%,

dan meningkatkan

kualitas prestasi keterampilan bertanya mahasiswa pada kualifikasi sangat baik sebesar
66,67% (Sulthon, 1998; 2010).
Kenyataan dan bukti-bukti hasil penelitian di atas menunjukkan, bahwa model
kepembimbingan supervisi klinis efektif untuk meningkatkan kualitas hasil latihan
keterampilan dasar mengajar, khususnya dalam latihan microteaching. Namun apakah model
kepembimbingan supervisi klinis tersebut juga efektif dalam meningkatkan profesionalitas
calon guru dalam PPL di sekolah latihan, untuk itu perlu dilakukan penelitian tindakan kelas.
Tegasnya, masalah utama penelitian ini adalah apakah penerapan pendekatan “Lesson Study”
dengan model kepembimbingan supervisi klinis dalam praktek mengajar (PPL) di sekolah
latihan dapat meningkatkan kualitas hasil PPL pada mahasiswa Program Studi S1 PGSD
FKIP-Universitas Jember?
METODE PENELITIAN
Untuk pemecahan masalah penelitian di atas dilakukan penelitian tindakan kelas
(PTK) dengan 3 siklus tindakan. Siklus 1, merupakan siklus tindakan sebelum diterapkan
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pendekatan “lesson study” dan kepembimbingan supervisi klinis. Setelah siklus 1 selesai
dilanjutkan dengan siklus tindakan 2. Siklus 2 ini merupakan siklus tindakan PPL dengan
menggunakan model “lesson study” tanpa pendekatan kepembimbingan supervisi klinis.
Sedangkan siklus 3 merupakan siklus, dilakukan tindakan kegiatan PPL dengan menggunakan
model “lesson study” dengan kepembimbingan supervisi klinis. Lokasi penelitian ditetapkan
di sekolah mitra FKIP UNEJ, yaitu di SDN 01 Kalisat Kabupaten Jember. Adapun subyek
penelitian meliputi semua mahasiswa PGSD FKIP-Universitas Jember yang mengikuti PPL
di SDN 01 Kalisat kabupaten Jember

