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Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar Siswa Melalui Penerapan Model 

Pembelajaran “Dear (Discovery Learning) Bamboo Story” 

 

 

Anita Prasasti 

Guru di SMKN 1 Probolinggo 

Email : prasasti.anita@gmail.com 

 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

siswa melalui penerapan model pembelajaran discovery learning dan bamboo 

story. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 

dua siklus. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII Akuntansi 3 di 

SMK Negeri 1 Probolinggo sebanyak 32 siswa. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa aktivitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran meningkat melalui 

penerapan model pembelajaran discovery learning dan bamboo story. Pada siklus I 

keaktifan siswa sebesar 75,83%, pada siklus II meningkat menjadi 89,48%. 

Sedangkan hasil belajar siswa pada siklus I hanya 68% yang memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal, tetapi pada siklus II meningkat menjadi 100%. 

 

Kata Kunci: keaktifan, hasil belajar, discovery learning, dan bamboo story 

 

Abstract: This research aimed to increase student activity and learning 

achievement by applying discovery learning and bamboo story model. This 

research is Classroom Action Research that held in two cycles. This research 

subject is student XII Accounting 3 in SMK Negeri 1 Probolinggo as much 32 

students. Result of the research show that student activity and learning achievement 

in learning activity increase by applying discovery learning and bamboo story 

model. In first cycle, student activity is 75,83%, in second cycle increase to 

89,48%. While learning achievement of the student in first cycle just 68% that 

fulfilled minimal mastery criteria , but in second cycle increase to 100%. 

 

Keywords: student activity, learning achievement, discovery learning, bamboo 

story 

 

Pendahuluan 

Lembaga pendidikan kejuruan mengemban amanah agar dapat memberikan 

pendidikan yang baik dengan kualitas sumber daya manusia yang  unggul.  Hal tersebut  

sesuai dengan visi dan misi  Sekolah Menengah  Kejuruan (SMK) yang dikemukakan 

Direktorat Pembinaan SMK. Visi SMK yaitu SMK bermutu, unggul merata, terampil, 

berkarakter dan berdaya saing dalam kebekerjaan. Selanjutnya misi SMK yaitu 

meningkatkan ketersediaan sarana prasarana SMK sesuai SNP, meningkatkan 

keterjangkauan layanan SMK yang berkeadilan, meningkatkan kualitas pembelajaran 

SMK unggul merata untuk menghasilkan lulusan berdaya saing dalam bekerja, 

mewujudkan kesetaraan layanan SMK yang memberdayakan potensi bangsa, dan 
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meningkatkan kepastian layanan yang menghasilkan lulusan SMK yang terampil, 

berkarakter, dan mandiri. 

Kurikulum dalam hal ini memegang peranan penting untuk mewujudkan SDM   

yang   berkualitas.   Kurikulum   merupakan   seperangkat   rencana   dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU 

No. 20 tahun 2003 pasal 1). Kurikulum 2013 yang telah diberlakukan diharapkan mampu 

memenuhi dua dimensi, dimensi yang pertama meliputi rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran,  sedangkan  dimensi  yang  kedua  adalah  cara  

yang  digunakan  untuk proses kegiatan pembelajaran. 

Proses pembelajaran pada paradigma pendidikan yang lama hanya terjadi transfer 

ilmu dari guru ke peserta didik. Penekanan proses hanya dalam aspek kognitif sedangkan 

asek psikomotorik dan afektif kurang dikembangkan, sedangkan dalam paradigma 

pendidikan kurikulum 2013 tidak hanya kognitif saja yang dikembangkan namun juga 

aspek psikomotorik dan afektif turut diperhatikan. Paradigma kurikulum 2013 

dikembangkan berdasarkan faktor-faktor tantangan internal, tantangan eksternal dan 

penyempurnaan pola pikir. Semula dari pola pembelajaran pasif menjadi pola 

pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan 

model pembelajaran pendekatan saintifik) dan dari pola pembelajaran alat tunggal 

menjadi pembelajaran berbasis alat multimedia. 

Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran 

adalah peran guru. Guru berhadapan langsung dengan peserta didik di kelas melalui 

proses belajar mengajar. Guru yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berdasarkan peranan 

guru tersebut  maka dibutuhkan guru  yang terampil dalam proses pembelajaran, 

menurut Hamalik (2008) keterampilan dalam  mengajar  diklasifikasikan  dalam  tiga  hal  

yaitu  aspek  materi,  modal kesiapan  dan  keterampilan  operasional.  Aspek  materi 

kaitannya  yaitu  dengan bagaimana menarik perhatian siswa terhadap  materi 

pembelajaran, sistematika dalam penyampaian, dan mengakhiri pembahasan. Aspek 

modal kesiapan yaitu mengenai berbagai sikap yang harus diperhatikan guru saat 

pembelajaran berlangsung meliputi gerak, suara, variasi media, variasi pengajaran. 

Aspek operasional terdiri dari keterampilan interaksi saat pembelajaran meliputi 

membuka, memberikan motivasi, melibatkan siswa, mengajukan pertanyaan, 

menanggapai siswa, sampai dengan mengakhiri pembelajaran, (Hamalik, 2008). 



 
 

 

3 
 

ISSN 2808-3725 
Volume 1 No. 1 

Berdasarkan ketiga aspek tersebut dapat dilihat bahwasannya salah satu indikator 

keberhasilan dalam proses pembelajaran selain hasil belajar siswa adalah keterlibatan dan 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa dapat dilihat dari timbulnya 

keinginan yang kuat pada diri setiap peserta didik untuk belajar mandiri yang mengarah 

pada terjadinya peningkatan baik pada segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Keaktifan merupakan suatu tingkat sejauh mana peran anggota melibatkan diri di 

dalam kegiatan dan menyumbangkan tenaga dan pikirannya dalam pelaksanaan kegiatan 

tersebut. Keaktifan siswa dalam pembelajaran sangat penting untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Dengan demikian tujuan 

pembelajaran yang sudah direncanakan bisa dicapai semaksimal mungkin. 

Menurut Paul Diederich (dalam Hamalik, 2008) keaktifan belajar dapat di 

klasifikasikan menjadi 8 kelompok, yaitu: 1). Kegiatan-kegiatan  visual:  membaca,  

melihat  gambar-gambar, mengamati  eksperimen,  demonstrasi,  pameran,  dan  

mengamati orang lain bekerja atau bermain; 2). Kegiatan-kegiatan lisan, seperti: 

mengemukakan suatu fakta yang ada atau prinsip, menghubungkan suatu tujuan, 

mengajukan suatu pertanyaan, memberi saran, mengemukakan pendapat, wawancara, 

diskusi, dan interupsi; 3). Kegiatan-kegiatan mendengarkan, seperti: mendengarkan 

penyajian bahan, mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu 

permainan, mendengarkan radio; 4). Kegiatan-kegiatan menulis, seperti: menulis cerita, 

menulis laporan, memeriksa karangan, bahan-bahan materi, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes, dan mengisi angket; 5).Kegiatan-kegiatan  menggambar,  seperti:  

menggambar,  membuat suatu grafik, chart, diagram, peta, dan pola; 6). Kegiatan-

kegiatan metrik, seperti: melakukan percobaanpercobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, menari, dan berkebun; 7). Kegiatan-kegiatan  mental,  seperti:  

merenungkan,  mengingat, memecahkan masalah, menganalisa faktor-faktor, melihat 

hubungan- hubungan dan membuat keputusan; dan 8). Kegiatan-kegiatan emosional, 

seperti: menaruh minat, membedakan, merasa bosan, gembira, bersemangat, berani, 

tenang, dan gugup 

Menurut  Sardiman  (2011)  jenis-jenis  aktivitas  siswa  dalam belajar adalah 1). 

Visual activities, dalam hal ini: membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain; 2). Oral Activities, seperti halnya: menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, 

diskusi; 3). Listening activities, misalnya: percakapan, diskusi, musik, pidato; 4). Writing 

activities, sebagai contoh: menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin; 5). 
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Drawing activities, sebagai contoh: menggambar, membuat grafik, peta, diagram; 6). 

Motor activities, yang termasuk di dalamnya antara lain: melakukan percobaan, 

membuat konstruksi, bermain; 7). Mental activities, misalnya:  menanggapi, mengingat,  

memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan; dan 8). 

Emotional activities, seperti: menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, 

bergairah, berani, tenang, gugup. 

Berdasarkan observasi awal di SMK Negeri 1 Probolinggo, terutama di jurusan 

Akuntansi, Kelas XII Akuntansi, menunjukkan bahwa selama proses pembelajaran 

hampir tidak ada siswa yang aktif untuk bertanya pada guru, bahkan ketika diberi 

pertanyaan oleh guru, siswa hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan guru. Ketika 

diberi tugas kelompokpun masih terdapat beberapa siswa yang tidak ikut serta dalam 

diskusi kelompok. Masalah ini sangat berpengaruh terhadap keaktifan dan hasil belajar 

siswa. Siswa jurusan Akuntansi cenderung terbiasa mengerjakan soal dan studi kasus 

Akuntansi, baik manual maupun komputer sehingga apabila diminta untuk berdiskusi 

dan presentasi sebagian besar kurang menunjukkan keaktifan dalam diskusi dan tanya 

jawab dalam presentasi kelompok. Ditambah lagi hasil belajar siswa pada standar 

kompetensi Akuntansi khususnya kompetensi dasar Akuntansi Aset Tetap masih terlihat 

kurang maksimal. Pencapaian hasil belajar kompetensi dasar Akuntansi Aset Tetap masih 

banyak siswa yang memperoleh nilai dibawah nilai Kriteria Ketuntasan Minimum 

(KKM) yang telah ditetapkan oleh guru yaitu 75. 

Hasil belajar siswa pada materi akuntansi aset tetap kurang maksimal. 

Ketidaktuntasan hasil belajar siswa dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya kurangnya 

keaktifan siswa dan penggunaan metode yang kurang tepat dalam pembelajaran. Materi 

akuntansi aset tetap memerlukan analisis dan kecermatan siswa dalam memahami 

karakteristik aset tetap sehingga siswa dapat membedakan aset yang ada dalam 

perusahaan tersebut masuk dalam kelompok aset lancar atau aset tetap, selain itu dalam 

materi ini diperlukan analisis biaya perolehan berbagai macam aset tetap sehingga siswa 

dapat menentukan harga perolehan dari aset tetap perusahaan.  Oleh karena itu diperlukan 

adanya model pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami materi 

akuntansi aset tetap. 

Penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat dalam proses pembelajaran 

dapat menimbulkan kebosanan atau kejenuhan, kurang memahami konsep, dan monoton 

sehingga siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu model 

pembelajaran   yang menuntut keaktifan seluruh siswa, salah satu diantaranya dengan 
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menerapkan model discovery learning yang dipadu dengan Bamboo Story. 

Menurut Budiningsih (2005) model pembelajaran discovery learning atau 

penemuan diartikan sebagai cara belajar memahami konsep, arti, dan hubungan, melalui 

proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila 

individu terlibat, terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan 

beberapa konsep dan prinsip. Prinsip belajar yang nampak jelas dalam discovery learning 

adalah materi atau bahan pelajaran yang akan disampaikan tidak disampaikan dalam 

bentuk final, akan tetapi siswa sebagai peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa 

yang ingin diketahui dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri kemudian 

mengorganisasi atau membentuk (konstruktif) apa yang mereka ketahui dan meraka 

pahami dalam suatu bentuk akhir. 

Model pembelajaran discovery merupakan suatu metode pengajaran yang 

menitikberatkan pada aktifitas siswa dalam belajar. Dalam proses pembelajaran dengan 

metode ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang mengarahkan 

siswa untuk menemukan konsep, dalil, prosedur, algoritma dan semacamnya. Tiga ciri 

utama belajar menemukan yaitu: (1) mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk 

menciptakan, menggabungkan dan menggeneralisasi pengetahuan; (2) berpusat pada 

siswa; (3) kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah 

ada. 

Sedangkan model pembelajaran Bamboo Story merupakan sebuah model 

pembelajaran yang mana dalam pengaplikasiannya nanti siswa akan mempergunakan 

bambu dalam kegiatannya. Pada model pembelajaran ini siswa diberi bambu yang di 

dalamnya sudah ada pertanyaan mengenai materi yang sudah dipelajari, bambu akan 

dipegang bergantian dari satu siswa ke siswa lain diiringi alunan musik yang sudah 

disiapkan oleh guru, pada saat musik berhenti, siswa yang memegang bambu mengambil 

pertanyaan yang ada di dalam bambu dan menjawab pertanyaan/menceritakan hasil 

pengalaman belajarnya sesuai pertanyaan yang didapat. Demikian seterusnya sampai 

semua siswa mendapatkan giliran menjawab. Hal ini diharapkan memicu keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Bamboo Story (bambu bercerita) adalah salah satu model pembelajaran yang 

pada dasarnya memodifikasi model pembelajaran talking stick. Talking Stick adalah 

metode yang pada mulanya digunakan oleh penduduk asli Amerika untuk  mengajak  

semua  orang  berbicara  atau  menyampaikan  pendapat dalam  suatu  forum  (pertemuan  

antar  suku),  sebagaimana  dikemukakan Carol Locust ( dalam Miftahul Huda, 2013), 
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tongkat berbicara telah digunakan selama berabad-abad oleh suku – suku Indian sebagai 

alat menyimak  secara  adil  dan  tidak  memihak.  Tongkat  berbicara  sering digunakan 

kalangan dewan untuk memutuskan siapa yang mempunyai hak berbicara.  Pada  saat  

pimpinan  rapat  mulai  berdiskusi  dan  membahas masalah,  pimpinan  harus memegang 

tongkat berbicara.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian  ini  adalah  penelitian  tindakan  kelas  (Classroom Action Research) 

dan termasuk  dalam ruang lingkup penelitian terapan (Applied Research) yang  

menggabungkan  antara  pengetahuan,  penelitian,  dan tindakan. Menurut O’Brien 

(Endang Mulyatiningsih, 2011: 59) penelitian tindakan dilakukan ketika sekelompok 

orang (siswa) diidentifikasi permasalahannya,  kemudian  peneliti  (guru)  menetapkan  

suatu  tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saat tindakan sedang 

berlangsung, peneliti selalu mengamati perubahan perilaku yang terjadi pada siswa dan 

faktor yang menyebabkan tindakan tersebut dapat sukses ataupun gagal. Apabila peneliti 

merasa tindakan tersebut masih kurang berhasil, maka dapat dilakukan tindakan kembali 

sampai seterusnya. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk mengembangkan metode 

pembelajaran yang efektif dan efisien  pada  situasi  yang  alamiah.  Action Research 

beranggapan  bahwa pengetahuan dapat dibangun dari pengalaman, terutama pengalaman 

yang didapatkan melalui tindakan (action). 

Desain dalam penelitian ini menggunakan model yang diciptakan oleh Kemmis 

dan Taggart (Endang Mulyatingsih, 2011). Prosedur penelitian tindakan dapat dibagi 

menjadi empat tahap kegiatan pada satu putaran (siklus) yaitu: perencanaan – tindakan 

dan observasi – refleksi. Kegiatan dan observasi digabung dalam satu waktu, yaitu pada 

saat dilaksanakan tindakan sekaligus  dilaksanakan  observasi. Hasil observasi 

selanjutnya direfleksikan untuk   merencanakan   tindakan   tahap   selanjutnya.   Siklus   

tersebut dilaksanakan  secara  terus  menerus  sampai  peneliti  merasakan  puas terhadap 

hasil tindakan tersebut dan masalah dapat terselesaikan serta peningkatan hasil belajar 

sudah maksimal atau tidak perlu ditingkatkan lagi. 

Pelaksanaan tindakan kelas berkembang melalui spiral yang dimulai dari  

perencanaan  (planning), diteruskan  dengan  pelaksanaan  tindakan (acting) dan diikuti 

dengan pengamatan sistematika terhadap tindakan yang dilakukan (observing), refleksi 

berdasarkan hasil pengamatan (reflecting), dilanjutkan dengan perencanan tindak 

selanjutnya dan seterusnya sampai tujuan pelaksanaan tindakan ini berhasil. 
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1. Perencanaan (Planning) 

Dalam  penelitian  ini  peneliti  merencanakan  pembelajaran  dengan model 

pembelajaran discovery learning dan Bamboo Story pada mata pelajaran 

akuntansi keuangan, aktivitas dan keaktifan siswa di dalam kelas harus 

meningkat minimal 80% dari setiap indikator sedangkan hasil  belajar siswa 

(kriteria ketuntasan minimal 75) harus meningkat minimal 90%. 

2. Pelaksanaan Tindakan (Action)  dan Observasi (Observation) 

Pada tahap ini guru melaksanakan pembelajaran akuntansi keuangan dengan 

model pembelajaran Discovery Learning dan Bamboo Story. Sedangkan pada 

tahap observasi, peneliti mengamati, mencatat dan mendokumentasikan hal-hal 

yang terjadi selama tindakan berlangsung untuk mengetahui kesesuaian antara 

pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah ditentukan. 

3. Refleksi (Reflecting) 

Pada penelitian ini refleksi dilakukan pada tiga tahap, yaitu a) tahap 

penemuan   masalah,   b)   tahap   merancang   tindakan,   dan   c)   tahap 

pelaksanaan. Pada tahap penemuan dan identifikasi masalah peneliti dan 

guru  mata  pelajaran akuntansi keuangan membahas masalah-masalah  apa  

yang dialami dikelas dalam pembelajaran akuntansi keuangan dan merumuskan 

permasalahan tersebut secara operasional, serta merumuskan solusi apa 

yang digunakan untuk perbaikan dalam pembelajaran tersebut. Hasil refleksi 

awal  ini  dituangkan  dalam  perumusan  masalah  yang  lebih  operasional. 

Tahap  merancang  tindakan yaitu meningkatkan pencapaian hasil  belajar 

siswa dalam pembelajaran akuntansi keuangan melalui model pembelajaran 

discovery learning dan Bamboo Story. Dari  hasil  refleksi  pada  tahap  

tindakan  diikuti  dengan  perbaikan rancangan tindakan yang dibuat dan dapat 

digunakan untuk pelaksanaan tindakan selanjutnya. 

Refleksi berikutnya adalah tahap pelaksanaan dimana peneliti dan guru 

kelas mendiskusikan hasil pengamatan yang dilakukan untuk menyimpulkan 

data dan informasi yang berhasil dikumpulkan. Hasil yang diperoleh berupa 

peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran akuntansi 

keuangan melalui model pembelajaran    yang dirancang   dari   daftar   

permasalahan   yang   muncul   dilapangan, yang selanjutnya  dapat  dipakai  

sebagai  dasar  untuk  melakukan  perencanaan ulang. Dengan langkah-langkah 

tersebut terjadi suatu siklus, perencanaan, tindakan, pemantauan, dan refleksi, 
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dapat merevisi atau menyusun kembali perencanaan baru untuk 

menyempurnakan perencanaan sebelumnya, dan perencanaan baru dapat 

disusun sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan. Hal itu harus 

dilakukan sampai hasil tingkat optimalisasi yang lebih tinggi sesuai kriteria 

keberhasilan. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kota Probolinggo 

yang beralamatkan di Jalan Mastrip No. 357, Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan 

Kedopok, Kota Probolinggo. Adapun waktu pelaksanaan adalah pada awal semester 

ganjil Tahun Pelajaran 2017/2018, yaitu bulan Juli s.d Agustus. Hal ini sesuai dengan 

Kompetensi Dasar yang dipilih dalam mata pelajaran Akuntansi Keuangan, dimana 

materi tersebut disajikan di awal semester ganjil kelas XII. 

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII Akuntansi 3 di SMK Negeri 1 

Kota Probolinggo yang berjumlah 32 siswa pada tahun ajaran 2017/2018. Teknik 

pengambilan subyek penelitian dilakukan dengan purposive random sampling yaitu  

teknik  pengambilan  subyek  penelitian  secara random dengan pertimbangan tertentu. 

Pada tahun pelajaran ini peneliti mendapat jam mengajar di kelas XII Akuntansi 3, 

sehingga peneliti memilih kelas XII Akuntansi 3 sebagai subjek penelitian. Sedangkan 

objek dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran discovery learning dan 

Bamboo Story untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas XII 

Akuntansi 3, SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Menurut Suharsimi Arikunto (2010) data adalah hasil 

pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka. Tahap ini merupakan tahapan 

yang sangat penting karena dengan pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan 

hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data penelitian 

tindakan kelas ini   dilakukan   dengan   cara,   yaitu:   observasi, dokumentasi, dan tes 

pencapaian hasil belajar. 

 

Hasil Penelitian  

Observasi awal 

Kegiatan  sebelum  tindakan  (pra  siklus)  dilaksanakan  melalui observasi  kelas  

dan  dialog  dengan  guru  mata  pelajaran pada tingkatan sebelumnya. Observasi kelas 

bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang ada dikelas. Kemudian berdiskusi dengan 

guru mata pelajaran Akuntansi Keuangan kelas XII Akuntansi 3 pada tingkatan 
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sebelumnya. Dengan maksud untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses belajar 

mengajar dan sejauh mana pencapaian kompetensi Akuntansi Keuangan. 

Berdasarkan dialog dengan guru pada tingkatan sebelumnya diketahui bahwa hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Akuntansi Keuangan masih banyak yang kurang dari 

standar KKM yang telah ditentukan, yaitu masih banyak siswa yang  belum mencapai 

nilai ≤75. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

Akuntansi Keuangan cenderung monoton dan pembelajaran kurang melibatkan partisipasi 

siswa. Masih menggunakan model pembelajaran yang kurang menarik, sehingga siswa 

merasa jenuh dan bosan, pada akhirnya siswa menjadi tidak aktif dalam kegiatan 

pembelajaran dan hasil belajar siswa menjadi rendah. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan perbaikan untuk 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Akuntansi 

Keuangan dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning dan Bamboo 

Story. Hal ini dikarenakan selama  pembelajaran  di  kelas  guru  belum  menggunakan 

model pembelajaran langsung yang bisa mengaktifkan peserta didik, dan sebagian besar 

peserta didik belum tuntas atau mencapai KKM yaitu ≤75 pada pembelajaran 

akuntansi keuangan. Hasil belajar siswa hanya mencapai 25% atau  sebagian  besar  

siswa  belum  tuntas  sehingga  pembelajaran  belum efektif.  Penulis  mencoba  

menggunakan  model  pembelajaran discovery learning dan Bamboo Story, untuk   

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi keuangan 

kelas XII Akuntansi 3 di SMKN 1 Probolinggo.  

Sintak model pembelajaran yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan 

penggabungan antara sintak pembelajaran discovery learning dan Bamboo Story. 

Langkah kerja dalam penelitian ini terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

observasi, dan refleksi. Tahap pelaksanaan tindakan merupakan penerapan rancangan 

tindakan yang telah disusun berupa desain pembelajaran pada materi perolehan aset tetap 

dengan  model  pembelajaran  discovery learning dan Bamboo Story untuk  

meningkatkan keaktifan  dan  hasil  belajar  siswa.  

  

Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning dan Bamboo Story pada Mata 

Pelajaran Akuntansi Keuangan di Kelas XII Akuntansi 3 

Dalam siklus 1, secara keseluruhan, siswa mampu melaksanakan model 

pembelajaran discovery learning dan Bamboo Story dengan baik pada saat pembelajaran. 

Siswa mampu mengerjakan soal dengan baik dari pra siklus. Hasil belajar mata pelajaran 
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sudah mencapai 80%. 

Namun ada beberapa hal yang kurang sesuai, diantaranya kondisi kelas masih 

belum kondusif. Masih ada beberapa siswa yang kurang paham dengan model 

pembelajaran ini, hal ini dikarenakan siswa baru pertama kali menerapkan model 

pembelajaran Bamboo Story. Kegiatan belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran 

akuntansi keuangan belum maksimal, siswa harus diberikan motivasi dan reward bagi 

siswa yang dapat menjawab pertanyaan. 

Keterlaksanaan pembelajaran akuntansi keuangan dengan model discovery 

learning dan Bamboo Story juga belum maksimal. Masih ada beberapa langkah 

pembelajaran yang belum berjalan dengan baik. Pada siklus I ini keterlaksanaan 

pembelajaran dengan model discovery learning dari 30 indikator, baru mencapai 67%, 

yaitu baru 20 indikator yang terlaksana dengan baik, sedangkan 33 % atau 10 indikator 

belum terlaksana dengan baik. 

Berdasarkan kelemahan yang ada pada siklus I, maka pada siklus II harus 

dijelaskan langkah – langkah pembelajaran dengan model discovery learning dan 

Bamboo Story secara jelas dan lebih detail lagi, sehingga siswa akan lebih paham denagn 

langkah – langkah kegiatan pembelajaran dengan model tersebut. Dengan demikian, 

siswa akan lebih antusias dan semangat dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu diswa 

akan dapat menerima dan menyerap materi pelajaran yang disampaikan dengan baik. 

Pada akhirnya diharapkan hasil belajar siswa juga akan meningkat.  

Keberhasilan dan kelemahan serta rencana perbaikan tindakan yang telah 

diuraikan di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan rencana tindakan yang akan 

dilaksanakan pada siklus II. 

Perencanaan siklus II tidak  jauh berbeda dengan siklus I, disiapkan pula 

berbagai perlengkapan pembelajaran yaitu Rencana Pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

Hand Out, lembar observasi, dan soal tes. Pada siklus II ini siswa mampu melaksanakan 

model pembelajaran discovery learning dan Bamboo Story dengan baik dan maksimal. 

Kegiatan pembelajaran berjalan lancar dan kondisi kelas kondusif. Keterlaksanaan 

pembelajaran akuntansi keuangan sudah dapat terlaksana semua dengan baik, yaitu sudah 

mencapai 100% atau 30 indikator telah terlaksana dengan baik. 

Berdasarkan hasil dari siklus II diketahui bahwa persentase skor setiap indikator 

keaktifan siswa pada siklus II telah mencapai kriteria minimal yang telah ditetapkan 

sebelumnya yaitu sebesar 80%. Kemudian jika dilihat dari keseluruhan, persentase skor 

setiap indikator keaktifan belajar siswa telah melampaui kriteria minimal dimana 
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diperoleh persentase skor sebesar 89,5% sehingga dapat dikatakan berhasil. 

Pada siklus II ini hasil belajar siswa mencapai 100% yakni semua siswa sudah 

lulus KKM. Hal ini dikarenakan model pembelajaran discovery learning dan Bamboo 

Story dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan baik. Kegiatan pembelajaran sebelum 

diberi tindakan (pra siklus) belum bisa meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa, 

karena dalam proses pembelajaran guru belum menerapkan model pembelajaran yang 

dapat membuat siswa menjadi aktif dan semangat dalam kegiatan pembelajaran. 

Setelah  diterapkankannya  model  pembelajaran  discovery learning dan Bamboo 

Story pada siklus I dan siklus II, siswa menjadi lebih aktif ketika pembelajaran. 

Penerapan model pembelajaran Bamboo Story juga meningkatkan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran,   sehingga keaktifan belajar siswa dapat meningkat dan pada akhirnya 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran Akuntansi Keuangan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian dihentikan pada siklus II karena tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai telah terlaksana semua. 

 

Pencapaian Keaktifan Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan di Kelas 

XII Akuntansi 3 

Data yang disajikan merupakan hasil observasi keaktifan belajar siswa yang 

meliputi 10 indikator penilaian dari 6 domain aktifitas belajar yaitu visual activities, 

listening activities, oral activities, mental activities, emotional activities, dan writing 

activities. Lembar  observasi  keaktifan belajar siswa bertujuan untuk mengetahui 

keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Hasil observasi keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi keuangan 

sebelum dilakukan tindakan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan 

Bamboo Story diketahui bahwa dari 10 indikator keaktifan belajar pada pra siklus belum 

ada yang mencapai kriteria minimal yaitu 80%. Sehingga perlu dilakukan tindakan untuk 

meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi keuangan di SMK N 

1 Probolinggo. Secara keseluruhan, persentase skor keaktifan belajar akuntansi keuangan 

pada pra siklus adalah sebesar 68,75%. Presentase tersebut sangatlah jauh dibawah 

kriteria minimal yang telah ditentukan. 

Hasil observasi keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi keuangan, 

setelah dilakukan tindakan menggunakan metode pembelajaran discovery learning dan 

Bamboo Story pada siklus I diketahui bahwa dari 10 indikator keaktifan belajar pada pra 

siklus ada 3 indikator yang mencapai kriteria minimal yaitu 80%, yaitu indikator 
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memperhatikan guru saat menyampaikan materi pelajaran, menjawab pertanyaan guru, 

dan mencatat poin – poin penting yang disampaikan oleh guru. Sehingga perlu dilakukan 

tindakan selanjutnya agar semua indikator mencapai kriteria maksimum. Secara 

keseluruhan, persentase skor keaktifan belajar akuntansi keuangan pada siklus I adalah 

sebesar 75,83%.  

Hasil observasi keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi keuangan, 

sebelum dilakukan tindakan menggunakan metode pembelajaran discovery learning dan 

Bamboo Story pada siklus II diketahui bahwa 10 indikator keaktifan belajar pada siklus II 

sudah  mencapai kriteria minimal yaitu 80%. Secara keseluruhan, persentase skor 

keaktifan belajar akuntansi keuangan pada siklus adalah sebesar 89,48%.  

 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan di 

Kelas XII Akuntansi 3 

Data yang disajikan merupakan hasil dari tes pencapaian hasil belajar berupa tes 

jawaban singkat. Tes ini untuk mengetahui aspek kognitif siswa. Hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran akuntansi pra siklus dilakukan dengan menilai hasil pre test awal siswa 

sebelum dilakukan tindakan pembelajaran menggunakan metode discovery learning dan 

bamboo story. 

Berdasarkan data hasil belajar siswa pada pra siklus, dari 32 siswa 

menunjukkan nilai rata-rata – rata (Mean) yang dicapai adalah 58,90. Hasil belajar siswa 

pada pra siklus dari 32 siswa dapat dikategorikan menjadi 2 kategori sesuai dengan 

ketuntasan minimal. 

Kategori Penilaian Hasil Belajar pada Pra Siklus 

Skor Kategori Jumlah Siswa  Persentase 

75 – 100 Tuntas 8 25% 

< 75 Belum Tuntas 24 75% 

Jumlah 32 100% 

 

Dari data hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi keuangan pra siklus, 

dapat diketahui dari 32 siswa , terdapat  25%  yaitu 8 siswa yang  sudah  mampu  

mencapai  KKM. Sedangkan masih ada 75% yaitu 24 siswa belum mencapai KKM. 

Selanjutnya, berdasarkan data hasil belajar siswa pada siklus I, dari 32 siswa 

menunjukkan nilai rata-rata – rata (Mean) yang dicapai adalah 80,375. Hasil belajar siswa 

pada siklus I dari 32 siswa dapat dikategorikan menjadi 2 kategori sesuai dengan 
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ketuntasan minimal. 

Kategori Penilaian Hasil Belajar pada Siklus I 

Skor Kategori Jumlah Siswa  Persentase 

75 – 100 Tuntas 22 68% 

< 75 Belum Tuntas 10 31% 

Jumlah 32 100% 

Dari data hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi keuangan pada siklus 

I, dapat diketahui dari 32 siswa, terdapat 69%  yaitu 22  siswa  yang  sudah  mampu  

mencapai  KKM. Sedangkan masih ada 31% yaitu 10 siswa belum mencapai KKM. Hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi keuangan siklus I telah mengalami 

peningkatan dibanding pada pra siklus, tetapi hasil yang dicapai belum maksimal 

sehingga perlu dilanjutkan ke siklus II. 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi akuntansi keuangan siklus II 

telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding dengan siklus I. 

Berdasarkan data hasil belajar siswa pada pra siklus, dari 32 siswa menunjukkan nilai 

rata-rata – rata (Mean) yang dicapai adalah 90,81. Hasil belajar siswa pada siklus II dari 

32 siswa dapat dikategorikan menjadi 2 kategori sesuai dengan ketuntasan minimal. 

Kategori Penilaian Hasil Belajar pada Siklus II 

Skor Kategori Jumlah Siswa  Persentase 

75 – 100 Tuntas 32 100% 

< 75 Belum Tuntas 0 0% 

Jumlah 32 100% 

 

Dari data hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi keuangan pada siklus 

II, dapat diketahui dari 32 siswa telah mencapai KKM. Hasil ini telah sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

Pembahasan 

Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning dan Bamboo Story pada Mata 

Pelajaran Akuntansi Keuangan di Kelas XII Akuntansi 3 

Penerapan Penerapan model pembelajaran discovery learning dan Bamboo Story 

pada mata pelajaran  akuntansi keuangan sebagai tindakan dalam penelitian ini dilakukan 

mulai siklus I sampai siklus II. 
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a. Pendahuluan 

Pada siklus I sebagian siswa belum siap untuk mengikuti pelajaran, siswa ada 

yang masih makan, masih mengobrol dengan temannya, dan kelas belum bersih. 

Sehingga pada siklus II dilakukan perbaikan dengan meminta siswa menyiapkan diri 

pada saat bel pergantian jam berbunyi. Sehingga kegiatan yang dilakukan pada tahap 

pendahuluan  pada  siklus  II  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan rencana   

pembelajaran   (RPP).   Dan   siswa   terlihat   antusias   untuk mengawali pelajaran 

tanpa gelisah dan mengeluh. 

Kegiatan pendahuluan pada siklus I dan II sudah berjalan dengan lancar  

setelah  dilakukan  perbaikan.  Semua  siswa  dapat  mengikuti kegiatan pendahuluan 

pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning dan Bamboo Story 

dengan baik. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pada tahap pelaksanaan pembelajaran ini mulai  diterapkan model 

pembelajaran discovery learning dan Bamboo Story. Pada siklus I masih ada 

beberapa siswa yang masih kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat atau 

bertanya kepada teman atau guru. belajar (siswa belum terbiasa dengan model 

pembelajaran yang  baru dimana siswa dituntut untuk lebih aktif dan lebih dominan 

di dalam proses pembelajaran). Sehingga respon siswa mengenai tindakan yang 

diberikan masih kurang, hanya beberapa siswa yang berani bertanya, menjawab 

pertanyaan guru, dan mengemukakan pendapat. Selain itu banyak siswa yang malah 

mengobrol sendiri diluar mata pelajaran yang sedang dipelajari dan bercanda gurau 

dengan   teman   satu   kelompoknya. Hal ini terjadi karena mata pelajaran akuntansi 

keuangan berada di jam terakhir sehingga siswa kurang berkonsentrasi dalam 

mengikuti pembelajaran. Selain itu hambatan dalam pelajaran tersebut disebabkan 

karena siswa pada saat melakukan pengamatan masih bingung dengan tugas 

pengamatan benda di sekitar. Mereka masih bingung menuliskan apa saja benda 

yang ada apabila dikaitkan dengan aset yang ada di perusahaan. 

Pada siklus II dilakukan perbaikan dimana siswa harus lebih diperhatikan  

dan  diberikan  motivasi  kepada  siswa  agar  pembelajaran lebih maksimal. Terkait 

dengan kesulitan pada saat pengamatan, pada siklus ini guru mengarahkan siswa 

dengan menyiapkan benda yang akan diamati dan memberi nomor pada setiap benda 

(meja, kursi, LCD, kalkulator, dll). Pada siklus ini guru juga mempersiapkan reward  

berupa alat tulis, makanan dan minuman. Makanan ini   akan   diberikan   kepada   
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siswa   apabila  siswa   dapat   menjawab pertanyaan dari guru, sedangkan botol 

minuman diberikan kepada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan point 

tertinggi dalam bertanya dan menjawab pertanyaan dari guru. Dengan demikian 

siswa akan lebih termotivasi dalam belajar. 

Pada siklus II setelah guru lebih memotivasi dan memantau belajar siswa 

serta memberikan reward, proses belajar pun berhasil berjalan dengan  lancar.  

Kegiatan  menjadi  lebih  maksimal,  kondisi  kelas  semakin kondusif. Siswa sudah 

tidak malu-malu lagi dalam bertanya, menjawab pertanyaan guru, serta 

mengemukakan pendapatnya. Bahkan para siswa pada berebut ingin bertanya dan 

menjawab pertanyaan dari guru. Model pembelajaran Discovery Learning dan 

Bamboo Story menuntut siswa untuk aktif dan dapat   berdiskusi   serta   

bekerjasama   di   dalam   kelompok,   serta bertanggung jawab terhadap 

pembelajarannya sendiri maupun pembelajaran orang lain. Selain itu model 

pembelajaran ini dapat menguji kesiapan mental siswa, melatih membaca dan 

memahami dengan cepat, membuat siswa lebih giat dalam belajar, meningkatkan 

partisipasi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran, serta dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

c. Penutup 

Tahap penutup yaitu tahapan menutup pembelajaran. Pada siklus I dan siklus 

II pada tahap ini sudah berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Berdasarkan  data  

yang  diperoleh,  penerapan  model  pembelajaran Discovery Learning dan Bamboo 

Story pada  siklus  I  dan  II  sudah  dilaksanakan  sesuai  dengan perencanaan dan 

tahapannya. Pada siklus I keterlaksanaan pembelajaran akuntansi keuangan dengan 

model pembelajaran Discovery Learning dan Bamboo Story belum maksimal, masih 

ada beberapa langkah pembelajaran yang belum berjalan dengan baik.  

Melalui  model  pembelajaran Discovery Learning dan Bamboo Story siswa diberi  

kesempatan maksimal untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya yang ia miliki. 

Meskipun sedikit, akan tetapi adanya interaksi antara guru dengan siswa dan siswa 

dengan siswa cukup berdampak positif dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Pencapaian Keaktifan Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan di Kelas 

XII Akuntansi 3 

Keaktifan siswa pada mata pelajaran akuntansi keuangan ditunjukan dari skor 

yang dicapai siswa pada siklus I dan siklus II melalui lembar observasi yang terdiri dari 
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10 indikator. Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa permasalahan-

permasalahan dikelas telah mengalami perbaikan. Beberapa diantaranya adalah siswa 

lebih antusias ketika guru menjelaskan materi, siswa berani bertanya, menjawab 

pertanyaan guru, dan mengemukakan pendapat. Selain itu siswa dapat berdiskusi dan 

bertukar pendapat dalam kelompok dengan baik, siswa juga sudah mampu mengingat 

materi yang diberikan guru. Keaktifan siswa pada siklus II dari masing-masing indikator 

lembar observasi sudah mencapai 80%. 

Model  pembelajaran  Discovery Learning dan Bamboo Story mampu  untuk  

meningkatkan keaktifan,   motivasi   dan   semangat   belajar   siswa.   Melalui model 

pembelajaran  ini  siswa  diberikan  kesempatan  maksimal  untuk menunjukkan 

kemampuan terbaiknya yang dimiliki. Adanya kegiatan interaksi antara guru dengan 

siswa dan siswa dengan siswa cukup berdampak positif pada kegiatan pembelajaran. 

Perbaikan yang dilakukan dapat menambah intensitas guru dalam membangkitkan 

semangat siswa dan motivasi siswa untuk lebih giat dalam pembelajaran. 

Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  keaktifan  siswa  pada  mata pelajaran 

akuntansi keuangan melalui penerapan model pembelajaran Discovery Learning dan 

Bamboo Story menunjukkan hasil yang signifikan dari pra siklus, siklus I ke siklus II. 

Adanya peningkatan keaktifan siswa pada tiap siklus yang dilakukan, merupakan indikasi 

keberhasilan tindakan yaitu penerapan model pembelajaran Discovery Learning dan 

Bamboo Story pada mata pelajaran akuntansi keuangan sebagai upaya untuk 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan di 

Kelas XII Akuntansi 3 

Hasil  belajar  pada  mata  pelajaran  akuntansi keuangan  ditunjukkan  dari 

ketuntasan belajar peserta didik berdasarkan KKM yang telah ditentukan yaitu ≥75. 

Peningkatan hasil belajar siswa terlihat dari pra siklus yaitu 24 siswa atau 75% tidak 

tuntas dan 8 siswa atau 25% yang tuntas, setelah diterapkan model pembelajaran 

Discovery Learning dan Bamboo Story hasil belajar siswa meningkat, yaitu 22 siswa atau 

69% tuntas dan 10 siswa atau 31% belum tuntas. Masih adanya siswa yang belum tuntas 

pada siklus I dikarenakan belum terbiasa dengan  pembelajaran  langsung  yang  

diterapkan  dan  belum  terbiasa dengan model pembelajaran Discovery Learning dan 

Bamboo Story yang menuntut siswa untuk lebih aktif. Maka disini dilakukan diskusi 

dengan guru sejawat dan penilai PKB untuk memperbaiki kekurangan yang ada agar 
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siswa yang belum tuntas bisa tuntas dengan cara memperbaiki refleksi siklus I, 

memperbaiki rencana pembelajaran, memberikan motivasi   agar   siswa   lebih   aktif   

dan   termotivasi   dalam   kegiatan pembelajaran dan akan diterapkan pada siklus ke II.  

Berdasarkan hasil belajar siswa, siklus II meningkat menjadi 100% yaitu 32 

siswa sudah tuntas, semua sudah memenuhi nilai KKM, pada siklus II ini sudah 

memenuhi keberhasilan yang diterapkan. Hal ini dikarenakan perbaikan pada kekurangan 

pada siklus I dan penelitian diakhiri karena sudah mencapai keberhasilan yang ditetapkan. 

 

Simpulan Dan Saran 

Simpulan 

Penerapan model pembelajaran Discovery Learning dan Bamboo Story pada 

mata pelajaran akuntansi keuangan  di  SMKN 1 Probolinggo  berlangsung  dengan  baik  

dan  dapat membantu siswa dalam mengikuti proses pembelajaran perolehan aset tetap. 

Pelaksanaan tindakan dapat dilaksanakan sesuai dengan sintak melalui siklus I dan siklus 

II. Masing-masing siklus terdiri dari 3 tahapan, yaitu : Perencanaan-Tindakan dan 

Pengamatan-Refleksi. Penerapan model pembelajaran Discovery Learning dan Bamboo 

Story dapat   memaksimalkan   perhatian   siswa terhadap  mata  pelajaran  teori  pada  

mata  pelajaran  akuntansi keuangan. Penerapan model pembelajaran Discovery Learning 

dan Bamboo Story juga meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran, sehingga 

keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi keuangan dapat meningkat dan 

pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi 

keuangan. 

Keaktifan  siswa  dalam  mata  pelajaran  akuntansi keuangan  melalui  model 

pembelajaran Discovery Learning dan Bamboo Story di SMKN 1 Probolinggo tergolong 

sangat tinggi. Keaktifan belajar siswa terdiri dari 10 indikator. Pada pra siklus 10 

indikator tersebut belum ada yang mencapai kriteria minimal yaitu 80%.  Secara 

keseluruhan, persentase skor keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi 

keuangan pada pra siklus sebesar 68,75%.  Sedangkan pada siklus I terdapat 6 indikator 

yang belum tuntas. Secara keseluruhan, persentase skor keaktifan belajar siswa pada mata 

pelajaran akuntansi keuangan pada siklus I sebesar 75,83%. Setelah dilakukan 

perbaikan pada siklus II, keaktifan siswa pada setiap masing-masing indikator sudah 

mencapai 80%. Persentase  skor  keaktifan  belajar  siswa  pada  mata pelajaran akuntansi 

keuangan pada siklus II sebesar 89,48%. Adanya peningkatan keaktifan siswa pada tiap 

siklus yang dilakukan merupakan indikasi keberhasilan tindakan yaitu penerapan model 
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pembelajaran Discovery Learning dan Bamboo Story pada mata pelajaran akuntansi 

keuangan di SMKN 1 Probolinggo sebagai upaya peningkatan keaktifan siswa. 