pada semester genap 2011/2012. Jumlah subyek

tersebut sebanyak 24 orang mahasiswa yang terbagi ke dalam 2 kelompok dan dibimbing oleh
2 orang pembimbing. Kelompok 1 dibimbing oleh Dr. H. M. Suthon, M.Pd; sedangkan
kelompok 2 dibimbing oleh Dra. Hj. Zakiyah Tasnim, MA. Untuk pengumpulan data utama
dalam penelitian ini digunakan lembar penil;aian, yaitu (1) Format 1, format penilaian RPP,
dan (2) Format 2, format untuk penilaian kegiatan mengajar.
Prosedur penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan ini mencakup tahap-tahap
kegiatan sebagai berikut:
1) Tahap diagnostik. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah, pengumpulan data
pendukung, perumusan masalah, analisis masalah, dan perumusan hipotesis tindakan.
2) Tahap terapeunik. Pada tahap terapeunik ini dilakukan serangkaian kegiatan dengan
langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: 1) perencaan kegiatan/tindakan. 2) melakukan
tindakan. 3) melakukan pemantauan dan evaluasi. 4) merefleksi, yaitu melakukan
perenungan dan pemikiran secara mendalam hasil pengamatan dan penilaian tindakan.
3) Tahap diagnostik ulang, Tahap ini dilakukan, manakala tindakan pada tahap sebelumnya
belum menunjukkan hasil yang memuaskan atau hasil seperti yang diharapkan.
4) Tahap terapeunik ulang. Langkah ini juga dilakukan bilamana masih dianggap perlu,
karena hasil tindakan I belum meuaskan (Elliot, 1991; Kasihani, 1998/1999; Tim PGSM,
1999).
Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul secara lengkap, data kemudian
dianalisis dengan 2 macam teknik analisis, yaitu: 1) analisis deskriptif-kualitatif, dan (2)
analisis data statistik-deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan masalah penelitian yang telah dikemukakan pada Bab I, maka dalam
penelitian ini ada tiga kelompok data utama. Pertama, data tentang hasil tindakan PPL
sebelum diterapkan model “lesson study” dan kepembimbingan supervisi klinis. Pada siklus
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ini mahasiswa diminta melaksanakan PPL secara konvensional sebagaimana yang
dilaksanakan pada periode sebelumnya. Mahasiswa melaksanakan PPL sebanyak 3 kali
praltik mengajar. Pada setiap kali mengajar dievaluasi dan hasil rata-ratanya dicatat untuk
dijadikan sebagai data pada siklus 1. Kedua, data tentang hasil tindakan PPL dengan model
“lesson study” tanpa kepembimbingan supervisi klinis. PPL ini juga dilaksanakan sebanyak 3
kali. Setiap kegiatan PPL juga dievaluasi dan dicatat nilai rata-ratanya untuk dijadikan sebagai
data pada siklus 2. Ketiga, data tentang hasil tindakan PPL dengan model “lesson study” yang
disertai dengan kepembimbingan supervisi klinis. PPL ini dilakukan sebanyak 3 kali.
Perbedaan siklus ini dengan siklus ke dua adalah terletak pada model pemberian balikannya.
Jika balikan pada siklus ke 2 hanya disampaikan secara lisan dan tidak diberikan segera
setelah latihan, maka pada siklus ke 3 ini balikan diberikan secara tertulis dengan bantuan
format evaluasi hasil PPL. Di samping itu pada siklus ke 3 ini balikannya diberikan segera
setelah PPL selesai. Pelaksanaan PPL pada siklus ke 3 ini juga dilaksanakan sebanyak 3 kali.
Setiap kali PPL juga dievaluasi dan hasil rata-rata evalusi juga dicatat dan dijadikan sebagai
data siklus ke 3.
Data seperti dimaksudkan di atas diperoleh melalui test performansi/praktek mengajar
yang dibantu dengan 2 buah instrumen evaluasi, yaitu format evaluasi RPP, dan format
evaluasi keterampilan implementasi RPP di kelas. Semua siklus dievaluasi dengan
menggunakan format yang sama. Rekaman ketiga macam data utama semua siklus penelitian
seperti dimaksudkan di atas kemudian disajikan pada table 1 pada bagian berikut.
Tabel 1: Nilai PPL Mahasiswa pasa Siklus ke 1 Siklus ke 2, dan Siklus ke 3
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Siklus
ke 1
64
67
67
64
63
62
69
63
65
67
71
70
65
71

Siklus
ke 2
76
80
79
77
68
75
74
71
75
77
77
76
74
79

Skor Hasil Latihan PPL pada
Siklus
Peningkatan
Peningkatan
ke 3
siklus 1 ke 2
siklus 2 ke 3
86
12
10
87
13
7
89
12
10
88
13
11
84
5
16
86
13
11
88
5
14
88
8
17
84
10
9
89
10
12
86
6
9
87
6
11
78
9
4
84
8
5

Peningkatan
siklus 1 ke 3
22
20
22
24
21
24
19
25
19
22
15
17
13
13
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No
Siklus
ke 1
68
15
70
16
68
17
66
18
71
19
68
20
70
21
66
22
67
23
67
24
Total
1609
Rerata 67.04
Tertinngi
71
Terendah
62

Siklus
ke 2
78
73
70
75
77
75
75
76
75
76
1808
75.33
80
68

Skor Hasil Latihan PPL pada
Siklus
Peningkatan
Peningkatan
ke 3
siklus 1 ke 2
siklus 2 ke 3
90
10
12
85
3
12
88
2
18
87
9
12
84
6
7
86
7
11
89
5
14
88
10
12
84
8
9
86
9
10
2071
199
263
86.29
8.29
10.96
90
2
4
78
13
18
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Peningkatan
siklus 1 ke 3
22
15
20
21
13
18
19
22
17
19
462
19.25
13
25