Pada penelitian kelas yang dilaksanakan ada peningkatan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran akuntansi keuangan dari sebelum penerapan dan sesudah penerapan 

model pembelajaran Discovery Learning dan Bamboo Story. Pada pra siklus siswa yang 

tuntas KKM sebanyak 25%. Pada siklus I meningkat menjadi 68%, dari siklus I ke 

siklus II meningkat menjadi 100%.  Hal   ini   menunjukkan   bahwa   penerapan   model 

pembelajaran  Discovery Learning dan Bamboo Story sangat  efektif  untuk  

meningkatkan  hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran akuntansi keuangan. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penerapan metode Discovery Learning dan Bamboo 

Story untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

akuntansi keuangan di SMK N 1 Probolinggo, penulis menyarankan pada pembelajaran 

mata pelajaran teori sebaiknya guru meggunakan model pembelajaran yang sesuai 

sehingga proses belajar mengajar di kelas menjadi efektif dan tidak membuat siswa 

merasa bosan. Selain itu, pada  saat  pembelajaran  berlangsung,  guru  harus  selalu  

berinteraksi dengan siswa, karena dengan komunikasi yang baik dapat mencairkan 

suasana yang tegang. Siswa bisa lebih terbuka dengan guru ketika menghadapi kesulitan 

dalam proses pembelajaran, tanpa takut kepada guru untuk bertanya sehingga siswa 

menjadi lebih aktif. Terakhir, model pembelajaran Discovery Learning dan Bamboo Story 

ini dapat diterapkan pada mata pelajaran yang lainnya selain mata pelajaran akuntansi 

keuangan, karena penerapan model pembelajaran Discovery Learning dan Bamboo Story 

dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. 
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Abstrak : Banyak faktor yang menjadi penyebab kurangnya minat siswa dalam 

mengikuti pelajaran penjasorkes yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 

nilai penjasorkes itu sendiri. Salah satunya adalah faktor internal pada siswa, 

dimana siswa merasa jenuh atau bosan dengan materi yang diajarkan oleh guru, 

karena guru hanya memberikan materi pokok tanpa disertai permainan atau variasi 

pembelajaran yang menarik yang dapat meningkatkan minat atau motivasi siswa 

dalam mengikuti pembelajaran penjasorkes. Sehingga perlu diadakannya materi 

pembelajaran yang bervariasi dan menarik yang sesuai dengan karakteristik siswa 

SMK. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka keterampilan 

Passing Bawah Bola Voli Menggunakan Permainan 4 On 4 Untuk Siswa Kelas XI 

RPL1 di SMK Negeri 1 Sumberasih di Kabupaten Probolinggo mengalami 

peningkatan, yaitu dari Hasil tes siklus I diperoleh sebanyak 10 siswa (32,26%) 

tuntas belajar, dan dan 21 siswa atau 67,74% belum tuntas belajar. Kemudian pada 

hasil tes siklus II menunjukkan 29 siswa (93,55%) tuntas belajar dan 2 siswa atau 

6,45% belum tuntas belajar. Berdasarkan hasil rerata yang diperoleh dapat 

dikatakan terjadi peningkatan 20,18% pada siklus II dari siklus I. Dan 

peningkatkan ketuntasan belajar siswa melalui modifikasi permain. 

 

Kata Kunci : Keterampilan, Passing Bawah, Bolavoli, Permainan  

 

Abstract: There are many factors that cause students' lack of interest in 

participating in Physical Education lessons, which in turn will affect the value of 

Physical Education itself. One of them is the internal factor in students, where 

students feel bored or bored with the material taught by the teacher, because the 

teacher only provides the main material without being accompanied by games or 

interesting learning variations that can increase student interest or motivation in 

participating in Physical Education learning. So it is necessary to hold varied and 

interesting learning materials that are in accordance with the characteristics of 

vocational students. Based on the results of the research that has been carried out, 

the skills of Passing Under Volleyball Using the 4 On 4 Game for Class XI RPL1 

Students at SMK Negeri 1 Sumberasih in Probolinggo Regency have increased, 

namely from the results of the test cycle I obtained as many as 10 students 

(32.26%) complete learning, and and 21 students or 67.74% have not finished 

studying. Then the results of the second cycle test showed 29 students (93.55%) 

had finished learning and 2 students or 6.45% had not finished learning. Based on 

the average results obtained, it can be said that there was an increase of 20.18% in 

cycle II of cycle I. And increasing student learning completeness through game 

modification. 

 

Keywords : Skills, Lower Passing, Volleyball, Games 

 



 
 

 

21 
 

ISSN 2808-3725 
Volume 1 No. 1 

Pendahuluan 

Pendidikan Jasmani dan Kesehatan pada hakekatnya adalah proses pendidikan 

yang memanfaatkan aktifitas fisik dan kesehatan utuk menghasilkan perubahan holistic 

dan kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani 

memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total, dari pada hanya 

menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. 

Pendidikan jasmani diartikan berbagai ungkapan dan kalimat. Namun esensinya sama, 

yang disampaikan bermakna dan jelas, bahwa pendidikan jasmani memanfaatkan alat 

fisik untuk mengembangkan keutuhan manusia. Pendidikan jasmani ini karenanya harus 

menyebabkan perbaikan dalam pikiran dan tubuh yang mempengaruhi seluruh aspek dan 

jiwa kehidupan seseorang. Pendekatan holistik tubuh-jiwa ini termasuk pula penekanan 

pada ketiga domain pendidikan; psikomotor, kognitif dan afektif.  

Pada sekolah terkandung tugas untuk mengoptimalkan kemampuan siswa secara 

teoritis maupun praktik agar mereka dapat survive di era globalisasi dengan 

memanfaatkan peluang dan usaha atau keterampilan praktis yang dimilikinya sebagai 

hasil pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dari jenjang 

pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah atas melalui fisik, selain itu 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan juga dapat membiasakan siswa untuk 

melakukan pola hidup sehat. Cabang olahraga yang menjadi salah satu materi yang 

diajarkan di Sekolah Menengah Kejuruan adalah bola voli. Bola voli merupakan cabang 

olahraga yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Indonesia, baik masyarakat 

perkotaan maupun masyarakat pedesaan karena untuk melakukan olahraga ini tidak 

membutuhkan biaya yang terlalu banyak, sarana dan prasaranya pun mudah didapatakan. 

Banyak masyarakat yang menyukai olahraga ini sehingga banyak pula masyarakat yang 

ingin mempelajari permainan bola voli ini secara lebih jauh. Sekolah merupakan salah 

satu tempat yang tepat untuk bisa belajar tentang permainan bola voli dengan teknik- 

teknik yang benar. 

Selain itu juga diperoleh data bahwa nilai bola voli khususnya passing bawah 

pada siswa kelas XI RPL 1 di SMK Negeri 1 Sumberasih masih rendah dan masih 

banyak yang belum dapat memenuhi standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

telah ditentukan di sekolah tersebut yaitu 80, dimana  dari 31 anak khusunya kelas XI 

RPL 1 hanya 8 anak yang memenuhi standar  KKM. Hal tersebut menimbulkan 

pertanyaan, apakah sekolah tersebut mematok standar KKM terlalu tinggi sehingga 
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siswa sulit untuk dapat memenuhi kriteria yang ditentukan ataukah memang kualitas 

pembelajaran, baik guru maupun siswanya yang kurang optimal sehingga mempengaruhi 

hasil belajar siswa. Sebagai guru penjasorkes untuk mengantisipasi hal tersebut maka 

harus pandai-pandai membuat inovasi pembelajaran sebaik mungkin untuk dapat 

meningkatkan hasil belajar siswanya sehingga dengan Kriteria Ketuntasan Minimal yang 

telah ditentukan dapat terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan metode baru yang 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran 

passing bawah bola voli. Banyak faktor yang menjadi penyebab kurangnya minat siswa 

dalam mengikuti pelajaran penjasorkes yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap 

nilai penjasorkes itu sendiri. Salah satunya adalah faktor internal pada siswa, dimana 

siswa merasa jenuh atau bosan dengan materi yang diajarkan oleh guru, karena guru 

hanya memberikan materi pokok tanpa disertai permainan atau variasi pembelajaran 

yang menarik yang dapat meningkatkan minat atau motivasi siswa dalam mengikuti 

pembelajaran penjasorkes. Sehingga perlu diadakannya materi pembelajaran yang 

bervariasi dan menarik yang sesuai dengan karakteristik siswa SMK khususnya kelas XI. 

Sehingga apa salahnya guru menerapkan model pembelajaran yang berupa permainan, 

siswa tidak hanya bermain saja tapi juga belajar. 

Oleh karena itu perlunya metode pembelajaran yang mampu memotivasi siswa 

untuk bergerak, salah satunya adalah metode pembelajaran passing bawah bola voli 

menggunakan permainan 4 on 4. Di mana dengan permainan ini selain bertujuan untuk 

meningkatkan motivasi atau minat siswa dalam mengikuti pembelajaran penjasorkes 

disekolah, yang pada akhirnya dengan adanya minat siswa tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan passing bawah bola voli. Sehingga 

dengan diterapkannya modifikasi permainan tersebut dalam pembelajaran dapat 

menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan dan tercapainya tujuan dari 

pembelajaran tersebut. Permainan 4 on 4 merupakan suatu modifikasi permainan bola 

voli yang diciptakan untuk menarik minat siswa dalam mengikuti pelajaran penjasorkes 

dan juga dapat membantu meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan passing 

bawah bola voli. Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan 

yang muncul dapat diidentifikasikan sebagai berikut untuk mengetahui apakah dengan 

permainan akan menambah minat siswa dalam mengikuti pembelajaran penjasorkes 

khusunya passing bawah bola voli, untuk mengetahui apakah pendekatan bermain dapat 

meningkatkan kemampuan passing bawah siswa, dan untuk mengetahui adakah 

peningkatan kemampuan passing bawah bola voli dngan menggunakan permainan 4 on 4 
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pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 Sumberasih. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah permainan 4 on 4 dapat 

meningkatkan keterampilan passing bawah bola voli pada siswa kelas XI SMK Negeri 1 

Sumberasih di Kabupaten Probolinggo. Manfaat penelitian ini yaitu : secara teoritis, 

hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi refrensi atau masukan bagi siswa di SMK 

Negeri 1 Sumberasih untuk meningkatkan keterampilan passing bawah bola voli 

menggunakan permainan 4 on 4 untuk siswa kelas XI SMK Negeri 1 Sumberasih. Dan 

secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang 

mengajar siswa di SMK Negeri 1 Sumberasih dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan 

bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain dalam 

mengambil penelitian yang serupa. 

Keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten dalam suatu tujuan 

dengan efisien dan efektif. Semakin tinggi kemampuan seseorang mencapai tujuan yang 

diharapkan, maka semakin terampil orang tersebut (Amung Ma’mun dan Yudha,2000: 

57). Pada umumnya keterampilan adalah kemampuan gerak dengan tingkat tertentu, 

Istilah keterampilan juga diartikan sebagai perbuatan atau suatu tingkat kemahiran. 

Sebagai kompetensi yang diperagakan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang 

berkaitan dengan pencapaian suatu tujuan. Menurut Schmid (1991: 78), yang dikutip 

oleh Amung Ma’mun dan Yudha (2000: 68) keterampilan digolongkan menjadi dua, 

yaitu (1) keterampilan cenderung ke gerak, penentu utama dari keberhasilannya adalah 

kualitas dari gerakannya itu sendiri tanpa memperhatikan persepsi serta pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan keterampilan yang dipilih, misalnya dalam olahraga 

lompat tinggi, si pelompat tidak perlu memperhitungkan kapan dan bagaimana harus 

bertindak melompati mistar, tetapi yang dilakukan adalah melompat setinggi dan 

seefektif mungkin, sedangkan dalam keterampilan kognitif hakekat dari gerak tidak 

penting, tetapi keputusan gerak apa dan mana yang harus dibuat merupakan hal penting 

(Amug Ma’mun dan Yudha,2000: 68-69). Menurut Amung Ma’mun dan Yudha 

(2000:70) pencapaian suatu keterampilan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor 

tersebut dibedakan menjadi tiga hal, yaitu :  

(1) faktor proses belajar mengajar,  

(2) faktor Pribadi, dan  

(3) faktor situasional (lingkungan).  

Keterampilan dasar secara umum terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) 

keterampilan lokomotor, (2) keterampilan non lokomotor, dan (3) keterampilan 
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manipulatif (Sudrajat Prawirasaputra, 2000: 19). Keterampilan lokomotor adalah 

keterampilan untuk menggerakkan badan dalam keadaan titik berat badan berpindah dari 

satu tempat ketempat yang lain, contohnya: gerakan melangkah, jalan jari, lompat dan 

loncat. Keterampilan dasar dominan jenis lokomotor ini harus di dukung oleh kekuatan, 

kecepatan, dan bahkan power seperti untuk gerakan melompat. Keterampilan jenis non 

lokomotor adalah jenis keterampilan yang dilakukan dengan menggerakan anggota 

badan yang melibatkan sendi dan otot dalam keadaaan badan si pelaku menetap, statis, 

kaki tetap menumpu pada bidang tumpu atau tangan tetap berpegangan pada pegangan. 

Contohnya : berdiri tegak dengan satu kaki diangkat, keterampilan dasar ini termasuk 

keterampilan keseimbangan (balance). Keterampilan manipulatif adalah keterampilan 

anggota badan, tangan dan kaki, untuk mengontrol bola. Contohnya: Menyepak bola 

dengan kaki. Bahwa keterampilan adalah derajat keberhasilan seseorang dalam 

melakukan gerakan baik kognitif, lokomotor, nonlokomotor, dan manipulatif dalam 

suatu tujuan dengan efisien dan efektif. 

Bola voli adalah olahraga yang dimainkan anak-anak dan dewasa baik wanita 

maupun pria. Permainan bola voli pada dasarnya berpegangan pada dua prinsip ialah 

teknik dan psikis. Prinsip teknik dimaksud pemain passing bola dengan bagian pinggang 

keatas, hilir mudik ke udara lewat di atas net agar dapat menjauhkan bola di lapangan 

lawan secepatnya untuk mencari kemenangan secara sportif. Prinsip psikis adalah 

bermain dengan senang dan kerjasama yang baik (Suharno HP, 1981: 1-2). Permainan 

bola voli merupakan bentuk permainan yang termasuk dalam “cabang olahraga 

permainan”. Voli adalah pukulan langsung atau tidak langsung di udara sebelum bola 

jatuh ke tanah. Permainan bola voli dimainkan dua regu yang masing-masing terdiri dari 

enam orang pemain. Setiap regu yang berusaha untuk melewati di atas jaring atau net 

dan mencegah lawan dapat memukul bola dan menjatuhkan ke dalam lapangan (Arif 

Syairifudin dan Muhadi, 1991: 103). Menurut Suhadi (2004: 7) “ teknik dasar permainan 

bola voli meliputi servis menerima servis, passing, umpan, pukulan serangan dan 

blocking”. Jadi, teknik tersebut harus diajarkan dan dikenalkan kepada siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Permainan bola voli adalah permainan di atas 

lapangan segi empat dengan lebar 9 meter dan panjang 18 meter. Bola dimainkan 

dengan menggunakan cara memvoli bola di udara dan melewatkan bola diatas jala 

dengan maksud dapat menjatuhkan bola di dalam petak lawan untuk menang. 

Teknik dasar bolavoli harus betul-betul dikuasai terlebih dahulu agar dapat 

meningkatkan mutu prestasi permainan bola voli. Penguasaan teknik dasar merupakan 
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salah satu unsur yang ikut menang atau kalahnya satu regu dalam suatu pertandingan 

disamping unsur-unsur kondisi fisik, taktik dan mental. Penguasaan teknik dasar 

merupakan hal terpenting dalam suatu cabang olahraga, karena keberhasilan dalam 

melakukan teknik dasar akan menentukan keberhasilan dalam suatu cabang olahraga. 

Seperti yang dikemukakan Suharno HP (1984: 12), dalam mempertinggi bermain bola 

voli, teknik dasar harus dipelajari terlebih dahulu karena teknik dasar merupakan 

pondasi dari proses gerak yang mampu meningkatkan keterampilan gerak yang bermutu 

tinggi, serta untuk meningkatkan mutu prestasi permainan bola voli dan juga merupakan 

salah satu unsur untuk yang menentukan menang atau kalah suatu regu dalam 

pertandingan disamping unsur-unsur kondisi fisik, taktik dan mental. 

Berdasarkan syarat penguasaan teknik dasar bola voli, maka teknik-teknik dasar 

permainan bola voli dapat dibedakan menjadi berikut: 

a. Servis 

b. Passing 

Berdasarkan pada macam-macam teknik dasar passing dalam permainan bola voli, 

maka teknik passing dibedakan menjadi teknik passing atas dan passing bawah : 

1)  Passing atas 

Cara melakukan passing atas adalah jari-jari tangan terbuka lebar dan kedua 

tangan membentuk mangkuk hampir saling berhadapan. Sebelum menyentuh 

bola, lutu ditekuk sedikit sehingga di muka setinggi bahu. Sudut antara siku 

dengan badan kurang lebih 45 derajat. Bola disentuhkan dengan cara meluruskan 

kedua kaki dengan lengan. 

2)  Passing bawah 

Menurut Barbara L. Viera (2004: 19), Passing bawah atau operan lengan bawah 

merupakan teknik dasar bola voli yang harus dipelajari lebih tegasnya, Barbara 

mengatakan bahwa operan ini biasanya menjadi teknik pertama yang digunakan 

tim bila tidak memegang servis. Operan ini digunakan untuk menerima servis, 

spike, memukul bola setinggi pinggang bawah dan memukul bola yang terpantul 

di net”. Passing bawah ini merupakan teknik dalam permainan bola voli yang 

mempunyai banyak fungsi dan kegunaan. Menurut Nurul Ahmadi (2007: 23), 

memainkan bola dengan lengan bagian bawah merupakan teknik bermain yang 

cukup penting. Passing bawah merupakan teknik pada permainan bola voli yang 

sangat mendasar, passing bawah digunakan sebagai langkah awal untuk 

menyusun pola serangan kepada regu lawan. Passing bawah dilakukan dengan 
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cara memukul bola dari bawah pada perkenaaan pada lengan. Passing bawah 

menurut Nurul Ahmadi (2007: 23) adalah teknik memainkan bola dengan sisi 

lengan bawah bagian dalam baik dengan menggunakan satu atau dua lengan 

secara bersamaan. 

Kegunaan dari passing bawah bola voli antara lain adalah untuk menerima bola 

servis, menerima bola smash atau serangan dari lawan, untuk mengambil bola setelah 

terjadi blok atau bola pantul dari net, untuk menyelamatkan bola yang terpantul keluar 

menjauhi lapangan permainan dan untuk mengambil bola rendah yang datang secara 

tiba-tiba. Menurut Herry Koesyanto (2003: 26), dalam melakukan passing bawah dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu dengan satu tangan dan dua tangan. Passing bawah satu 

tangan biasanya dipergunakan apabila bola berada agak jauh dari badan dan agak 

rendah. Bentuk-bentuk melakukan passing bawah antara lain : 

a) Menggunakan lengan dengan jari-jari menggenggam 

b) Punggung tangan dengan jari-jari terbuka 

c) Pergelangan tangan bagian dalam dengan tangan menggenggam 

Bermain mempunyai keterkaitan dengan pendidikan. Keterkaitan itu salah satunya 

adalah makna bermain dalam pendidikan. Menurut Sukintaka (1992: 7), Makna bermain 

dalam pendidikan sebagai berikut: 

a. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan dengan sukarela atas dasar rasa 

senang. 

b. Bermain dengan rasa senang, menumbuhkan aktivitas yang dilakukan secara 

spontan. 

c. Bermain dengan rasa senang, untuk memperoleh kesenangan, kadang-kadang 

memerlukan kerja sama dengan teman, menghormati lawan, mengetahui 

kemampuan teman, patuh pada peraturan dan mengetahui kemampuan dirinya 

sendiri.  

Jadi bermain juga mengandung unsur pendidikan dimana dalam melakukan 

permainan bisa melatih anak untuk lebih kreatif dalam menentukan sesuatu tindakan, 

mengembangkan daya tangkap serta imajinasinya dapat berkerja sama, melatih kejujuran 

dan meningkatkan jiwa sosial. 

Dalam penelitian ini peneliti ingin meningkatkan kemampuan passing bawah 

bola voli dengan menggunakan permainan 4 on 4 dalam pembelajaran bola voli 

khususnya siswa kelas XI SMK Negeri 1 Sumberasih. Permainan 4 on 4 merupakan 

permainan bola voli yang dimodifikasi sedemikian rupa dari jumlah pemain, ukuran 
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lapangan, dan tinggi net, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

melakukan passing bawah boalvoli. Selain itu juga agar siswa lebih aktif bergerak 

sehingga anak merasa gembira dan tertarik untuk melakukan teknik yang paling 

mendasar dalam permainan bola voli ini.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research). Menurut Hopkins yang dikutip oleh Mansur Mustich (2011: 8) “Penelitian 

Tindakan Kelas adalah suatu bentuk kajian yang bersifat refelktif, yang dilakukan oleh 

pelaku tindakan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakannya 

dalam melaksanakan tugas dan memperdalam pemahaman terhadap kondisi dalam 

praktik pembelajaran”. Penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu memberdayakan guru dalam 

memecahkan masalah pembelajaran disekolah. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa yang duduk di bangku kelas XI RPL1 di SMK Negeri 1 Sumberasih di Kabupaten 

Probolinggo. Sedangkan sampel penelitian ini meliputi siswa kelas XI RL1  yang 

berjumlah 31 siswa di SMK Negeri 1 Sumberasih. Dengan jumlah populasi tersebut, 

maka sekaligus dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian tindakan kelas ini terdapat 2 siklus dan setiap siklusnya terdiri 

dari 2 pertemuan, dimana setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan/ 

perlakuan, observasi/ pengamatan, dan refleksi, Kedua siklus ini dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya peningkatan kemampuan passing bawah bola 

voli dengan menggunakan permainan 4 on 4 yang dijadikan sebagai tindakan. Setiap 

siklus terdapat empat tahap yang terdiri dari perencanaaan, tindakan/ perlakuan, 

observasi/pengamatan dan refleksi.  

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu: 

Data dalam penelitian ini berupa data-data dalam bentuk lembar observasi, yaitu 

pengamatan proses pembelajaran terhadap siswa, pengamatan proses pembelajaran 

terhadap guru dan tes hasil belajar siswa (tes psikomotor). Hasil tes belajar yang 

dilaksanakan pada akhir permainan di setiap siklus guru mengambil nilai keterampilan 

passing bawah bola voli menggunakan tes passing bawah dimana siswa melakukan 

passing bawah secara individu selama 60 detik. Siswa melakukan tes passing bawah 

selama 60 detik yang bertujuan untuk mengetahui berapa kali bola dapat di passing 

dalam waktu 1 menit. Penilaian teknik passing bawah dilakukan dengan mengamati 
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tahap-tahap passing bawah yaitu tahap-tahap persiapan, tahap pelaksanaan gerak dan 

tahap gerak lanjutan. Penilaian tersebut diambil dari pengamatan pada saat siswa 

melakukan tes passing bawah selama 60 detik. 

 

Hasil Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan di kelas XI RPL1 di SMK Negeri 1 

Sumberasih di Kabupaten Probolinggo. Subyek penelitian pada penelitian tindakan kelas 

ini adalah siswa yang duduk di bangku kelas XI RPL1 yang berjumlah 31 siswa di SMK 

Negeri 1 Sumberasih di Kabupaten Probolinggo. Dalam pelakasanaan penelitian 

tindakan kelas tentang Meningkatkan Keterampilan Passing Bawah Bola voli 

Menggunakan Permainan 4 On 4 Untuk Siswa Kelas XI RL1 SMK Negeri 1 Sumberasih 

di Kabupaten Probolinggo, khususnya keterampilan dalam passing bawah. 

Tahap observasi pada siklus pertama dilakukan dengan 1 kolaborator, dimana 

kolaborator tersebut kompeten pendidikan jasmani. Hasil dari observasi yang dilakukan 

oleh kolaborator terhadap proses pembelajaran berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari langkah-langkah guru sesuai dengan prosedur pada saat pembelajaran, dan 

pembelajaran berjalan dengan rencana yang diterapkan. Hasil observasi menunjukan 

guru dalam memberikan pemanasan sesuai dengan materi ajar, pemanasan meliputi 

gerakan statis dan dinamis yang dilakukan urut dan penggunaan media sudah baik dan 

kreatif sehingga dapat diterapkan dan membantu memperlancar proses pembelajaran. 

Metode yang dilakukan guru adalah demonstrasi, komando, ceramah, jadi siswa menjadi 

lebih paham dan terkendali. Dari hasil observasi yang dilakukan oleh kolaborator pada 

pertemuan kedua, jalannya proses pembelajaran sudah mengalami peningkatan 

dibandingkan dengan pertemuan pertama. Peningkatan tersebut terjadi pada guru dan 

siswa. Dilihat dari segi guru pelaksanaan pembelajaran berjalan cukup baik, ada 

beberapa aspek dari hasil observasi yang meningkat, aspek tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: guru dapat mengkondisikan siswa dengan formasi yang tepat, saat 

membariskan siswa posisi membelakangi matahari dan urut ketinggian. Dalam 

menyampaikan perintah secara tegas dan jelas, menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami. Guru memberikan motivasi kepada siswa, khusunya ketika siswa mulai 

kurang semangat dalam melakukan gerakan atau permainan. Guru juga memberikan 

pujian ketika siswa melakukan gerakan dengan benar ataupun memenangkan permainan 

yang dilaksanakan. Guru sudah memberikan evaluasi kepada siswa baik secara 

individual maupun kelompok. Pada saat ada siswa yang melakukan kesalahan, maka 
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sejenak guru menghentikan proses pembelajaran dan mengevaluasi kesalahan siswa, 

serta memberikan contoh dan solusi yang seharusnya dilakukan. Evaluasi pembelajaran 

secara keseluruhan diberikan diakhir pembelajaran dan ditentukan dengan memberikan 

kesimpulan dari pembelajaran yang telah dilakukan. Selain hasil observasi yang berupa 

aktivitas kegiatan siswa dan guru, peneliti akan memaparkan hasil belajar siswa berupa 

tingkat keterampilan passing bawah. Berdasarkan hasil siklus pertama diperoleh data 

bahwa 10 siswa atau 32,26% siswa tuntas belajar dan 21 siswa atau 67,74% belum 

tuntas belajar.  

Kegiatan refleksi ini dimaksudkan sebagai bahan masukan pada perencanaan 

siklus selanjutnya. Refleksi pada siklus pertama dilakukan oleh peneliti. Tujuan dari 

kegiatan refleksi ini adalah untuk membahas hal-hal apa saja yang menjadi hambatan 

pada pelaksanaan siklus pertama. Hal ini dikarenakan pada siklus pertama masih belum 

mencapai tingkat ketuntasan secara klasikal dengan ketuntasan minimal sebesar 70% 

atau 22 siswa tuntas. Akan tetapi, pada siklus pertama baru diperoleh 10 siswa tuntas 

belajar sehingga harus dilanjutkan ke siklus selanjutnya. Pada siklus kedua merupakan 

lanjutan dari proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada siklus pertama. 

Kolaborator dalam pertemuan pertama melakukan observasi terhadap apa yang 

disampaikan dan diperintahkan oleh guru siswa sudah tidak bingung lagi seperti 

pertemuan sebelumnya. Permainan yang dilakukan oleh guru adalah permainan 4 on 4 

bolavoli dari segi ukuran dan lapangannya. Dalam menggunakan alat pembelajaran 

sudah secara efektif dan cukup baik dilakukan oleh siswa. Siswa dalam melakukan 

passing bawah sudah bersungguh-sungguh mengalami penurunan dari pertemuan yang 

sebelumnya sudah baik, pada  pertemuan ini menjadi cukup baik. Hal ini karena siswa 

dibariskan dalam bentuk melingkar. Selebihnya pada pertemuan pertama siklus kedua 

disetiap aspek dikatakan pelaksanaan sudah berjalan cukup baik. Pertemuan kedua pada 

siklus kedua merupakan lanjutan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada 

pertemuan sebelumnya. Kolaborator dalam pertemuan kedua ini melakukan observasi 

terhadap guru dan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hasil observasi 

pembelajaran ini pada pertemuan kedua di siklus kedua mengalami sedikit peningkatan, 

dilihat dari segi guru pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukan 

dari aspek -aspek yang diamati melalui lembar pengamatan, beberapa diantaranya yaitu 

guru dalam memberikan pemanasan sesuai materi ajar, pemanasan dilakukan secara 

tepat dengan gerakan statis dan dinamis. Guru dalam menyampaikan penjelasan sudah 

secara jelas dan tegas. Dalam penggunaan waktu sudah secara efektf dan tepat, setelah 
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pembelajaran selesai masih ada waktu yang cukup untuk untuk siswa beristirahat dan 

ganti baju. Untuk secara keseluruhan pembelajaran pada pertemuan kedua ini sebagian 

besar apek-aspek yang diamati sudah memperoleh kriteria yang sangat baik. Hasil 

observasi yang dilakukan dari segi siswa pelaksanaan pembelajaran berjalan baik, 

dengan menunjukan beberapa kemajuan. 

Di awal saat proses pembelajaran akan dimulai siswa dapat berkerjasama dengan 

siswa yang lain dalam menyiapkan peralatan pembelajaran dengan sangat baik karena 

terlihat lebih kompak seperti mebawa net, bola dan alat media pembelajaran, terlihat dari 

siswa yang lebih semangat dalam melakukan perintah guru dan saat melakukan 

permainan. Siswa dapat menggunakan alat pembelajaran secara efektif dengan sangat 

baik dan siswa sudah melakukan pendinginan dengan bersungguh-sungguh dan sangat 

baik. Berdasarkan hasil siklus II diperoleh data bahwa 29 siswa atau 93,55% siswa 

tuntas belajar dan 2 siswa atau 6,45% belum tuntas belajar. Dapat diketahui bahwa siklus 

II sebanyak 29 siswa atau 93,55% telah tuntas belajar dibandingkan data nilai siklus I 10 

siswa atau 32,26%, dan siklus II sebanyak 2 siswa atau 6,45% belum tuntas belajar 

dibandingkan data nilai siklus I, 21 siswa atau 67,74%. Berdasarkan hasil rerata yang 

diperoleh tersebut dapat dikatakan terjadi peningkatan 20,18% pada siklus II. Bahwa 

penelitian ini telah mencapai indikator keberhasilan penelitian yaitu 70% siswa 

mempunyai ketuntasan belajar minimal pada kategori tuntas belajar, sehingga tidak perlu 

adanya tindakan lanjut pada siklus selanjutnya. Selain data di atas, dalam proses 

pembelajaran pendidikan jasmani kelas XI RPL1 SMK Negeri 1 Sumberasih, Kabupaten 

Probolinggo ini juga diperoleh data observasi siswa terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan selama dua siklus. Di mana secara keseluruhan pembelajaran bola voli materi 

teknik dasar passing bawah melalui permainan 4 on 4 telah berjalan dengan sangat baik. 

Kegiatan pembelajaran dapat dinilai baik dari awal pembelajaran sampai dengan 

akhir pembelajaran. Siswa dapat bekerjasama dengan baik dengan teman lain untuk 

menyiapkan peralatan pembelajaran. Selain itu siswa dapat aktif, antusias dan 

bekerjasama antar teman dari pemanasan sampai permainan dilakukan dalam 

pembelajaran. Kelebihan ini juga diperlihatkan pada guru di mana guru mampu 

memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan pertanyaan tentang apa yang 

anggap sulit sehingga siswa dapat mudah untuk memahami pembelajaran yang di 

sampaikan. Dari hasil pembelajaran siklus kedua ini telah dirasa cukup berhasil 

dikarenakan siswa telah mencapai ketuntasan belajar sebesar 93,55%. Sebuah 

pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan maksimal apabila tersedia sarana dan 
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prasarana yang memadai dan materi ajar juga harus dikemas dan disampaikan dengan 

baik sehingga siswa dapat menemui kesulitan dan dapat memecahkan kesulitan tersebut 

melalui bimbingan dari guru. Sehingga perlu adanya pola interaksi yang baik antara 

siswa, guru dan sekolah. Di mana tersediannya sarana dan pengemasan pembelajaran 

yang menarik akan mampu memberikan hal positif bagi siswa. 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari data tes yang berupa tingkat 

keterampilan gerak siswa yang diperoleh melalui pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Kesehatan dengan materi passing bawah dalam bola voli melalui permainan 4 on 4. 

Hasil dari kedua siklus tersebut digunakan untuk mengetahui peningkatan ketuntasan 

belajar siswa dengan modifikasi permainan pada pembelajaran Pendidikan Jasmani 

Kesehatan materi passing bawah bola voli siswa XI RPL1 SMK Negeri 1 Sumberasih, 

Kabupaten Probolinggo. 

Data yang diperoleh sebelum dan setelah dilaksanakan tindakan menunjukkan 

adanya peningkatan ketuntasan belajar siswa yang ditunjukkan dengan hasil 

keterampilan gerak siswa. Sebelum diterapkannya modifikasi media pada pembelajaran 

Pendidikan Jasmani Kesehatan materi passing bawah melalui permainan 4 on 4 

diperoleh Hasil tes siklus pertama diperoleh sebanyak 10 siswa (32,26%) tuntas belajar, 

dan dan 21 siswa atau 67,74% belum tuntas belajar. Kemudian pada hasil tes siklus 

kedua menunjukkan 29 siswa (93,55%) tuntas belajar dan 2 siswa atau 6,45% belum 

tuntas belajar. Berdasarkan hasil rerata yang diperoleh tersebut dapat dikatakan terjadi 

peningkatan 20,18% pada siklus kedua dari siklus pertama. Berdasarkan penelitian di 

atas menunjukan bahwa dengan pengemasan pembelajaran yang disesuaikan dengan 

kemampuan dan tingkat kesulitan teknik dasar yang diajarkan akan mampu memberikan 

perubahan yang signifikan pada peningkatan keterampilan gerak siswa. Hal ini 

mengingat pada dewasa ini sebagian besar guru masih menerapan pola pembelajaran 

yang kurang disukai oleh siswa. Di mana hanya dengan memberikan pembelajaran yang 

mengajarkan teknik dasar dengan metode driil atau mungkin langsung pada permainan 

aslinya. Dengan keadaan ini membuat permainan bola voli tidak dapat berjalan dengan 

baik dikarenakan siswa tidak memiliki kemampuan teknik dasar yang baik. 

Proses pembelajaran melalui permainan 4 on 4 ini bertujuan agar siswa memiliki 

kemampuan bermain yang baik. Karakteristik permainan bola voli adalah permainan 

yang mengutamakan kerjasama agar mudah dalam mencetak poin. Permainan bola voli 

diawali dengan servis, passing dan diakhiri dengan smash dan blocking. Hal ini 

menunjukan bawah passing bawah sangat dibutuhkan untuk mampu menerima servis 
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dari lawan yang bertujuan untuk mempertahankan permainan dan memberi umpan ke 

toser agar mudah  memberikan umpan kepada smasher. Dengan memiliki keterampilan 

teknik dasar passing bawah yang akan memudahkan siswa untuk menghidupkan 

permainan. Di mana dewasa ini teknik servis digunakan sebagai teknik menyerang yang 

pertama dan dilakukan sebaik mungkin agar dapat mencetak poin secepat mungkin. 

Sehingga dengan menguasai teknik passing bawah yang baik akan mudah dalam 

menerima servis. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan 

bahwa Keterampilan Passing Bawah Bola Voli Menggunakan Permainan 4 On 4 Untuk 

Siswa Kelas XI RPL1 di SMK Negeri 1 Sumberasih di Kabupaten Probolinggo 

mengalami peningkatan, yaitu dari Hasil tes siklus I diperoleh sebanyak 10 siswa 

(32,26%) tuntas belajar, dan dan 21 siswa atau 67,74% belum tuntas belajar. Kemudian 

pada hasil tes siklus II menunjukkan 29 siswa (93,55%) tuntas belajar dan 2 siswa atau 

6,45% belum tuntas belajar. Berdasarkan hasil rerata yang diperoleh tersebut dapat 

dikatakan terjadi peningkatan 20,18% pada siklus kedua dari siklus pertama. Dengan 

diketahuinya peningkatan Keterampilan Passing Bawah Bolavoli Menggunakan 

Permainan 4 On 4 Untuk Siswa Kelas RPL1 di SMK Negeri 1 Sumberasih di Kabupaten 

Probolinggo, hasil penelitian ini mempunyai implikasi praktis bagi pihak-pihak yang 

terkait utamanya bagi pelaku pendidikan jasmani, yaitu hasil penelitian ini sebagai 

sarana mengevaluasi keberhasilan dalam pembelajaran yang mampu memperhatikan 

keaktifan dan hasil belajar siswa. Dan peningkatkan ketuntasan belajar siswa melalui 

modifikasi permainan akan memudahkan siswa dalam memahami dan menguasai 

keterampilan yang diajarkan. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai peningkatan Keterampilan 

Passing Bawah Bolavoli Menggunakan Permainan 4 On 4 Untuk Siswa Kelas XI RPL1 

di SMK Negeri 1 Sumberasih di Kabupaten Probolinggo, maka penulis dapat 

mengemukakan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan masukan/ pertimbangan, 

yaitu: untuk guru, dalam proses pembelajaran sebaiknya harus mengemas pembelajaran 

yang mudah dimengerti, dipahami dan dipraktikkan oleh siswa agar peningkatan hasil 

belajar siswa dapat dimaksimalkan, dan perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan 
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metode pembelajaran, modifikasi media dan pengemasan pembelajaran yang lebih 

beragam dalam setiap materi ajar agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Peneliti 

berusaha keras memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan, namun bukan berarti 

penelitian ini tanpa kelemahan dan kekurangan. Beberapa kelemahan dan kekurangan 

yang dapat dikemukakan disini antara lain peneliti tidak dapat mengontrol faktor-faktor 

lain yang mungkin mempengaruhi hasil tes, seperti waktu istirahat, kondisi tubuh, faktor 

psikologis, dan sebagainya, dan peneliti sudah berusaha mengontrol kesungguhan tiap-

tiap siswa dalam belajar. 
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Abstrak : Tujuan pendidikan akan tercapai apabila didukung dengan proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Pembelajaran yang efektif sangan berperan 

dalam tercapainya tujuan pendidikan. Namun, akan ditemukan berbagai masalah 

yang kerap terjadi dalam proses pembelajaran terutama dalam pembelajaran 

Produktif di SMK Program Keahlian Tata Boga. Selama ini dalam pembelajaran 

Produktif Tata Boga cenderung guru yang aktif, sedangkan siswa cenderung pasif 

dan sulit dalam berkreatifitas. Siswa jarang mendapat tugas yang berhubungan 

dengan kreatifitasnya sendiri, penemuan dan pemecahan masalah dalam mengelola 

makanan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dengan cara memberikan tugas mandiri untuk melihat ketrampilan siswa 

pada kompetensi dasar membuat kue Indonesia dari beras dan tepung beras. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (action research), karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa pada Siklus pertama sebesar 71 %, 

pada Siklus kedua 86 %, pada Siklus ketiga 97 % siswa mampu membuat kue 

Indonesia dari beras dan tepung beras pada mata  pelajaran Produktif dengan tepat 

dan benar. Pada penilaian assessment kinerja didapat kenaikan nilai rata-rata pada 

siklus I sebesar 85,7, siklus II sebesar 86,3 dan siklus III sebesar 89,1. Adanya 

kecenderungan kenaikan nilai pada setiap siklus dikarenakan evaluasi yang tepat. 

 

Kata kunci : Hasil Belajar, Tugas Mandiri, Kue Indonesia  

 

Abstract: The purpose of education will be achieved if it is supported by an 

effective and efficient learning process. Effective learning plays a role in achieving 

educational goals. However, various problems that often occur in the learning 

process will be found, especially in productive learning at the Vocational Catering 

Expertise Program. So far, in Productive Catering learning there tends to be an 

active teacher, while students tend to be passive and find it difficult to be creative. 

Students rarely get assignments related to their own creativity, discovery and 

problem solving in managing Indonesian food. This study aims to improve student 

learning outcomes by giving independent assignments to see students' skills in 

basic competencies in making Indonesian cakes from rice and rice flour. This 

research is a class action research (action research), because the research was 

conducted to solve learning problems in class. The results obtained in this study 

were that in the first cycle it was 71%, in the second cycle it was 86%, in the third 

cycle 97% of students were able to make Indonesian cakes from rice and rice flour 

in Productive subjects correctly and correctly. In the performance assessment 

assessment, it was found that the average value increase in cycle I was 85.7, cycle 

II was 86.3 and cycle III was 89.1. There is a tendency to increase in value in each 

cycle due to proper evaluation. 

 

Keywords: Learning Outcomes, Independent Assignments, Indonesian Cake 
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Pendahuluan 

Pendidikan memegang peran sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat mempertahankan dan 

meningkatkan taraf kehidupan. Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka 

mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap 

lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 

memungkinkan untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan 

berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik 

oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Pendidikan merupakan pertolongan yang 

diberikan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak untuk 

menuju tingkat dewasa. 

Tujuan pendidikan akan tercapai apabila didukung dengan proses pembelajaran 

yang efektif dan efisien. Pembelajaran yang efektif sangan berperan dalam tercapainya 

tujuan pendidikan. Namun, akan ditemukan berbagai masalah yang kerap terjadi dalam 

proses pembelajaran terutama dalam pembelajaran Produktif Produk Cake dan Kue 

Indonesia di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Program Keahlian Tata Boga. Berbagai 

upaya perbaikan pendidikan di Indonesia saat ini banyak sekali macamnya, mulai dari 

perubahan kurikulum, perubahan sistem mengajar, media pembelajaran dengan sarana 

prasarana yang disediakan. Pendidikan adalah merupakan upaya pembinaan kepribadian 

dan kemajuan manusia baik jasmani maupun rohani. Serta meningkatkan kecerdasan 

manusia secara keseluruhan. 

Pendidikan menduduki posisi penting menuju kemajuan bangsa. Sehingga tujuan 

pendidikan Nasional akan tercapai apabila semua pihak baik siswa, guru, orang tua dan 

masyarakat atau lingkungan serta pemerintah bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. 

Pendidikan adalah tanggung jawab semuanya. Pendidikan adalah proses yang mana 

seseorang diajarkan untuk bersikap setia dan taat dan juga pikirannya dibina dan 

dikembangkan. Pendidikan bagi bangsa yang sedang berkembang seperti Bangsa 

Indonesia saat ini merupakan kebutuhan mutlak yang harus dikembangkan sejalan dengan 

tuntunan pembangunan secara tahap demi tahap. Juga pendidikan sendiri tidaklah terlepas 

dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan pengembangan kemampuan 

intelektual yang berlangsung secara sosial dan budaya sehingga mendorong siswa untuk 

membangun pemahaman dan pengetahuannya sendiri (Ainurrahman, 2012). 