CATATAN:
1. Siklus ke 1. merupakan kediatan PPL sebelum diterapkan model “Lesson Study”
2. Siklus ke 2, merupakan kegiatan PPL setelah diterapkan model “Lesson Study” tetapi
belum diterapkan kepembimbingan supervisi klinis.
3. Siklus ke 3, merupakan kegiatan PPL yang telah diterapkan model “lesson Study” dengan
supervisi klinis.
Berdasarkan rekaman data siklus 1 pada tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa
sebelum diterapkan model “lesson study”, nilai tertinggi yang dicapai mahasiswa dalam PPL
adalah sebesar 71, yaitu sebanyak 2 orang (8,33%); sedangkan terendahnya mencapai 62,
dicapai oleh seorang mahasiswa (4,17%). Jumlah skor dari 24 mahasiswa adalah sebanyak
1609, dengan nilai rata-rata sebesar 67,04. Pada siklus I ini tidak ada mahasiswa yang dapat
mencapai skor 80 ke atas. Jika dilihat dari rata-rata skor, maka tingkat pencapaian rata-rata
skor mahasiswa belum mencapai 70, masih mencapai rata-rata 67,04. Artinya jika
dibandingkan dengan standar pencapaian skor sesuai dengan Buku Pedoman PPL dan KK
Profesi Mahasiswa FKIP Universitas Jember Tahun 2010/2011, rata-rata pencapaian skor
PPL tersebut belum bisa mencapai nilai B. Hanya satu orang mahasiswa saja yang telah bisa
mencapai nilai B. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam
PPL masih dalam kategori rendah.
Pada Siklus 2, yaitu PPL dengan menggunakan model “lesson Study” tanpa
bimbingan dengan supervisi klinis. Hasil PPL pada siklus 2 menunjukkan, bahwa terdapat
kenaikan skor hampir merata pada semua subyek penelitian. Skor tertinggi pada siklus II
mencapai 80, dicapai oleh seorang mahasiswa (4.17%), dan terendah mencapai 68, juga
dicapai oleh seorang mahasiswa (4,17%) . Skor total pada Siklus 2 mencapai 1808 dengan
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nilai rata-rata sebesar 75,33. Pada siklus II ini telah ada 1 orang mahasiswa (4,17%)
mahasiswa yang telah mampu mencapai nilai 80 ke atas. Dari data yang ada tersebut dapat
dikemukakan, bahwa penerapan model “lesson study” dapat meningkatkan hasil PPL
mahasiswa. Meskipun yang dapat mencapai nilai sangat baik (A) hanya satu orang, namun
hampir semua mahasiswa mencapai prestasi dalam kategori baik (B), dan hanya satu orang
mahasiswa saja yang belum dapat mencapai prestasi baik (B), yaitu 68. Dengan demikian jika
dibandingkan dengan nilai standar yang ada dalam Buku Pedoman PPL dan KK Profesi
Mahasiswa FKIP Universitas Jember Tahun 2010/2011, maka dapat dikemukakan, bahwa
pencapaian nilai rata-rata mahasiswa PPL dengan menggunakan pendekatan “lesson study”
telah dapat mencapai nilai rata-rata baik. Dilihat dari hasil perolehan nilai PPL tersebut dapat
dikemukakan, bahwa hasil PPL dengan pendekatan “lesson study” tanpa diikuti
kepembimbingan supervisi klinis masih belum dapat menghasilkan prestasi PPL yang
optimal, sebab yang berhasil mendapatkan nilai A hanya 4,17% saja.
Pada siklus ke 3, yaitu tindakan praktik PPL dengan “Lesson Study” dan
kepembimbingan supervisi klinis menunjukkan, bahwa terdapat kenaikan skor hampir merata