Pembelajaran dapat dilakukan secara formal dan informal. Pembelajaran formal 
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merupakan pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan pemberian materi-materi 

pembelajaran. Berhasil tidaknya proses belajar mengajar (pendidikan) tergantung dari 

faktor-faktor dan kondisi yang mempengaruhi proses belajar mengajar. Faktor dan 

kondisi yang mempengaruhi proses belajar sesungguhnya banyak sekali macamnya, baik 

ada pada diri siswa sebagai pelajar, pada guru sebagai pengajar, metode mengajar, bahan 

materi pelajaran harus diterima siswa, maupun sarana dan prasarana. Pelaksanaan 

pendidikan diusahakan dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah peningkatan 

kualitas hasil belajar. Hal ini dimaksud untuk mempersiapkan siswa kelak apabila sudah 

terjun langsung di dunia kerja yang akan mereka hadapi. Ini menunjukkan prespektif 

yang baru harus terjadi dalam proses belajar mengajar lebih khususnya pemberian tugas 

yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap hasil belajar yang dicapai siswa. Salah 

satu yang digunakan dasar untuk model pemberian tugas ini adalah dari kurang 

disiplinnya siswa dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu. 

Diharapkan dengan pemberian tugas ini siswa mempunyai rasa tanggung jawab terhadap 

pelajaran dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tepat waktu. 

Hasil belajar penting bagi siswa SMK dalam meningkatkan dan mengembangkan 

kompetensi/keahliannya, khususnya dalam dunia kerja nantinya. Peningkatan hasil 

belajar siswa sendiri perlu kiranya bagi siswa SMK di dalam menumbuhkembangkan 

pribadinya sejak muda lewat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para guru 

sesuai waktu yang telah ditentukan, khususnya pemberian tugas mandiri sesuai 

kompetensinya masing-masing. Hasil belajar merupakan indikator dari salah satu kualitas 

dari proses belajar yang baik pula. Sebaiknya, jika proses pembelajaran dilakukan dengan 

baik maka hasil belajar yang didapat juga baik. Dengan metode pemberian tugas yang 

tepat diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas seberapa pemahaman siswa 

terhadap materi yang diberikan. Dengan pemberian tugas tersebut dapat dilihat 

keefektifan dan  dari hasil penilaian dalam proses pembelajaran. Pentingnya kreativitas 

pada jurusan tata boga adalah dengan memasak seorang individu mampu 

mengekspresikan kreasi dan pikirannya. Melalui kegiatan memasak dan mendekorasi 

makanan yang menyenangkan, dengan tujuan meningkatkan dan memaksimalkan 

kemampuan motorik halus dan kreativitas individu. Berdasarkan latar belakang diatas 

dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : Apakah pemberian tugas mandiri 

pada Materi Membuat Kue Indonesia Dari Beras dan Tepung Beras dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas XII Boga 3 di SMK Negeri 3 Probolinggo. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan cara memberikan tugas mandiri 
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untuk melihat ketrampilan siswa dalam menganalisis kue Indonesia dari beras dadn 

tepung beras pada mata pelajaran Produktif Produk Cake dan Kue Indonesia dengan 

Kompetensi Dasar Membuat kue Indonesia dari beras dan tepung beras, dan mengetahui 

kemampuan siswa dari pemberian tugas mandiri Membuat kue Indonesia dari beras dan 

tepung beras. Manfaat dari penelitian ini akan dijadikan tolok ukur penelitian berikutnya. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan manfaat yang bersifat praktis 

dan bersifat keilmuan, adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : Siswa aktif 

dalam mengerjakan tugas mandiri pada mata pelajaran Produktif Produk Cake dan Kue 

Indonesia dengan materi Membuat kue Indonesia dari beras dan tepung beras, Keberanian 

siswa berkreasi dan berekspresi dalam membuat kue Indonesia dari beras dan tepung 

beras, Prestasi hasil belajar siswa mata pelajaran Produktif Produk Cake dan Kue 

Indonesia meningkat, Proses belajar mengajar Produktif Produk Cake dan Kue Indonesia 

di Kelas Tata Boga, khususnya kelas XII Boga 3 yang tidak lagi monoton karena telah 

ditemukan strategi pembelajaran yang tepat, Dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran Produktif Produk Cake dan Kue Indonesia. Belajar adalah suatu kata yang 

tidak asing lagi bagi semua orang terutama bagi para pelajar. Kegiatan belajar merupakan 

bagian  yang tidak terpisahkan dari semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di 

lembaga pendidikan formal. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013) “belajar merupakan 

tindakan dan perilaku yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh 

siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar”.  

Menurut Slameto (2010) “belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. Belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang melalui pengalaman berinteraksi 

dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor intern 

dan ekstern”. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran. 

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran adalah hasil belajar. Hasil 

belajar digunakan untuk mengetahui sebatas mana siswa dapat memahami serta mengerti 

materi tersebut. Menurut Hamalik (2004) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-

nilai, pengetahuan-pengetahuan, sikap- sikap, apresiasi, abilitas, dan keterampilan. Hasil 

belajar merupakan pengukuran dari penilaian kegiatan belajar atau proses belajar yang 

dinyatakan dalam symbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah 

dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu. Pengertian tentang hasil belajar dipertegas 

oleh Nawawi (dalam Susanto, 2013) yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan 
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sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi pelajaran 

tertentu. Masalah hasil belajar yang dibahas dalam penelitian ini adalah difokuskan hasil 

belajar siswa dalam penyelesaian tugas mandiri berupa ulangan harian dan tugas 

membuat kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Hasil belajar siswa yang dimaksud 

adalah hasil belajar siswa yang diperoleh siswa dalam menyelesaikan tugasnya secara 

mandiri dalam hal membuat kue Indonesia dari beras dan tepung beras dan Ulangan 

Harian di Kelas XII Boga 3 SMK Negeri 3 Probolinggo, maupun dirumah. Seorang siswa 

perlu memiliki hasil belajar sesuai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yakni 80 untuk 

Mata Pelajaran Produktif Produk Cake dan Kue Indonesia. Untuk penelitian ini, hasil 

belajar yang diambil sebagai data penelitian berasal dari hasil ulangan harian tiap-tiap 

siklus. Hasil belajar siswa yang diambil melibatkan aspek kognitif berupa hasil ulangan 

harian dan nilai tugas di rumah dan psikomotor (kinerja siswa/keterampilan) berupa nilai 

praktek siswa di Lab. Tata Boga sendiri. Tugas mandiri terdiri dari dua jenis yaitu tugas 

mandiri terstruktur  dan tugas mandiri tidak terstruktur.  Kedua tugas mandiri ini, sesuai 

dengan namanaya mandiri berarti tugas yang diberikan atau yang harus diselesaikan 

seorang siswa setelah ia memperoleh atau menyelesaikan suatu kegiatan belajar dalam 

sebuah mata pelajaran atau bidang studi. Suatu tugas dikatakan mandiri terstruktur 

manakala tugas itu diselesaikan seorang siswa dengan batas yang telah ditentukan oleh 

guru.  Dan tugas mandiri tidak terstruktur manakala tugas itu diselesaikan dan 

dikumpulkan pada batas maksimum yang telah ditentukan oleh guru dan siswa boleh 

mengumpulkannya kapan saja yang penting antara rentang batas maksimum yang telah 

ditentukan.  

Metode pemberian tugas adalah merupakan suatu metode mengajar yang 

diterapkan dalam proses belajar mengajar, yang biasa disebut dengan metode pemberian 

tugas. Guru memberikan tugas itu sebagai pekerjaan rumah. Akan tetapi sebenarnya ada 

perbedaan antara pekerjaan rumah dan pemberian tugas seperti halnya yang dikemukakan 

oleh Roestiyah (1996) dalam bukunya “Didaktik Metodik” yang mengatakan : “Untuk 

pekerjaan rumah, guru menyuruh membaca dari buku dirumah, dua hari lagi memberikan 

pertanyaan dikelas. Tetapi dalam pemberian tugas guru menyuruh membaca juga  

menambah tugas (1). Cari buku lain untuk membedakan, (2). Pelajari keadaan orangnya” 

(Roestiyah, 1996 ). Dalam buku lainnya yang berjudul Strategi Belajar Mengajar, 

Roestiyah (1996) mengatakan teknik pemberian tugas memiliki tujuan agar siswa 

menghasilkan hasil belajar yang lebih mantap, karena siswa melaksanakan latihan-latihan 
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selama melakukan tugas, sehingga pengalaman siswa dalam mempelajari sesuatu menjadi 

lebih terintegrasi. Dengan pengertian lain tugas ini jauh lebih luas dari pekerjaan rumah 

karena metode pemberian tugas diberikan dari guru kepada siswa untuk diselesaikan dan 

dipertanggung jawabkan. Siswa dapat menyelesaikan di sekolah, atau dirumah atau di 

tempat lain yang kiranya dapat menunjang penyelesaian tugas tersebut. Tujuan utama 

pemberian tugas mandiri yaitu untuk melihat kemampuan dan kemauan siswa dalam 

menyelesaikan masalah. Menurut Prof. Dr. Muhammad Nur (2004) belajar mandiri yang 

mengacu pada belajar dapat melakukan 4 hal penting sebagai berikut: 1). Secara cermat 

dapat mendiaknosa suatu situasi pembelajaran tertentu, 2). Memilih suatu strategi belajar 

tertentu untuk menyelesaikan masalah belajar tertentu yang dihadapi, 3). Memonitor 

keefektifan strategi tersebut, 4).Cukup termotivasi untuk terlibat dalam situasi belajar 

tersebut sampai masalah tersebut terselesaikan. Sedangkan menurut Johnson (2009) 

menyatakan bahwa pembelajaran mandiri memberi kebebasan kepada siswa untuk 

menemukan bagaimana kehidupan akademik sesuai dengan kehidupan mereka sehari-

hari. Susilawati (2009) mendiskripsikan mengenai tugas mandiri belajar sebagai berikut : 

1. Siswa berusaha meningkatkaan tanggung jawab dalam mengambil berbagai keputusan. 

2. Kemandirian dipandang sebagai suatu sifat yang sudah ada pada setiap orang dan 

situasi pembelajaran. 3. Kemandiran bukan berarti memisahkan diri dari orang lain. 4. 

Pembelajaran mandiri dapat mentransfer hasil belajarnya yang berupa pengetahuan dan 

keterampilan dalam berbagai situasi. 5. Siswa yang belajar mandiri itu dapat melibatkan 

berbagai sumber daya dan aktivitas seperti membaca sendiri, belajar secara berkelompok, 

latihan dan kegiatan korespondensi. 6. Peran efektif guru dalam memberikan tugas secara 

belajar mandiri masih memungkinkan seperti berdialog dengan siswa, mencari sumber, 

mengevaluasi hasil dan mengembangkan berpikir kritis dan kreatif. 7. Beberapa institusi 

pendidikan menemukan cara untuk mengembangkan belajar mandiri melalui program 

pembelajaran terbuka. Bahwa pemberian tugas mandiri diatas dimaksudkan agar siswa 

mampu menyelesaikan beban tugas yang di berikan pada saat proses belajar mengajar 

mata pelajaran Produktif Produk Cake dan Kue Indonesia berupa membuat kue Indonesia 

dari beras dan tepung beras sebagai tugas terstruktur. Tata boga adalah seni, atau ilmu 

akan makanan yang baik (good eating). Sesuai dengan menurut Gilleisole (2001) yang 

menyatakan bahwa Gastronomi atau Tata Boga adalah seni atau ilmu akan makanan yang 

baik (good eating). 

 Penjelasan yang lebih singkat menyebutkan Tata Boga merupakan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan kenikmatan dari makanan dan minuman. Sumber lain 
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menyebutkan Tata Boga atau Gastronomi sebagai studi mengenai hubungan antar budaya 

dan makanan, di mana Tata Boga (Gastronomi) mempelajari berbagai komponen budaya 

dengan makanan sebagai pusatnya (seni kuliner). Selain itu pula Gastronomi berkaitan 

dengan pengetahuan yang detail mengenai makanan dan minuman nasional dari berbagai 

negara dan bangsa yang besar di seluruh dunia. Penjelasan yang lebih singkat 

menyebutkan tata boga sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan dari 

makan dan minuman. Menurut Bartono (2010) yang menyatakan bahwa Tata Boga 

adalah seni mengolah masakan yang meliputi seluruh ruang lingkup makanan, mulai dari 

tahap persiapan, pengolahan sampai dengan tahap penghidangan makanan, baik itu yang 

bersifat makanan tradisional maupun internasional. Lain juga menurut Setiawan (2008) 

yang mengatakan bahwa Tata Boga adalah kegiatan yang berkaitan dengan cara masak 

memasak, cara penyajiannya, serta pemahaman yang komprehensif  mengenai kandungan 

gizi/nutrisi yang ada pada setiap masakan. Jasa Boga adalah Kompetensi Keahlian yang 

berada di bawah Program Studi Keahlian Tata Boga,  Bidang Studi Keahlian 

Seni, Kerajinan dan Pariwisata. Kompetensi Keahlian Jasa Boga memberikan 

pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik di bidang pengolahan, penyajian dan 

pelayanan makanan dan minuman. Kompetensi keahlian jasa boga menyiapkan peserta 

didik untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang dikelola oleh badan atau instansi 

pariwisata, hotel, restoran, catering serta rumah sakit, serta menyiapkan peserta didik 

untuk menjadi entrepreneur di bidang usaha penyediaan makanan dan minuman. Pada 

mata pelajaran produktif Produk Cake dan Kue Indonesia mendorong siswa untuk dapat 

memunculkan unsur disiplin diri dalam dirinya. Hal ini dimunculkan pada setiap proses 

pembelajaran sesuai dengan KI/KD pada kurikulum 2013 revisi 2017. Pada tiap poin 

dalam KD Mata Pelajaran Produktif Produk Cake dan Kue Indonesia, siswa diajarkan 

untuk dapat berpikir kreatif dan disiplin dalam berperilaku dalam menemukan maupun 

menciptakan ide-ide. Kemudian mewujudkan hasil rancangan ide-ide tersebut berupa 

kreativitas masing-masing produknya dan selanjutnya diharapkan dapat menginovasi 

produknya dengan baik, khususnya dalam membuat kue Indonesia dari bahan beras dan 

tepung beras.  

Pada mata pelajaran Produktif Produk Cake dan Kue Indonesia adalah mata 

pelajaran yang tegabung dalam kelompok mata pelajaran produktif pada struktur 

kurikulum Kompetensi Keahlian Produktif Produk Cake dan Kue Indonesia di SMK 

Negeri 3 Probolinggo dengan durasi waktu 452 jam pelajaran (25x45 menit) per minggu 

dan ditempuh pada jenjang XII selama 2 semester. Adapun pokok bahasan yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah pada Kompetensi Inti (KI) 3 (Pengetahuan) : 

Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, 

konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja 

Tata Boga pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan 

potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat 

nasional, regional, dan internasional. Sedangkan Kompetensi Dasar (KD) 3.2 : 

Menganalisis kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Dan Kompetensi Inti (KI) 4 

(Keterampilan) : Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan 

prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang 

kerja Tata Boga, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas 

yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menunjukkan keterampilan 

menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, 

kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 

pengawasan langsung. Menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, 

membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas 

spesifik di bawah pengawasan langsung. Kometensi  Dasar (KD) 4.2 : Membuat kue 

Indonesia dari beras dan tepung beras. Pada penelitian ini untuk Kompetensi Dasar (KD) 

3.2 dan Kompetensi Dasar (KD) 4.2 tersebut dalam penelitian dilakukan pada pertemuan 

ke 6, 7 dan pertemuan ke 8. SMK sebagai sekolah yang mendidik peserta didik sebagai 

calon tenaga kerja yang siap pakai, memerlukan guru yang dapat memberikan 

pembelajaran bidang keahlian atau kejuruan secara profesional kepada peserta didik 

sesuai dengan kualifikasi dan spesialisasinya untuk membekali anak didik memasuki 

dunia kerja. Oleh karena itu Guru sebagai sumber daya manusia di SMK mempunyai 

peranan yang sangat menentukan dan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam 

mencapai tujuan institusional, karena guru adalah pengelola pembelajaran bagi peserta 

didik.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian 

dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Jenis penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian memutuskan menggunakan metode ini 
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dikarenakan PTK dilaksanakan di dalam kelas ketika proses pembelajaran sedang 

berlangsung. Dalam penelitian tindakan ini menggunakan bentuk penelitian kolaboratif 

dengan guru bidang studi dan di dalam proses belajar mengajar di kelas yang bertindak 

sebagai pengajar adalah peneliti, dengan dibantu satu orang guru yang bertindak sebagai 

pengamat, penanggung jawab penuh penelitian tindakan adalah peneliti. Dalam penelitian 

ini peneliti bekerjasama dengan guru produktif Tata Boga (Teman Sejawat), kehadiran 

peneliti sebagai guru di kelas dan guru pendamping sebagai pengamat diberitahukan 

kepada siswa. Dengan cara ini diharapkan adanya kerja sama dari seluruh siswa dan bisa 

mendapatkan data yang subjektif mungkin demi kevalidan data yang diperlukan. Subyek 

penelitian adalah siswa kelas XII Kompetensi Keahlian Tata Boga 3 di SMK Negeri 3 

Probolinggo dengan jumlah siswa kelas XII Boga 3 adalah 35 siswa. Sesuai dengan jenis 

penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan, maka penelitian ini menggunakan 

model penelitian tindakan dari Kemmis dan Taggart (dalam Arikunto, 2002), yaitu 

berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang berikutnya. Setiap siklus meliputi 

planning (rencana), action (tindakan), observation (pengamatan), dan reflection 

(refleksi). Langkah pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, 

tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1 dilakukan tindakan 

pendahuluan yang berupa identifikasi permasalahan. Dengan berpedoman pada refleksi 

awal tersebut, maka prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini meliputi: (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, dan (4) refleksi dalam setiap siklus. 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 1). 

Observasi. 2). Metode kuisioner. 3). Tes. 4). Assesment kinerja. Hasil analisa data pada 

penelitian ini dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan hasil observasi dan 

tanggapan maupun kendala yang dihadapi selama pembelajaran berlangsung.   

 

Hasil Dan Pembahasan 

Pada siklus pertama ini siswa diberikan tugas untuk membuat perencanaan 

pembuatan kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Di mana diperoleh rata-rata nilai 

dari kognitif sebesar 82,43. Sedangkan pada tugas pertama diperoleh 71 %  siswa 

(sebanyak 25 siswa dari jumlah  siswa XII Boga 3 sebanyak 35 siswa) bisa 

menyelesaikan tugas dan tepat waktu mengumpulkannya. Sedangkan diperoleh 29 %  

(sebanyak 10 siswa dari jumlah keseluruhan 35 siswa) yang belum selesai tepat waktu 

dalam menuntaskan tugasnya. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini 

masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus 



 
 

 

44 
 

ISSN 2808-3725 
Volume 1 No. 1 

berikutnya bahwa guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa  untuk 

menyelesaikan tugas dan lebih jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Di mana 

siswa diajak untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan, guru 

perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan informasi-informasi 

yang dirasa perlu dan memberi catatan kepada setiap tugas siswa, dan guru harus lebih 

terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa sehingga siswa bisa lebih antusias. 

Sedangan pada siklus kedua ini didapatkan hasil rata-rata 85,71, di mana ada 86 % siswa 

(sebanyak 30 siswa yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu 

dari jumlah siswa sebanyak 35 siswa). Sedangkan sebanyak 14 % siswa (5 siswa dari 

jumlah siswa sebanyak 35 siswa) tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Pada 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus II ini masih terdapat kekurangan, 

sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya yakni guru perlu 

lebih terampil maksimal dalam memotivasi siswa  untuk menyelesaikan tugas mandiri 

sehingga tepat waktu, antusias siswa yang masih kurang perlu perhatian khusus sehingga 

diharapkan siswa tersebut bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. Dan tidak cukup waktu 

bagi siswa untuk memahami pesan yang disampaikan karena dibagikan secara mendadak. 

Sedangan pada siklus ketiga berikutnya bahwa pembelajaran sudah sesuai dengan 

rencana pelaksanaan tindakan yang telah disusun. Pada awal pembelajaran ini ada 

beberapa siswa yang belum dapat menyelesaikan pembuatan kue Indonesia dari beras dan 

tepung beras dengan tepat. Hal ini dikarenakan siswa tersebut belum disiplin dalam 

menyelesaikan pembuatan kue Indonesia dari bahan tepung beras. Sehingga diperoleh 

rata-rata sebesar 89,43, di mana diperoleh prosentase sebesar 97 % bahwa siswa dapat 

menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu (sebanyak 34 siswa dari jumlah keseluruhan 

35 siswa) dengan kemampuan dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. 

Sedangkan sisanya sebesar 3 % siswa (sebanyak 1 siswa dari jumlah keseluruhan 35 

siswa) belum mampu menyelesaikan ke empat kriteria penilaian pada siklus ketiga dan 

belum mampu membuat  kue Indonesia dari beras dan tepung beras tepat waktunya. 

Sedangkan pada metode kuisioner ini diperoleh data bahwa pada indikator kedisiplinan di 

dapat kesimpulan bahwa 35 siswa setuju bahwa tugas harus dikumpulkan tepat waktu 

selesai jam pelajaran Produktif. Untuk indikator kedua di dapat sebanyak 32 siswa  setuju 

untuk kelas XII Boga 3 bahwa tugas mandiri siswa mampu meningkatkan 

kemampuannya dalam penguasan materi dan materi yang dibahas lebih cepat dikuasai. 

Dan indikator ketiga tentang penilaian hasil akhir cenderung menyukai bahwa penilaian 

hasil akhir dilakukan secara langsung (penilaian kinerja dan hasil) tanpa harus membuat 
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laporan. Untuk nilai tes disini digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa 

dalam mempelajari produktif  produk cake dan kue Indonesia. Nilai ini nantinya digabung 

untuk menentukan tuntas tidaknya siswa dalam menyelesaikan kompetensi dasar tersebut. 