pada semua subyek penelitian. Skor tertinggi pada siklus II mencapai 90, dicapai oleh seorang
mahasiswa (4.17%), dan terendah mencapai 78, juga dicapai oleh seorang mahasiswa (4,17%)
. Skor total pada Siklus 3 mencapai 2071 dengan nilai rata-rata sebesar 86,29. Pada siklus 3
ini hampir semua mahasiswa telah mampu mencapai nilai 80 ke atas. Dari 24 mahasiswa
terdapat sebanyak 23 mahasiswa (95.83%) yang telah mendapatkan nilai 80 ke atas dan hanya
1 orang (4,17%) saja yang belum dapat mencapai nilai 80. Dari data yang ada tersebut dapat
dikemukakan, bahwa peningkatan pencapaian skor hasil PPL mahasiswa dengan
menggunakan model “lesson study” dengan pendekatan kepembimbingan supervisi klinis
tersebut sangat tinggi. Meskipun masih ada satu mahaiswa yang belum dapat nilai A, namun
rata-rata nilai keseluruhan mahasiswa masih mencapai 86,29, masih di atas target minimal
untuk mendapatkan nilai berdasarkan Buku Pedoman PPL dan KK Profesi mahasiswa FKIP
Universitas Jember (2010), yaitu sebesar 80. Pada siklus 3 ini tidak ada lagi mahasiswa yang
mendapatkan nilai dalam kategori cukup dan kurang. Dengan demikian dapat dikemukakan,
bahwa pencapaian nilai rata-rata mahasiswa PPL dengan “lesson study” dengan
kepembimbingan menggunakan supervisi klinis telah dapat mencapai nilai rata-rata sangat
baik. Dilihat dari hasil perolehan nilai PPL tersebut dapat dikemukakan, bahwa hasil PPL
dengan pendekatan ‘lesson study” yang dibimbing dengan supervisi klinis telah dapat
menghasilkan prestasi PPL yang optimal. Oleh karena itu dapat pula disimpulkan, bahwa
model PPL “lesson study” dengan pendekatan kepembimbingan supervisi klinis telah dapat
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meningkatkan prestasi PPL mahasiswa secara optimal. Dengan demikian dapat pula
disimpulkan, bahwa PPL model “lesson study” dengan pendekatan kepembimbingan
supervisi klinis efektif untuk mengoptimalkan hasil PPL mahasiswa Program S1 PGSD FKIP
Universitas Jember.
Perkembangan skor dari siklus 1 ke siklus 2, dan dari siklus 2 ke siklus 3 (periksa
tabel 1) yang menunjukkan adanya peningkatan tersebut sekaligus dapat dijadikan sebagai
indikator tingkat keefektifan tindakan kepembimbingan PPL dengan model “lesson study”
bagi mahasiswa Program S1 PGSD Universitas Jember dalam pelaksanaan PPL. Dari hasil
analisis data menurut berbagai variabelitas skor di atas ternyata menunjukkan, bahwa
tindakan pada siklus 3, yaitu tindalan PPL model “lesson study” derngan pendekatan
supervisi klinis menunjukkan lebih efektif dalam meningkatkan prestasi PPL mahasiswa
program S1 PGSD FKIP Universitas Jember. Bahkan dalam PPL dengan menggunakan
model “lesson study’ yang disertai dengan kepembimbingan supervisi klinis telah dapat
meningkatkan hampir seluruh mahasiswa PPL (95,83%) hingga mencapai nilai A.
Perbandingan selengkapnya mengenai keefektifan hasil latihan pada Siklus 1 dengan
Siklus 2 dan Siklus 3 dapat diperiksa pada tabel 2 dan 3 berikut.
Tabel 2: Perbandingan Keefektifan Tindakan Siklus 1, 2 dan 3
Siklus
I