Dari hasil  tes pada siklus I didapat rata rata nilai 82,43. Jumlah tuntas pada siklus I ini 

sebanyak 25 siswa dari jumlah keseluruhan 35 siswa dengan perolehan prosentase sebesar 

71%. Sedangkan 10 siswa masih belum tuntas pada siklus I ini dengan perolehan 

prosentase sebesar 29 %. Dan hasil nilai tes pada siklus II dengan rata rata nilai 85,71. 

Bahwa jumlah siswa yang mengalami ketuntasan pada siklus II ini sebanyak 30 siswa 

dari jumlah keseluruhan 35 siswa dengan perolehan prosentase sebesar 86 %. Sedangkan 

jumlah siswa yang belum tuntas pada siklus II adalah sebanyak 5 siswa dari jumlah 

keseluruhan 35 siswa dengan perolehan prosentase sebesar 14 %. Dengan demikian ada 

peningkatan nilai pengetahuan pada siklus ke II ini dari siklus I. Sedangkan hasil nilai tes 

pada siklus III dengan rata rata nilai 89,43. Di mana jumlah siswa yang Tuntas pada 

siklus III ini sebanyak 34 Siswa dari jumlah keseluruhan 35 siswa dengan perolehan 

prosentase sebesar 97 %. Sedangkan jumlah siswa yang belum tuntas pada siklus III 

adalah sebanyak 1 siswa dari jumlah keseluruhan 35 siswa dengan perolehan prosentase 

sebesar 3 %. Dengan demikian ada peningkatan nilai pengetahuan yang signifikan  pada 

siklus III daripada siklus I dan II. 

Pada nilai assesment kinerja diambil dari masing-masing tugas kinerja siswa. 

Dalam hal ini diambil dari nilai unjuk kerja dalam menyelesaikan tugas secara 

keterampilan/kinerja pada saat menuntaskan setiap kompetensi dasar dari masing-masing 

siklus di Kelas XII Boga 3. Dari hasil assesment kinerja Siklus I didapatkan nilai rata-rata 

sebesar 85,7 dan prosentase sebesar 77 %  siswa (sebanyak 27 siswa dari jumlah 

keseluruhan 35 siswa) memperoleh nilai rata-rata 80 sampai dengan 100. Sedangkan 23% 

siswa (dari 8 siswa dari jumlah keseluruhan 35 siswa) memperoleh nilai assesment 

kinerja dibawah 80. Untuk Asessment Kinerja pada siklus II didapatkan nilai rata-rata 

sebesar 86,3, di mana perolehan prosentasi yang lulus sebesar 83 %  siswa (sebanyak 29 

siswa dari jumlah keseluruhan 35 siswa) memperoleh nilai rata-rata 80 sampai dengan 

100. Sedangkan 17 % siswa (sebanyak 6 siswa dari jumlah keseluruhan 35 siswa) 

memperoleh nilai assessment kinerja dibawah 80. Sedangkan Asessment Kinerja pada 

siklus III didapatkan nilai rata-rata sebesar 89,1, sedangkan nilai prosentase sebesar 97 %  

siswa (sebanyak 34 siswa dari jumlah keseluruhan 35 siswa) memperoleh nilai rata-rata 

80 sampai dengan 100. Sedangkan 3 % siswa (sebanyak 1 siswa dari jumlah keseluruhan 

35 siswa) memperoleh nilai assesment kinerja dibawah 80. Dengan demikian terjadi 
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Kenaikan yang sangat signifikan pada assessment kinerja pada siklus III jika 

dibandingkan dengan siklus I dan II.  

 

Simpulan 

Dari analisa data  dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut : Pada 

Siklus pertama didapatkan 71 % siswa melakukan perencanaan membuat kue Indonesia 

dari beras dan tepung beras dengan benar dan tepat waktu, pada Siklus kedua didapatkan 

86 % siswa melakukan tugas membuat kue Indonesia dari beras dan tepung beras dari 

garis besar materi dan topik yang telah dibuat pada siklus pertama yaitu merencanakan 

pembuatan kue Indonesia dari beras dan tepung beras, pada Siklus ketiga didapatkan 97 

% siswa mampu membuat kue Indonesia dari beras dan tepung beras pada mata  pelajaran 

Produktif Produk Cake dan Kue Indonesia dengan tepat dan benar. Dan pada penilaian 

assessment kinerja didapat kenaikan Prosentase pada siklus I sebesar 77 %, Siklus II 83 

% dan Siklus III 97 % siswa mampu mendapat nilai dengan rentang 80 sampai dengan 

100, dengan nilai rata-rata pada siklus I sebesar 85,7, siklus II sebesar 86,3 dan siklus III 

sebesar 89,1.  

 

Saran 

Model pemberian tugas kepada siswa secara mandiri dan individu bisa diterapkan 

pada mata pelajaran lain yang sifatnya praktik karena dapat membangkitkan gairah 

belajar siswa dan mampu meningkatkan kompetensi siswa. Sedangkan bagi guru 

hendaknya lebih memperhatikan penggunaan pembelajaran tugas mandiri dalam proses 

belajar mengajar. Selain itu Guru juga harus mampu melibatkan siswa secara aktif dalam 

penggunaan pembelajaran tugas mandiri agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan 

efektif dan efisien. 
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Abstrak : Fenomena lain yang terkait di dalam membelajarkan siswa adalah guru 

belum terbiasa melakukan pembelajaran secara kreatif dan inovatif dengan 

menggunakan sistem ICARE. Untuk itu selama proses pembelajaran cara-cara guru 

menerapkan sistem ICARE perlu dikaji juga. Salah satu wacana  dalam standar 

kompetensi bahasa Inggris SMK untuk kelas XI adalah monolog descriptive 

sederhana. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembelajaran 

sistem ICARE dapat meningkatkan keterampilan mengungkapkan monolog 

descriptive lisan berbahasa Inggris sederhana. Dengan mengungkapkan monolog 

descriptive lisan lewat sistem ICARE ini siswa merasa senang, membuat mereka 

percaya diri, dan mampu menerapkan bahasa mereka sendiri dan siswa merasa 

keterampilan berbahasa Inggris lisannya meningkat pada pencapaian  Discourse 

Competence, Actional Competence, Linguistic Competence, Sociocultural 

Competence dan Strategic Competence,  serta Affective Competence selama 

aktivitas pembelajaran. 

 

Kata kunci : Keterampilan, Sistem ICARE 

 

Abstract : Another related phenomenon in teaching students is that teachers are 

not used to doing creative and innovative learning using the ICARE system. For 

this reason, during the learning process the ways in which teachers apply the 

ICARE system need to be studied as well. One of the discourses in the SMK English 

competency standard for class XI is a simple descriptive monologue. The purpose 

of this study is to find out how learning the ICARE system can improve the skills of 

expressing simple spoken English descriptive monologues. By expressing an oral 

descriptive monologue through the ICARE system, students feel happy, make them 

confident, and are able to apply their own language and students feel that their 

spoken English skills improve in achieving Discourse Competence, Actional 

Competence, Linguistic Competence, Sociocultural Competence and Strategic 

Competence, as well as Affective Competence during learning activities. 

 

Keywords: Skills, ICARE System 

 

 

Pendahuluan 

 Kesulitan paling mendasar yang penulis alami ketika membelajarkan siswa 

bahasa Inggris adalah bagaimana cara membelajarkan siswa untuk mengungkapkan 

bahasa tersebut secara lisan dan berterima. Pada umumnya siswa kurang mampu 

mengungkapkan bahasa lisan walaupun mereka telah mengalami pembelajaran dalam 
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beberapa bahasan pada siklus lisan. Beberapa cara sudah penulis lakukan antara lain 

menambahkan waktu belajar khusus berbicara pada setiap hari jumat melalui 

ekstrakurikuler ECO Club (English Conversation Club, siswa diberi tugas untuk belajar 

menggunakan bahasa lisan di sekolah atau di rumah  secara berkelompok tetapi hasilnya 

masih kurang memuaskan karena masih 40% siswa belum terampil mengungkapkan 

bahasa Inggris secara lisan. Sedangkan 60% lainnya hanya mampu mengungkapkan 

dengan frekuensi rata-rata dua sampai dengan tiga kalimat saja dan dengan cara 

menghafalkan tulisan.  Inilah fenomena kesulitan yang dialami oleh penulis di dalam 

membelajarkan siswa di sekolah. 

Ketika penulis membaca buku Teknik-Teknik Yang Berpengaruh di Dalam Kelas 

karya Profesor Daniel Beaulieu yang menyatakan tentang perubahan paradigma guru 

pada abad ke 21, salah satu pernyataannya mampu menyadarkan penulis untuk berkreasi 

di dalam membelajarkan siswa dengan cara yang kreatif, pernyataan tersebut tertulis 

sebagai berikut: “Guru akan lebih tampil tidak lagi sebagai pengajar (teacher) seperti 

fungsinya menonjol saat ini, melainkan sebagai: pelatih, konselor, manajer belajar, 

partisipan, pemimpin, dan pelajar”, (Beaulieu, 2008:13). Lebih mendalam dan rinci pada 

buku tersebut dijelaskan sebagai berikut: Pada kata pelatih dimaksudkan guru adalah 

seperti pelatih olah raga yang banyak membantu siswa dalam permainan (game of 

learning), membantu siswa menguasai alat belajar, memotivasi untuk kerja keras, 

bekerjasama dengan siswa yang lain. Sebagai konselor, guru akan menjadi sahabat siswa, 

teladan bagi pribadi yang mengundang rasa hormat dan keakraban. Struktur kelas, perlu 

ditata agar terjadi school within school dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok 

dalam bimbingan guru. Sebagai manajer, guru akan bertindak seperti manajer perusahaan, 

membimbing siswa belajar, mengambil prakarsa, ide-ide terbaik yang dimilikinya, namun 

disisi lain guru merupakan bagian dari siswa yang ikut belajar bersama mereka sebagai 

pelajar. Guru juga belajar dari teman seprofesinya melalui model team teaching.   

Pernyataan bijak di atas tentunya perlu diteladani dan dimaknai, artinya guru 

sebagai pengelola pembelajaran harus selalu kreatif dan inovatif dalam menentukan 

stategi pembelajaran yang dapat membantu dan mempermudah siswa dalam belajar untuk 

mencapai kompetensi. Banyak strategi pembelajaran atau metoda yang ditawarkan agar 

siswa aktif dan kreatif yang seperti Quantumn Learning, Accelerated Learning, 

Cooperative Learning, ICARE,  Contextual Teaching and Learning dan sebagainya. 

Setelah penulis membaca dan memahami beberapa strategi atau cara-cara bagaimana 

membelajarkan siswa yang aktif dan interaktif maka, penulis memilih salah satu strategi 
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pembelajaran yang diperkirakan akan membuat siswa aktif dan interaktif mengungkapkan 

bahasa Inggris secara lisan yang berterima adalah sistem ICARE. Dengan sistem ICARE 

siswa akan menerapkan langsung komunikasi berdasarkan ide atau pengalaman belajar 

yang dimiliki, dengan demikian keterampilan siswa akan meningkat sebab seluruh siswa 

akan mempraktikkan bahasa lisan yang berterima selama proses pembelajaran.  

 Fenomena lain yang terkait di dalam membelajarkan siswa adalah guru belum 

terbiasa melakukan pembelajaran secara kreatif dan inovatif dengan menggunakan sistem 

ICARE. Untuk itu selama proses pembelajaran cara-cara guru didalam menerapkan sistem 

ICARE perlu dikaji juga. Di dalam standar kompetensi bahasa Inggris SMK memiliki 

beberapa wacana, salah satu wacana  untuk kelas XI adalah monolog descriptive 

sederhana. Berikut ini adalah salah satu standar kompetensi keterampilan berbicara 

yaitu:”Berkomunikasi Dalam Bahasa Inggris Setara Level Elementary. 

Mengungkapkan makna dalam monolog pendek sangat sederhana dengan 

menggunakan ragam bahasa lisan secara akurat, lancar, dan berterima  untuk berinteraksi 

dengan lingkungan terdekat dalam teks berbentuk descriptive dan procedure.” (Standar 

isi, 2006; 4). Terdapat dua monolog dalam standar kompetensi pada keterampilan 

berbicara di atas, yaitu monolog descriptive dan procedure, wacana yang dipilih oleh 

penulis adalah monolog descriptive karena monolog descriptive struktur tatabahasa yang 

digunakan wacana ini lebih sederhana. Karena penelitian ini dilaksanakan pada semester 

ganjil maka  dipilih bahasan monolog descriptive dengan menggunakan model 

pembelajaran ICARE. Permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini 

berdasarkan uraian pada pendahuluan di atas adalah : Bagaimana pembelajaran sistem 

ICARE  dapat meningkatkan keterampilan mengungkapkan monolog descriptive lisan 

berbahasa Inggris sederhana yang berterima siswa kelas XI SMKN  Sumberasih 

Probolinggo? 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk 

mengetahui bagaimana pembelajaran sistem ICARE  dapat meningkatkan keterampilan 

mengungkapkan monolog descriptive lisan berbahasa Inggris sederhana yang berterima 

siswa kelas XI SMK Negeri 1 Sumberasih, Probolinggo. Hasil penelitian ini sangat 

bermanfaat untuk Para guru yang ingin mengembangkan teknik pembelajaran 

menggunakan sistem ICARE, para guru yang ingin meningkatkan keterampilan siswa 

mengungkapkan   monolog descriptive bahasa Inggris sederhana secara lisan dan 

berterima, sebagai bahan kajian di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa 

Inggris Kabupaten Probolinggo sebagai pembaruan model pembelajaran Bahasa Inggris 
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dan sebagai literatur yang dapat ditawarkan kepada sekolah-sekolah di kabupaten 

Probolinggo untuk pengembangan salah satu model pembelajaran yang terkait dengan 

terapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

Menurut Pusat Kurikulum (2006:2), tingkat literasi mencakup empat aspek yaitu 

performative, functional, informational, dan epistemic. Lebih rinci keempat aspek 

tersebut dijelaskan sebagai berikut: Pertama, pada tingkat performative, orang mampu 

membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara dengan simbol-simbol yang digunakan. 

Kedua, pada tingkat fungtional, orang mampu menggunakan bahasa untuk memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari seperti membaca surat kabar, manual atau petunjuk. Ketiga, 

pada tingkat informational, orang mampu mengakses pengetahuan dengan kemampuan 

berbahasa, sedangkan keempat, pada tingkat epistemic orang mampu mengungkapkan 

pengetahuan ke dalam bahasa sasaran Wells 1987 dalam Puskur (2006:4).  

Pembelajaran bahasa Inggris di SMK ditargetkan agar peserta didik dapat 

mencapai tingkat functional yakni berkomunikasi secara lisan dan tulis untuk 

menyelesaikan masalah sehari-hari (life skills). Puskur (2006:5). Puskur (2006:5) juga 

menjelaskan ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Inggris di SMK meliputi: Pertama, 

kemampuan berwacana, yakni kemampuan memahami dan/atau menghasilkan teks lisan 

dan/atau tulis yang direalisasikan dalam empat keterampilan berbahasa, yakni 

mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis secara terpadu untuk mencapai tingkat 

literasi functional, kedua, kemampuan memahami dan menciptakan berbagai teks 

fungsional pendek dan monolog serta esei berbentuk procedure, descriptive, dan 

berbagai macam tindak tutur (ekspresi) ketiga, kompetensi pendukung, yakni kompetensi 

linguistik, yaitu menggunakan tata bahasa dan kosa kata, tata bunyi, tata tulis, kompetensi 

sosiokultural, yaitu menggunakan ungkapan dan tindak bahasa secara berterima dalam 

berbagai konteks komunikasi, kompetensi strategi, sebagai upaya untuk mengatasi 

masalah yang timbul dalam proses komunikasi dengan berbagai cara agar komunikasi 

tetap berlangsung, dan kompetensi pembentuk wacana , yaitu menggunakan piranti 

pembentuk wacana.  

Model Kompetensi Komunikatif dari Celce-Murcia et al. (dalam Puskur 2004;6) 

yang berupa Discourse Competence (DC) atau Kompetensi Wacana (KW). Merupakan 

kompetensi utama, artinya, jika seseorang berkomunikasi baik secara lisan maupun 

tertulis orang tersebut terlibat dalam suatu wacana. Wacana yang dimaksudkan adalah 

sebuah peristiwa komunikasi yang dipengaruhi oleh topik yang dikomunikasikan, 

hubungan interpersonal pihak yang terlibat dalam komunikasi dan jalur komunikasi yang 
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digunakan dalam satu konteks budaya. Makna apapun yang ia peroleh dan ia ciptakan 

dalam komunikasi selalu terkait dengan konteks budaya dan konteks situasi yang 

melingkupinya. Berpartisipasi dalam percakapan, membaca dan menulis secara otomatis 

mengaktifkan kompetensi wacana yang berarti menggunakan seperangkat strategi atau 

prosedur untuk merealisasi nilai-nilai yang terdapat dalam unsur-unsur bahasa, tata 

bahasa, isyarat-isyarat pragmatiknya dalam menafsirkan dan mengungkapkan makna 

(Mc. Carthy dan Carter 2001:88 dalam Puskur 2004;6).  

Kompetensi wacana hanya dapat diperoleh jika siswa memperoleh kompetensi 

pendukungnya yaitu: (1) Linguistic Competence (Kompetensi Linguistik) meliputi 

kemampuan seperti menggunakan tata bahasa, kosa kata, ucapan, intonasi, dan tanda 

baca. (2) Actional Competence yang terdiri dari: (a). Kompetensi Tindak Tutur untuk 

bahasa lisan seperti membuka pembicaraan, menginterupsi, membuat simpulan, 

berpamitan dan sebagainya.  (b). Kompetensi Retorika untuk bahasa tulis seperti langkah-

langkah retorika teks Procedure, Narrative, Recount, Report, dan Descriptive. (3) 

Sociocultural Competence (Kompetensi Sosiocultural) mengacu pada kemampuan 

menggunakan bahasa secara berterima dipandang dari konteks budaya bahasa Inggris, 

misalnya mengatakan thank you bila diberi sesuatu. (5) Strategic Competence 

(Kompetensi strategi) adalah kompetensi yang dipergunakan untuk mengatasi kesulitan 

ketika pembicaraan berlangsung (communication breakdown) misalnya meminta 

pengulangan, mengatakan dengan cara lain dan sebagainya. 

Konsep sistem ICARE yang diperkenalkan oleh Decentralized Basic  Education 

(DBE) yang dikembangkan oleh United States Agency International Developmen 

(USAID) tahun 2006, mengemukakan suatu sistem pembelajaran yang bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar peserta (siswa) dengan tahapan-tahapan pembelajaran sebagai 

berikut: (1) Introduce  (Perkenalkan), pada tahap ini guru sebagai fasilitator 

memperkenalkan topik (tujuan pembelajaran) kepada siswa, kemudian guru sebagai 

fasilitator mencoba untuk menghubungkan topik pembelajaran dengan sesuatu yang 

menarik perhatian siswa, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dan 

pengalaman orang sehari-hari. (2) Apply (Terapkan), tahap ini sangat penting untuk 

siswa, karena siswa belajar menggunakan apa yang baru mereka pelajari. Sehingga siswa 

terlibat langsung dalam kehidupan nyata dengan mempraktikkan keterampilan-

keterampilan yang baru. (3) Reflect (Refleksikan) , merupakan aktivitas melalui diskusi-

diskusi kelompok dan catatan-catatan individu dalam jurnal (buku) pribadi siswa. (4) 

Extend (Perluaskan), tahapan yang terakhir ini secara eksplisit guru memperluas apa yang 
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telah dialami dan dipelajari siswa, sehingga siswa akan mempraktikkan pengalaman 

belajarnya untuk bersosial dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan cara ini siswa 

akan mengungkapkan ide-ide atau pengalaman belajarnya.  

Pada standar kompetensi kurikulum bahasa Inggris SMK untuk kelas XI, 

ditawarkan dua jenis teks fungsional (Genre) pendek berupa monolog descriptive dan 

report. Dalam penelitian ini karena pelaksanaannya pada semester awal maka  dipilih 

monolog descriptive sebab monolog report dianggap lebih kompleks dalam kompetensi 

pendukung linguistik. Tujuan monolog descriptive adalah untuk mendeskripsikan ciri-ciri 

seseorang, benda atau tempat tertentu, misalnya berasal dari mana, warna, ukuran, 

kesukaan. Deskripsi hanya memberi informasi mengenai benda atau orang tertentu yang 

sedang dibahas saja misalnya My Cat, ciri-ciri kucing milik saya mungking berbeda 

dengan kucing-kucing yang lain. Monolog descriptive ini memiliki ciri-ciri kebahasaan 

sebagai berikut: (1)  Menggunakan The Simple Present Tense, (2) Menggunakan berbagai 

adjectives seperti: big, small, strong, red dan sebagainya, (3) Adverbials untuk 

memberikan informasi tambahan tentang perilaku seperti, fast, in the cage dan 

sebagainya. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  pelaksanaan pembelajaran 

dilakukan dalam dua siklus yaitu siklus lisan yang terdiri dari keterampilan mendengar 

dan berbicara sedangkan siklus tulis terdiri dari keterampilan membaca dan menulis.  

Penelitian ini akan dilakukan pada siklus lisan dengan langkah-langkah 

pembelajaran yang mengkaitkan keterampilan mendengar dan berbicara secara bersama-

sama dengan jenis penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi berbicara yang 

berterima berupa unjuk kerja dengan kriteria penilaian meliputi kompetensi pendukung 

linguistik, sosiokultural dan pembentuk wacana ada aspek kosakata yang dikaitkan 

dengan pemahaman berbicara, pengucapan,  tata bahasa, dan kompetensi strategi pada 

aspek kelancaran. 

 

Metode Penelitian 

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

pendekatan kualitatif dan kuantitatif, sebab pengambilan data dalam penelitian ini 

diperoleh dari hasil pengamatan, hasil angket dan tes. Hasil data yang diambil dari 

kegiatan di atas   kemudian dianalisis dan direfleksi. Hasil revisi kemudian diterapkan 

kembali pada siklus-siklus berikutnya. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas, 

model Stephen Kemmis dan Mc. Taggart (1998) yang diadopsi oleh Suranto (2000; 49). 