N
24

Maks
71

Minimal
62

Total
1609

Rerata
67,04

Range
9

SD
2,694

II

24

80

68

1808

75,33

12

2,792

III

24

90

78

2071

86,29

12

2,545

Berdasarkan rekaman data pada tabel 2 dan 3 di atas dapat pula dikemukakan, bahwa
dalam latihan PPL mahasiswa Program S1 PGSD FKIP Universitas Jember, dapat dicapai
keefektifan relative sebagai berikut:
1)

Tingkat keefektifan relatif dari siklus 1 (PPL tanpa tindakan mdel “lesson study” dan
kepembimbingan supervisi klinis) ke siklus 2 (PPL dengan tindakan model “lesson
study, tanpa kepembimbingan supervisi klinis) = 34,54%.

2)

Tinkat keefektifan relative siklus 2 (PPL dengan tindakan model “lesson study, tanpa
kepembimbingan supervise klinis) ke siklus 3 (PPL dengan tindakan model “lesson
study” dan dengan kepembimbingan suopervisi klinis) = 42,50%.
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Tingkat kleektifan relatif suiklus 1 (PPL tanpa tindakan mdel “lesson study” dan

3)

kepembimbingan supervisi klinis) ke siklus 3 (PPL dengan tindakan model “lesson
study” dan dengan kepembimbingan suopervisi klinis) = 89,31%
Di samping itu dari hasil penelitian tersebut juga dapat dikemukakan, bahwa
peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2, dari sikulus 2 ke suiklus 3 dan dari siklus 1 ke siklus 3
tersebut juga menunjukkan terjadi secara merata, artinya tidak ada mahasiswa pada Siklus II
dan 3 yang prestasinya tidak meningkat bila dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Hal ini
menunjukkan, bahwa tindakan PPL dengan model “lesson study” ini cocok baik untuk
mahasiswa yang berkemampuan rendah, sedang, maupun yang berkemampuan tinggi.
Apabila prestasi hasil latihan PPL pada siklus 1, 2 dan 3 tersebut dibandingkan dengan
menggunakan skala 5, dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut.
Tabel 3: Perbandingan Prestasi Latihan PPL Mahasiswa Program S1 PGSD FKIP Universitas
Jember Pada Siklus 1, 2 dan 3 Berdasarkan 5 Klasifikasi Penilaian
Siklus 1

Siklus 1

Siklus 3

No

Kategori Nilai

Kreteria

F

%

F

%

F

%

1.

Sangat Baik

80 – 100

0

0,00

1

4,17

23

95,83

2.

Baik

70 – 79

6

25,00

22

91,67

1

4,17

3.

Cukup

60 – 69

18

75,00

1

4,17

0

0,00

4.

Kurang

40 – 59

0

0,00

0

0,00

0

0,00

5.

Sangat Kurang

0 – 39

0

0,00

0

0,00

0

0,00

24

100

24

100

24

100

TOTAL

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa penggunaan model PPL
“lesson study” yang dikombinasikan dengan pendekatan kepembimbingan supervisi klinis
dapat meningkatan prestasi mahasiswa Program S1 PGSD FKIP Universitas Jember yang
menjalani PPL di SD Negeri kalisat 1 dengan peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan
dengan tanpa menggunakan pendekatan kepembimbingan supervisi klinis atau menggunakan
model PPL “lesson study”.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pada hasil-hasil penelitian dan diskusi yang dikemukakan pada bagian
sebelumnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) bahwa penerapan
model PPL dengan “lesson study” yang dikombinasikan denganpendekatan kepembimbingan
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supervisi klinis dapat meningkatkan prestasi PPL mahasiswa program S1 PGSD Universitas
Jember secara optimal, (2) Peningkatan perolehan skor hasil PPL mahasiswa yang
melaksanakan

PPL dengan

model

“lesson

study”

yang dikombinasikan

dengan

kepembimbingan supervisi klinis tersebut cukup tinggi dari siklus ke siklus berikutnya, (3)
Keefektifan model PPL “lesson study” yang dikombinasikan dengan kepembimbingan
supervisi klinis tersebut juga dapat dilihat dari indikator perolehan prestasi mahasiswa dilihat
dari 5 kategori nilai, dimana hampir seluruh mahasiswa (95,83%) dapat mencapai nilai sangat
baik.
Dengan diketahuinya hasil-hasil penelitian yang telah menunjukkan adanya bukti,
bahwa penerapan model PPL “lesson study” yang dikombinasikan dengan kepembimbingan
supervisi klinis dapat meningkatkan prestasi PPL mahasiswa program S1 PGSD FKIP
Universitas Jember, maka berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut disarankan kepada
pengelola PPL, ketua program studi, PGSD dan ketua jurusan Ilmu Pendidikan di lingkungan
FKIP Universitas Jember hendaknya segera menerapkan kebijakan penggunaan pendekatan
model PPL “lesson study” yang dikombinasikan dengan kepembimbingan supervisi klinis
tersebut sebagai model yang diterapkan kepada semua mahasiswa yang sedang menjalani
PPL. Dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan kualittas hasil PPL mahasiswa
program S1 PGSD FKIP-Universitas Jember.
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