Model ini menggunakan sistem spiral refleksi diri yang dimulai dari rencana, tindakan, 
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pengamatan, refleksi dan perencanaan kembali yang merupakan dasar untuk suatu 

ancang-ancang pemecahan masalah. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan tahapan-

tahapan yang mana tahapan-tahapan ini membentuk sebuah siklus yang terdiri dari empat 

tahapan, yaitu  (1) menyusun rencana tindakan, (2) melaksanakan tindakan, (3) 

melakukan observasi, (4) membuat analisis dilanjutkan dengan melakukan refleksi. 

Masing-masing siklus menggunakan waktu 2 X 40 menit. 

Dalam penelitian ini yang melakukan kegiatan pembelajaran adalah guru yang 

sekaligus berperan sebagai peneliti dan dibantu oleh satu orang selaku pengamat yang 

bertugas mengamati proses pembelajaran dan memberi masukan bagi guru atau peneliti 

untuk perbaikan tindakan berikutnya. Siklus pada penelitian ini terdiri dari 3 siklus atau 

tahapan. Lokasi penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sumberasih 

dengan subjek yang diteliti siswa  kelas XI. Kelas ini dipandang cukup representatif 

untuk penelitian tindakan kelas karena di kelas ini  jumlah siswanya 29 siswa sehingga 

dirasa cukup ideal. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan dari bulan Agustus 2019 

sampai dengan bulan Januari 2020.  

Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan Fasilitas pembelajaran bagi 

siswa yakni melengkapi standar isi, Silabus Pembelajaran, Rencana Pembelajaran, bahan 

ajar, media pembelajaran berupa gambar orang atau poster, instrumen penilaian atau alat 

penilaian. Dan untuk mengumpulkan data selama proses penelitian disetiap siklus 

dipergunakan beberapa instrument antara lain: melakukan observasi bagi aktivitas siswa 

dan guru, menyebarkan angket, dokumen nilai keterampilan berbicara siswa pada proses 

pembelajaran dan nilai keterampilan berbicara siswa secara individu. Teknik analisis data 

yang dilakukan adalah analisis kualitatif dan kuantitaif.  

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Dari data pada siklus pertama diperoleh dari hasil angket yang dipergunakan 

sebagai informasi klarifikasi antara pengamat dengan siswa yang mengalami 

pembelajaran, dijelaskan bahwa selama proses pembelajaran sampai dengan penilaian, 

langkah-langkah yang dilakukan guru sesuai dengan rencana pembelajaran. Hal ini dapat 

diperoleh dari 96% siswa memberi centangan “ya” pada urutan proses pembelajaran 

sampai dengan penilaian. Pada hasil pembelajaran seluruh siswa menyatakan 

pembelajaran tersebut menyenangkan, membuat mereka percaya diri, mereka lebih sering 

mengungkapkan dengan bahasa mereka sendiri dan siswa merasa keterampilan 

mengungkapkan bahasa Inggris lisan meningkat. Tapi ada anak 4 yang tidak hadir dan 
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ada anak 3 yang nilainya dibawah KKM dari 29 siswa, sehingga ada 7 siswa yang belum 

tuntas dan ada 22 siswa yang telah tuntas dengan memperoleh nilai sesuai KKM. Dan 

dari penilaian guru (Penilaian Individu) untu pelaksanaan siklus pertama dapat dijelaskan 

sebagai berikut rata-rata skor pemahaman : 975 : 25 = 39 Kemampuan siswa 

mengungkapkan rata-rata berkisar lebih dari 5 kalimat atau mendekati 6 kalimat. 

Sehingga pada pembelajaran yang akan datang perlu ditingkatkan jumlah kosa 

kata/kalimatnya. Rata-rata skor pengucapan : 546:25 = 21,84 Siswa cukup sering 

melakukan kesalahan pengucapan, untuk itu perlu perbaikan pada aktivitas pembelajaran 

yang akan dating. Rata-rata skor kelancaran : 533:25 = 21,32 menurut data penilaian 

siswa diperoleh rata-rata nilai 15,73 bila dikonversikan dengan kriteria nilai artinya siswa 

pada umumnya cukup lancar didalam mengungkapkan monolog descriptive lisan, tetapi 

berdasarkan data penilaian guru diperoleh rata-rata nilai 27,38 artinya siswa pada 

umumnya lancar didalam mengungkapkan monolog descriptive lisan. Setelah 

didiskusikan dengan tim pengamat dimungkinkan peningkatan kelancaran siswa ini 

terjadi karena terdapat waktu untuk melatih diri secara individu ketika siswa menunggu 

giliran saat penilaian individu atau siswa lebih serius bila dinilai guru. Walaupun 

demikian untuk mencapai hasil yang optimal perlu latihan lebih intensif sebelum siswa 

mendapat giliran penilaian individu.  

Sedangkan untuk pelaksanaan siklus kedua diperoleh data hasil analisis angket 

siswa juga menunjukkan hal yang sama yaitu selama proses pembelajaran sampai dengan 

penilaian, langkah-langkah yang dilakukan guru sesuai dengan rencana pembelajaran. Hal 

ini dapat diperoleh dari 20 siswa yang hadir memberi centangan pada kolom “ya” pada 

angket proses pembelajaran sesuai yang dialami siswa. Seluruh siswa juga menyatakan 

bahwa selama  pembelajaran melalui aktivitas curah pendapat ini menyenangkan, 

membuat mereka percaya diri, siswa lebih sering mengungkapkan dengan bahasa mereka 

sendiri dan siswa merasa keterampilan mengungkapkan bahasa Inggris lisan mereka 

meningkat. Dan data yang diperoleh guru ketika melakukan penilaian individu siswa 

sejumlah 18 (delapan belas), karena 2 siswa menyatakan belum siap sedangkan waktu 

pembelajaran sudah usai,  dipaparkan sebagai berikut Rata-rata skor pemahaman : 696:18 

= 38,7. Rata-rata nilai ini bila dikonversikan dengan kriteria penilaian monolog 

descriptive secara individu pada siklus II (Kriteria penilaian terlampir) , maka ke 18 siswa 

yang dibelajarkan tergolong terampil mengungkapkan monolog descriptive dengan rata-

rata 10 kalimat, sesuai dengan target pembelajaran. Untuk mencapai Discourse 

Competence hasil penilaian dapat paparkan sebagai berikut: Rata-rata skor pengucapan : 
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316:18=17,5 pada aspek pengucapan rata-rata nilai ini bila dikonversikan dengan kriteria 

penilaian monolog descriptive penilian individu pada siklus II menunjukkan bahwa pada 

umumnya siswa telah mampu mengungkapkan kalimat-kalimat monolog descriptive lisan 

sederhana dengan benar walaupun sebagian kecil siswa masih kadang-kadang melakukan 

kesalahan pengucapan tetapi pengucapannya jelas, perbaikan pengucapan hanya 

dilakukan bagi beberapa siswa yang belum mencapai kompetensi linguistic, rata-rata skor 

kelancaran : 288:18 = 16. Angka ini bila dikonversikan dengan kriteria penilaian individu 

monolog descriptive yang dilakukan guru pada siklus II, menunjukkan bahwa siswa pada 

umumnya lancar dan sebagian sangat lancar didalam mengungkapkan monolog 

descriptive lisan sederhana. Dan rata-rata skor struktur kalimat : 324:18 = 18. Data ini 

bila dikonversi dengan tabel kriteria penilaian individu monolog descriptive yang 

dilakukan guru pada siklus II, menunjukkan bahwa pada umumnya siswa mampu 

menggunakan struktur kalimat yang benar dalam mengungkapkan monolog descriptive 

ini.  

Untuk pelaksanaan siklus ketiga ini diperoleh hasil yakni hasil analisis data dari 

angket siswa pada siklus III ini menunjukkan hal yang sama dengan siklus-siklus 

sebelumnya yaitu seluruh siswa menyatakan bahwa selama  pembelajaran menggunakan 

sistim ICARE ini menyenangkan, membuat mereka percaya diri, siswa lebih sering 

mengungkapkan dengan bahasa mereka sendiri dan siswa merasa keterampilan 

mengungkapkan bahasa Inggris lisan mereka meningkat. Sedangkan data pada penilaian 

individu siswa sejumlah 29, dapat dipaparkan sebagai berikut : Rata-rata skor 

pemahaman : 1118:29=38,55. Rata-rata nilai ini bila dikonversikan dengan kriteria 

penilaian monolog descriptive secara individu pada siklus III (Kriteria penilaian 

terlampir), maka ke 29 siswa yang dibelajarkan telah terampil mengungkapkan monolog 

descriptive dengan rata-rata 10 kalimat.  

Untuk mencapai Discourse Competence hasil penilaian dapat paparkan berikut 

ini. Dan rata-rata skor pengucapan : 508:29=17,51. Pada aspek pengucapan rata-rata nilai 

ini bila dikonversikan dengan kriteria penilaian monolog descriptive penilaian individu 

pada siklus III menunjukkan bahwa pada umumnya siswa telah mampu mengucapkan 

kalimat-kalimat monolog descriptive dengan benar dan jelas walaupun sebagian kecil 

siswa masih kadang-kadang melakukan kesalahan pengucapan tetapi masih dalam batas 

kewajaran. Dan rata-rata skor kelancaran : 448:29=15,44. Angka ini bila dikonversikan 

dengan kriteria penilaian individu monolog descriptive yang dilakukan guru pada siklus 

III, mengindikasikan bahwa ke 29 siswa di kelas XI pada umumnya didalam 
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mengungkapkan monolog descriptive lisan mereka lancar sampai dengan sangat lancar. 

Dan rata-rata skor struktur kalimat : 512:29=17,65. Data ini bila dikonversi dengan 

kriteria penilaian individu monolog descriptive yang dilakukan guru pada siklus III, 

menunjukkan bahwa pada umumnya siswa mampu menggunakan struktur kalimat yang 

benar dalam mengungkapkan monolog descriptive menggunakan bahasa Inggris lisan. 

Sehingga dari hasil ketiga siklus dapat diperoleh hasil pembahasan yakni aktivitas curah 

pendapat dapat meningkatkan keterampilan siswa di dalam menggunakan bahasa Inggris 

lisan yang berterima khususnya untuk mengungkapkan monolog descriptive. Terbukti 

dari analisis data secara kuantitatif menunjukkan bahwa nilai hasil belajar siswa pada 

umumnya diatas Standar Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) bahasa Inggris yaitu 75. 

Di samping itu terbentuk sikap percaya diri siswa, sikap bersosial, toleransi, dan minat 

belajar untuk aktualisasi diri. Dan adapun gambaran peningkatan keterampilan 

mengungkapkan monolog descriptive sederhana siswa kelas XI SMKN 1 Sumberasih 

secara lisan dapat dipaparkan sebagai berikut. (a) 100% siswa telah mencapai Standar 

Ketuntasan Belajar Minimal (SKBM) yang ditunjukkan dari hasil belajar proses 

pembelajaran  dengan kondisi beberapa siswa melakukan pembelajaran remidial dengan 

tutor sebaya. (b) Begitu juga pada penilaian Individu diperoleh data semua siswa yang 

berjumlah 29 mencapai SKBM dengan nilai yang variatif.   (c) Secara kualitatif terlihat 

rasa percaya diri siswa meningkat dan siswa senang mendapatkan pembelajaran model 

ini. (d) Hasil analisis angket siswa juga menunjukkan bahwa dari 29 siswa memberi 

centangan pada kolom “ya” pada angket proses pembelajaran sesuai yang dialami siswa. 

Seluruh siswa juga menyatakan bahwa selama  pembelajaran melalui aktivitas curah 

pendapat ini menyenangkan, membuat mereka percaya diri, siswa lebih sering 

mengungkapkan dengan bahasa mereka sendiri dan siswa merasa keterampilan 

mengungkapkan bahasa Inggris lisan mereka meningkat. Dengan demikian tindakan pada 

siklus III adalah sukses karena nilai kuantitatif rata rata siswa sudah melebihi kriteria 

sukses. 

 

Simpulan  

Pembelajaran bahasa Inggris mengungkapkan monolog descriptive lisan 

sederhana yang berterima menggunakan sistim ICARE, dilakukan melalui lima tahapan 

pembelajaran  yaitu (1) Introduce (Perkenalkan), pada tahap ini guru memperkenalkan 

tujuan pembelajaran dan fungsi-fungsi sosial (lifeskills) yang terkait dalam proses 

pembelajaran. Guru memberikan permainan sederhana yang bertujuan untuk 
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membangkitkan semangat siswa dalam belajar. (2) Tahap kedua, Connect (Hubungkan), 

guru berupaya untuk menghubungkan tujuan dan topik bahasan dengan sesuatu yang 

bermakna dalam kehidupan nyata. Pada pembelajaran monolog descriptive ini guru 

melakukan dengan cara bertanya langsung kepada siswa tentang sifat, warna, keadaan, 

bentuk dan sebagainya yang mendukung untuk mendiskripsikan sesuatu berkaitan dengan 

topik bahasan. (3) Pada tahap  Apply  (Terapkan), siswa mencoba untuk menerapan 

pengetahuannya seperti mengungkapkan bagian-bagian wajah, bagian tubuh dan 

sebagainya melalui tanya jawab, atau bermain kuis. Pada aktivitas ini guru dapat 

memodelkan satu atau dua contoh wacana descriptive. (4) Tahap berikutnya adalah 

Reflect  (Refleksikan), langkah ini guru membantu siswa menentukan hal-hal esensi yang 

diungkapkan seperti berupa clue-clue  yang menjadi bahan catatan atau dokumen siswa. 

(5) Melatih siswa mendiskripsikan sesuatu dalam kelompok dan melakukan penilaian 

proses pembelajaran merupakan tahapan  

Extend (Perluaskan), dalam tahapan ini memungkinkan siswa mengelaborasi 

pengetahuannya dengan hal-hal yang bermakna dalam kehidupan, tahap ini sering 

memunculkan ide-ide kreatif siswa. Pembelajaran menggunakan sistem ICARE 

mengkondisikan siswa belajar berpendapat dan mengungkapkan pengetahuannya, 

mengaplikasikan, merefleksi dan memperluas pengalaman belajar mereka maka akan 

membentuk sikap percaya diri siswa karena siswa terlibat langsung mengaplikasikan 

pengetahuannya. Dengan model pembelajaran bahasa Inggris mengungkapkan monolog 

descriptive lisan menggunakan sistem ICARE ini siswa merasa senang, membuat mereka 

percaya diri, siswa mampu menerapkan dengan bahasa mereka sendiri dan siswa merasa 

keterampilan mengungkapkan bahasa Inggris lisan mereka meningkat.  

Untuk mengetahui keterampilan siswa dalam belajar maka dilakukan penilaian 

proses dan penilaian individu. Pembelajaran kompetensi linguistik seperti struktur 

kalimat, pengucapan, intonasi bisa dikaitkan atau disisipkan selama proses pembelajaran. 

Sedangkan penilaian proses pembelajaran ataupun penilaian individu mengacu pada 

bahasa Inggris yang berterima yaitu pencapaian Discourse Competence, dengan 

kompetensi pendukungnya Actional Competence, Linguistic Competence, Sociocultural 

Competence dan Strategic Competence sedangkan kompetensi tambahan yaitu Affective 

Competence dipergunakan selama aktivitas pembelajaran. 
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Dari pengalaman melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas ini bagi yang akan 

menerapkan pembelajaran sistem ICARE disarankan yaitu : Sebelum pembelajaran 

dimulai guru perlu memotivasi siswa terlebih dahulu agar timbul rasa percaya diri 

mereka, motivasi ini dapat berupa permainan games sederhana, kuis, lagu-lagu dan 

sebagainya, karena siswa akan mengungkapkan bahasa mereka sendiri berdasarkan 

pengalamannya sehingga membutuhkan situasi kelas yang kondusif, penilaian proses 

pembelajaran dilakukan seefektif mungkin agar dapat menghemat waktu, penjelasan 

tentang Kriteria Penilaian, perlu dijelaskan dan dilatihkan kepada siswa, agar siswa 

memiliki sikap untuk mencapai skor maksimal dan mampu menilai orang lain, peta 

konsep tentang hal-hal esensi yang perlu di diskripsikan akan membantu siswa didalam 

belajar dan berlatih untuk mencapai kompetensi. Dan siswa diusahakan belajar dalam 

kelompok, karena dengan berkelompok siswa akan belajar bersosial, saling memberi, 

mengasah dan mengasuh antar teman. Hal ini memunculkan rasa percaya diri siswa, sikap 

saling menghormati, meminimalkan siswa yang memiliki rasa minder atau kurang berani 

tampil. 
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Abstrak : Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

perkembangan karakter siswa melalui layanan informasi bagi siswa kelas XI. 

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu bulan September sampai dengan 

bulan Nopember 2016. Adapun yang menjadi subjek penelitian tindakan kelas ini 

adalah siswa kelas XI SMKN 2 Probolinggo semester 1 tahun pelajaran 2016/2017 

dengan jumlah siswa 21 Anak. Prosedur penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

tindakan kelas terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, ref1eksi, dan revisi. Melalui 

penerapan layanan informasi peningkatan perkembangan karakter siswa meningkat 

dari tindakan I, tindakan II ke tindakan III, terdapat peningkatan perkembangan 

karakter siswa dalam proses bimbingan melalui layanan informasi dalam aspek 

yang diamati yaitu bertanggung jawab, aspek kedisiplinan dan aspek peduli 

lingkungan dari kriteria cukup baik menjadi sangat baik, dan hasil perkembangan 

karakter siswa kelas XI meningkat dari kondisi awal dari 15 siswa (71,43%) ke 

tindakan II meningkat yang mendapat nilai tuntas menjadi 18 siswa (85,71%) dan 

tindakan III meningkat menjadi 20 siswa (95,24%).  

 

Kata kunci : Layanan Informasi, Karakter Siswa, Bimbingan Konseling  

 

Abstract: The purpose of this study was to determine the increase in student 

character development through information services for class XI students. The 

research was conducted for 3 months, from September to November 2016. As for 

the subjects of this classroom action research were students of class XI SMKN 2 

Probolinggo semester 1 of the 2016/2017 academic year with 21 children. The 

research procedure used was classroom action research consisting of planning, 

implementing, reflecting, and revising. Through the application of information 

services the increase in student character development increases from action I, 

action II to action III, there is an increase in the development of student character 

in the guidance process through information services in the observed aspects, 

namely responsibility, disciplinary aspects and environmental aspects of the criteria 

being good enough to be very good. good, and the results of the character 

development of class XI students increased from the initial condition of 15 students 

(71.43%) to action II increased to 18 students (85.71%) and action III increased to 

20 students (95.24 %). 

 

Keywords: Information Services, Student Character, Counseling Guidance 
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Pendahuluan  

Proses Belajar Mengajar selama ini cenderung berlangsung secara konvensional 

atau menggunakan strategi pembelajaran tradisional artinya kebanyakan guru hanya 

mentransformasi ilmu ke siswa dengan menggunakan metode ceramah saja. Padahal 

sesuai kurikulum 2009 yaitu guru dituntut untuk menjadikan peserta didik mampu 

mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan 

dengan mengintegrasikan life skill, sedang guru hanya bertindak sebagai fasilitator saja.  

Sebenarnya banyak metode pembelajaran yang ada, hanya saja tidak semua 

metode bisa digunakan untuk semua jenis materi. Hal ini disebabkan peneliti. teknis 

sumber belajar, sangat diharapkan berperan sebagaimana mestinya dan sebagai tenaga 

kependidikan yang berkualitas. Tenaga pendidik/guru yang berkualitas adalah tenaga 

pendidik/guru yang sanggup. dan terampil dalam melaksanakan tugasnya.  

Tugas utama guru adalah bertanggung jawab membantu anak didik dalam hal 

belajar. Dalam proses belajar mengajar, gurulah yang menyampaikan pelajaran, 

memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam kelas, membuat evaluasi belajar siswa, 

baik sebelum, sedang maupun sesudah pelajaran berlangsung (Combs, l984). Untuk 

memainkan peranan dan melaksanakan tugas-tugas itu, seorang guru diharapkan memiliki 

kemampuan professional yang tinggi. Dalam hubungan ini maka untuk mengenal siswa-

siswanya dengan baik, guru perlu memiliki kemampuan untuk melakukan diagnosis serta 

mengenal dengan baik cara-cara yang paling efektif untuk membantu siswa tumbuh 

sesuai dengan potensinya masing-masing.  

Dengan tercapainya tujuan dan kualitas pembelajaran, maka dikatakan bahwa 

guru telah berhasil dalam mengajar. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar tentu saja 

diketahui setelah diadakan evalusi dengan berbagai faktor yang sesuai dengan rumusan 

beberapa tujuan pembelajaran. Sejauh mana tingkat keberhasilan belajar mengajar, dapat 

dilihat dari daya serap anak didik dan persentase keberhasilan anak didik dalam mencapai 

tuiuan pembelaiaran khusus. Jika hanya tujuh puluh lima persen atau lebih dari jumlah 

anak didik yang mengikuti proses belaiar mengaiar mencapai taraf keberhasilan kurang 

(di bawah taraf minimal), maka proses belajar mengajar berikutnya hendaknya ditinjau 

kembali.  

Setiap akan mengajar, guru perlu membuat persiapan mengajar dalam rangka 

melaksanakan sebagian dari rencana bulanan dan rencana tahunan. Dalam perisiapan itu 

sudah terkandung tentang, tujuan mengajar, pokok yang akan diajarkan, metode 

mengajar, bahan pelajaran, alat peraga dan teknik evaluasi yang digunakan. Karena itu 
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setiap guru harus memahami benar tentang tujuan mengajar, secara khusus memilih dan 

menentukan metode mengajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, cara memilih, 

menentukan dan menggunakan alat peraga, cara membuat tes dan menggunakannya, dan 

pengetahuan tentang alat-alat evaluasi.  

Hal tersebut dapat dicapai apabila dalam layanan informasi, guru senantiasa 

memanfaatkan teknologi pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran dengan metode 

Layanan Informasi dalam penyampaian materi dan mudah diserap peserta didik atau 

siswa berbeda. Khususnya dalam pembelajaran Bimbingan Konseling, agar siswa dapat 

memahami materi yang disampaikan guru dengan baik. maka proses pembelajaran 

dengan metode Layanan Informasi guru akan memulai membuka pelajaran dengan 

menyampaikan kata kunci, tujuan yang ingin dicapai, baru memaparkan isi dan diakhiri 

dengan memberikan soal-soal kepada siswa.  

Proses pembelajaran yang dilakukan guru memang dibedakan keluasan 

cakupannya, tetapi dalam konteks kegiatan belajar mengajar mempunyai tugas yang 

sama. Maka tugas mengajar bukan hanya sekedar menuangkan bahan pelajaran, tetapi 

teaching is primarily and always the stimulation of learner (Wetherington, 1986), dan 

mengajar tidak hanya dapat dinilai dengan hasil penguasaan mata pelajaran, tetapi yang 

terpenting adalah perkembangan pribadi anak, sekalipun mempelajari pelajaran yang 

baik, akan memberikan pengalaman membangkitkan bermacam-macam sifat, sikap dan 

kesanggupan yang konstruktif.  

Dengan tercapainya tujuan dan kualitas pembelajaran, maka dikatakan bahwa 

guru telah berhasil dalam mengajar. Keberhasilan kegiatan belajar mengajar tentu saja 

diketahui setelah diadakan evalusi dengan berbagai factor yang sesuai dengan rumusan 

beberapa tujuan pembelajaran. Sejauh mana tingkat keberhasilan belajar mengajar, dapat 

dilihat dari daya serap anak didik dan persentase keberhasilan anak didik dalam mencapai 

tujuan pembelajaran khusus. Jika hanya tujuh puluh lima persen atau lebih dari jumlah 

anak didik yang mengikuti proses belajar mengajar mencapai taraf keberhasilan kurang 

(di bawah taraf minimal). maka proses belajar mengajar berikutnya hendaknya ditinjau 

kembali.  

Dari latar belakang masalah tesebut, maka peneliti merasa terdorong untuk 

melihat pengaruh Layanan Informasi terhadap Keaktifan belajar siswa dengan mengambil 

judul “Penggunaan Layanan Informasi Dalam Perkembangan Karakter Siswa Mata 

Pelajaran Bimbingan Konseling Pada Siswa Kelas Xl SMKN 2 Probolinggo Tahun 

Pelajaran 2016/2017 ”.  
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Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah: Untuk mengungkap pengaruh layanan 

infomasi terhadap perkembangan karakter siswa mata pelajaran Bimbingan Konseling 

pada siswa kelas XI SMKN 2 Probolinggo semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017? 

Dan Untuk mengungkap metode layanan infomasi terhadap perkembangan karakter siswa 

mata pelajaran Bimbingan Konseling pada siswa kelas Xl SMKN 2 Probolinggo semester 

ganjil tahun pelajaran 2016/2017? 

Manfaat dari penelitian ini adalah : Hasil dan temuan penelitian ini dapat 

memberikan informasi tentang metode layanan informasi dalam pembelajaran Bimbingan 

Konseling, Guru-guru Bimbingan Konseling perlu memanfaatkan teknik layanan 

informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, baik dalam hal kualitas proses 

maupun kualitas hasil. Dan memberikan tanggung jawab dan rasa keadilan bagi guru 

dalam hal proses pembelajaran dengan tetap berpegang pada suatu pengertian bahwa 

siswa memerlukan perhatian guru.  

 

Bimbingan dan Konseling  

Sebelum membahas lebih jauh tentang bimbingan dan konseling, sepatutnya kita 

mesti memahami arti dari kata bimbingan dan konseling itu terlebih dahulu. Secara 

etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “guidance” yang berasal 

dari kata kerja ”to guide”, yang mempunyai arti ”menunjukkan”, “membimbing”, 

“menuntun”, ataupun “membantu”. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum, 

bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan.  

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa bimbingan pada prinsipnya merupakan 

proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau 

beberapa orang individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman 

tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, menentukan, dan menyusun rencana 

sesuai dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan normanorma yang 

berlaku.  

Pengertian konseling secara etimologi, berasal dari bahasa latin, yaitu consilium 

(dengan atau bersama), yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Dalam bahasa 

Anglo Saxon, istilah konseling berasal dari sellan, yang berarti menyerahkan atau 

menyampaikan. Peneliti menyatakan bahwa pengertian dari konseling adalah proses 

hubungan tatap muka yang dilakukan oleh seorang konselor dengan klien yang bersifat 

rahasia guna untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh seorang klien atau konseli. 

Dengan demikian, bimbingan dan konseling adalah upaya pemberian bantuan yang 
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dilakukan oleh seorang konselor kepada anak didik agar dapat memahami dirinya 

sehingga sanggup mengarahkan diri dan bertindak dengan baik sesuai dengan 

perkembangan jiwanya. 

Jadi dapat ditarik benang merang jika setiap layanan dan kegiatan bimbingan dan 

konseling dilaksanakan haruslah secara langsung mengacu pada salah satu atau pada 

beberapa fungsi itu, agar hasil yang hendak dicapai secara jelas dapat diidentifikasi dan 

dievaluasi. Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. Dalam 

menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya selalu 

mengacu pada asas-asas bimbingan dan konseling, dan diterapkan sesuai dengan asas-

asas bimbingan dan konseling. Asas-asas yang dimaksud adalah : 

1) Asas Kerahasiaan  

2) Asas Kesukarelaan  

3) Asas Keterbukaan  

4) Asas Kekinian  

5) Asas Kemandirian 

6) Asas Kegiatan  

7) Asas Kedinamisan  

8) Asas Keterpaduan 

9) Asas Kenormatifan  

10) Asas Keahlian  

11) Asas Alih tangan  

12) Asas Tut wuri handayani  

Jadi menurut penulis asas-asas dalam bimbingan dan konseling sangat 

mempunyai keterkaitan satu sama lain, jika salah satu asas itu tidak dijalankan maka tidak 

menutup kemungkinan jika bimbingan konseling akan kehilangan kepercayaan oleh 

kliennya, bahkan mungkin klien tidak mau lagi untuk berhubungan dengan layanan 

bimbingan dan konseling.  

 

Pembahasan Tentang Karakter Siswa  

Untuk mengetahui pengertian karakter, kita dapat melihat dari dua sisi, yakni sisi 

kebahasaan dan sisi istilah. Menurut bahasa (etimologi) istilah karakter berasal dari 

bahasa latin kharakter, kharassaein, dan kharax, dalam bahasa Yunani character dari 

kata charassein, yang berarti membuat tajam dan membuat dalam. Dalam bahasa Inggris 

character dan dalam bahasa Indonesia lazim digunakan dengan istilah karakter. 
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Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional kata karakter berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau 

budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau bermakna bawaan, hati, 

jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak.  

Sementara menurut istilah (terminologis), terdapat beberapa pengertian mengenai 

karakter, sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

1) Homby and Pamwell (1979) mendefinisikan karakter adalah kualitas mental atau 

moral, kekuatan moral, nama atau reputasi.  

2) Wyrme (1979) memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian, yaitu: 

pertama, karakter menunjukan bagaimana seseorang berprilaku. Apabila seseorang 

berprilaku tidak jujur, kejam. atau rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan 

perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berprilaku jujur, suka menolong, 

tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat 

kaitannya dengan “personality”. Seseorang baru bisa disebut berkarakter (a person 

of character) apabila tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral.  

3) Tadzkiroatun Musfiroh (1980) yang mengartikan karakter itu mengacu pada 

serangkain sikap, perilaku, motivasi dan keterampilan. Makna karakter itu sendiri 

sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang yang berarti “to mark” atau menandai 

dan memfokuskan pada aplikasi nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah 

laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan berperilaku jelek dikatakan 

sesuai dengan yang berkarakter jelek. Sebaliknya orang yang berperilaku sesuai 

dengan kaidah moral dinamakan berkarakter mulia.  

4) Sedangkan Imam Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan ahlak, 

yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah 

menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi.  

5) Karakter menurut penulis adalah kualitas mental atau moral seseorang yang 

diaplikasikan kedalam bentuk perilaku maupun perbuatan dan bisa dikatakan watak 

atau budi pekerti.  

Istilah karakter juga memiliki kedekatan dengan etika. Karena umumnya orang 

dianggap memiliki karakter yang baik setelah mampu bertindak berdasarkan etika yang 

berlaku di sekitar. Namun etika dalam perkembangannya lebih cendenmg diartikan 

sebagai adat kebiasaan. Meskipun etika dan moral secara etimologi senonim, namun 

fokus kajian keduanya dibedakan. Etika lebih merupakan pandangan filosofis tentang 
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tingkah laku, sedang moral lebih pada aturan normatif yang menjadi pegangan seseorang 

dalam mengatur tingkah lakunya  

Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, maka pendidikan karakter 

ataupun pendidikan akhlak dipandang sebagai usaha sadar dan terencana, bukan usaha 

yang sifatnya teijadi secara kebetulan. Atas dasar ini, pendidikan karakter adalah usaha 

yang sungguh-sungguh untuk memahami, membentuk, memupuk nilainilai etika, baik 

untuk diri sendiri maupun untuk semua warga masyarakat.  

Pendidikan karakter dari segi substansi dan tujuannya sama dengan pendidikan 

budi pekerti, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan secara mendasar, karena 

membawa perubahan individu sampai ke akar-akarnya. Istilah budi pekerti mengacu pada 

pengertian dalam bahasa inggris, yang diterjemahkan sebagai moralitas. Moralitas 

mengandung beberapa pengertian, antara lain: adat-istiadat, sopan santun, dan perilaku. 

Budi pekerti berisi tentang nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut 

kebaikan dan keburukannya melalui norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan 

santun, dan norma budaya dan adat istiadat masyarakat. Budi pekerti akan 

mengidentifikasi perilaku positif yang diharapkan dapat terwujud dalam perbuatan, 

perkataan, pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian peserta didik.  

Jika dikaji secara intensif sebenarnya pendidikan karakter mengacu pada 

pendidikan akhlakqul karimah. Akhlak berkaitan dengan ketakwaan manusia kepada 

Allah, dalam rangka menuju pribadi yang taqwa. Masyarakat yang akhlaknya baik akan 

menjadi masyarakat yang damai, aman, dan tentram. Demikian juga di sekolah tidak ada 

kerisauan, namun jika masih ada kerisauan maka ada gangguan akhlak didalam sekolah 

itu. Adapun tujuan pendidikan karakter adalah:  

1) Mendorong kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan 

nilai-nilai universal dan tradisi budaya angsa yang religius.  

2) Meningkatkan kemampuan untuk menghindari sifat-sifat tercela yang dapat merusak 

diri sendiri, orang lain dan lingkungan.  

3) Memupuk ketegaran dan kepekaan peserta didik terhadap situasi sekitarnya sehingga 

tidak terjerumus kedalam perilaku yang menyimpang baik secara individu maupun 

sosial. 

4) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai penerus 

bangsa.  

Manusia terdiri dari rohani dan jasmani. Jadi upaya pembentukan karakter 

seutuhnya berarti membangun rohani dan jasmaninya tersebut. Manusia tidak mungkin 
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mampu membangun kepribadiannya dengan mengandalkan pemikirannya saja, karena 

dengan ilmu pengetahuan sebagai hasil pemikiran akalnya dari dahulu hingga sekarang 

belum berhasil mengetahui hakikat dirinya. Karakter tidak terbentuk begitu saja, tetapi 

terbentuk melalui beberapa factor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor tersebut 

adalah: factor biologis, factor social, dan factor kebudayaan. Bahwa kepribadian 

seseorang tumbuh dan berkembang atas dua kekuatan, yaitu kekuatan dari dalam dan 

factor kebudayaan. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menggunakan factor ajar bagi 

factor eksternal dan factor dasar bagi factor intern”  

Pendapat lain menyebutkan bahwa unsur terpenting dalam pembentukan karakter 

adalah pikiran karena pikiran, yang ada di dalamnya terdapat seluruh progam yang 

terbentuk dari pengalaman hidupnya, merupakan pelopor segalanya. Progam ini 

kemudian membentuk system kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola berpikir 

yang bisa memengaruhi perilakunya. 

Perhatian besar dan' orang tua dan timbal balik antara ibu dan anaknya. Menurut 

pakar pendidikan anak, seorang ibu yang sangat perhatian terhadap anaknya yang berusia 

di bawah enam bulan akan mempengaruhi sikap bayinya sehingga menjadi anak yang 

gembira, antusias mengeksplorasi lingkungannya dan menjadi yang kreatif. Menurut T. 

Lickona, E. Schaps dan Lewis. Menurut Charakter Education Quality Standars 

sebagaimana dikutip Mulyasa merekomendasikan 11 prinsip untuk mewujudkan 

pendidikan karakter yang efektif yaitu:  

1. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter  

2. Mengidentifikasi karakter sebagai komprehensif supaya mencakup pemikiran, 

perasaan, dan perilaku  

3. Menggimakan pendekatan yang tajam proaktif dan efektif untuk membangun 

karakter  

4. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian  

5. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukan perilaku yang baik  

6. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang 

menghargai semua siswa, membangun karakter mereka dan membantu mereka 

sukses  

7. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para siswa  

8. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagai 

tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama.  
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9. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun 

inisiatif pendidikan karakter  

10. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha 

membangun karakter.  

11. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter dan 

manifestasi karakter positif dalam kehidupan siswa.  

Berdasarkan pada prinsip-prinsip diatas, Dasyim Budimansyah (2000) 

berpendapat bahwa program pendidikan karakter di sekolah perlu dikembangkan dengan 

berdasarkan pada prinsip prinsip sebagai berikut:  

a) Pendidikan karakter di sekolah harus dilaksanakan secara berkelanjutan 

(kontinuitas).  

b) Pendidikan karakter hendaknya dikembangkan melalui semua mata pelajaran 

(terintegrasi), melalui pengembangan diri, dan budaya suatu satuan pendidikan.  

c) Sejatinya nilai-nilai karakter tidak hanya diajarkan (dalam bentuk pengetahuan), jika 

hal tersebut diintegrasikan dalam mata pelajaran. Kecuali bila dalam bentuk mata 

pelajaran agama (yang didalamnya mengandung ajaran) maka tetap diajarkan dengan 

proses, pengetahuan (knowling), melakukan (doing), dan ahirnya membiasakan 

(habit).  

d) Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif (active learning) dan 

menyenangkan (ergioyfizll learning).  

Disini dalam setiap tahapan dalam prinsip karakter mempunyai tujuan yang sama 

yaitu untuk mendorong lahirnya anak-anak yang baik. Begitu tumbuh karakter yang baik, 

anakanak akan tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal 

yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar,  juga akan cenderung memiliki 

tujuan hidup.  

 

Bimbingan Konseling dalam rangka Mengembangkan Karakter Siswa 

Istilah bimbingan dan konseling sudah sangat populer dewasa ini, bahkan sangat 

penting peranannya dalam sistem pendidikan kita. Ini semua terbukti karena Bimbingan 

dan Konseling telah dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kita. Bimbingan dan 

konseling memiliki peranan yang semakin menentukan dalam rangka meningkatkan 

sumberdaya manusia dan mengembangkan kepribadian dan potensi (bakat, minat, dan 

kemampuan) peserta didik.  

Bimbingan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan, karena 
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bimbingan konseling adalah suatu kegiatan bantuan dan tuntunan yang diberikan kepada 

individu pada umumnya dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka 

meningkatkan muttmya. Hal ini sangat relevan jika dilihat dari perumusan bahwa 

pendidikan itu adalah merupakan usaha sadar yang bertujuan untuk mengembangkan 

kepribadian dan potensi-potensinya (bakat, minat, dan kemampuannya). Kepribadian 

menyangkut masalah perilaku atau sikap mental dan kemampuannya meliputi masalah 

akademik dan keterampilan. Tingkat kepribadian dan kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang merupakan suatu gambaran mutu dari orang yang bersangkutan. Untuk 

mengembangkan karakter para siswa di sekolah hendaknya para guru bimbingan 

konseling memberikan layanan yang baik kepada para siswa sendiri. 

Pada masyarakat yang semakin maju, masalah penemuan identitas pada individu 

semakin rumit. Hal ini disebabkan oleh tuntutan masyarakat maju kepada anggota-

anggotanya menjadi lebih berat. Persyaratan untuk dapat diterima menjadi anggota 

masyarakat bukan saja kematangan fisik, melainkan juga kematangan mental psikologis, 

kultural, vokasional, intelektual dan religius. Kerumitan ini akan terus meningkat pada 

masyarakat yang sedang membangun, sebab perubahan cepat yang terjadi pada 

masyarakat yang membangun, akan merupakan tantangan pula bagi individu atau siswa. 

Keadaan semacam inilah yang menuntut Bimbingan dan Konseling secara giat dan 

berperan penuh terhadap pembentukan karakter siswa di sekolah. Karena karakter anak 

bangsa menentukan baik buruknya moral bangsa ini. Ada sejumlah layanan bimbingan 

dan konseling di sekolah diantaranya sebagai berikut:  

a) Layanan Orientasi  

b) Layanan Informasi  

c) Layanan Penempatan dan Penyaluran  

d) Layanan Bimbingan Belajar  

e) Layanan Konseling Perseorangan  

f) Layanan Bimbingan Kelompok 

g) Layanan Konseling Kelompok  

Dengan adanya layanan konseling kelompok akan memudahkan untuk 

memberikan solusi permasalahan bagi para siswa, sehingga para siswa dapat menerima 

layanan informasi yang diinginkan secara kelompok. 

 

Tahap-Tahap Pembentukan Karakter Siswa  

Berdasarkan perspektif yang berkembang dalam sejarah pemikiran manusia, 
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pendidikan karakter harus dilakukan berdasarkan tahapantahapan perkembangan anak 

sejak usia dini sampai dewasa. Berdasarkan pemikiran psikolog Kohlberg dan ahli 

pendidikan dasar Marlene Lockheed (2000) terdapat empat tahap pendidikan karakter 

yang perlu dilakukan, yaitu:  

a. Tahap “pembiasaan” sebagai awal perkembangan karakter anak  

b. Tahap pemahaman dan penalaran anak terhadap nilai, sikap, perilaku, dan 

karakter anak didik  

c. Tahap penerapan berbagai perilaku dan tindakan anak didik dalam kenyataan 

sehari-hari  

d. Dan tahap pemaknaan yaitu suatu tahap refleksi dari para anak didik melalui 

penilaian terhadap seluruh sikap dan perilaku yang telah mereka pahami dan 

lakukan bagaimana dampak dan kemanfaatannya'  

Secara alami, sejak lahir sampai berusia tiga tahun, atau mungkin hingga sekitar 

lima tahun, kemampuan menalar seorang anak belum tumbuh sehingga pikiran bawah 

sadar (subconscious mind) masih terbuka dan menerima apa saja informasi dan stimulus 

yang dimasukkan ke dalamnya tanpa ada penyeleksian, mulai dari orang tua dan 

lingkungan keluarga. Dari mereka itulah pondasi awal terbentuknya karakter sudah 

terbangun. Pondasi tersebut adalah kepercayaan tertentu dan konsep diri. Semua 

pengalaman hidup yang berasal dari lingkungan kerabat, sekolah, televisi, internet, buku, 

majalah, dan berbagai sumber lainnya menambah pengetahuan yang akan mengantarkan 

seseorang memiliki kemampuan yang semakin besar untuk dapat menganalisis dan 

menalar objek luar. Mulai dari sinilah, peran pikiran sadar menjadi semakin dominan. 

Seiring perjalanan waktu, maka penyaringan terhadap infonnasi yang masuk melalui 

pikiran sadar menjadi lebih ketat sehingga tidak sembarang informasi yang masuk 

melalui pancaindra dapat mudah dan langsung diterima oleh pikiran bawah sadar.  

Semakin banyak informasi yang diterima dan semakin matang system 

kepercayaan dan pola pikir yang terbentuk, maka semakin jelas tindakan, kebiasaan dan 

karakter unik dari masing-masing individu. Dengan kata lain, setiap individu akhimya 

memiliki sistem kepercayaan, citra diri, dan kebiasaan yang unik. Jika sistem 

kepercayaannya benar dan selaras, karakternya baik, dan konsep dirinya bagus, maka 

kehidupannya akan terus baik dan semakin membahagiakan. Sebaliknya jika system 

kepercayaannya tidak selaras. karakternya tidak baik dan konsep dirinya buruk, maka 

kehidupannya akan dipenuhi banyak permasalahan dan penderitaan.  

Dari sini dapat peneliti tekankan bahwa bimbingan dan konseling dalam segala 
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layanannya sangatlah mendorong dan mendukung peserta didik dalam mengembangkan 

karakternya, karena pada usia Sekolah Menengah Pertama dia harus bisa menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya. Jika karakter yang baik itu tidak dikembangkan, maka sangat 

mungkin peserta didik sulit beradaptasi dengan lingkungannya.  

 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian 

dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran atau di kelas, dalam hal ini 

berkaitan dengan bimbingan konseling sehingga permasalahannya bisa individual atau 

kelompok bagi siswa yang bermasalah. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, 

sebab menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana 

hasil yang diinginkan dapat dicapai. Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 2 

Probolinggo. Pelaksanaan tindakan dimulai tanggal 15 September 2016 hingga 27 

Oktober 2016. Pertemuan bimbingan guru kelas XI SMKN 2 Probolinggo semester ganjil 

tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini dilaksanakan selama tiga tindakan/putaran 

(kalau dalam Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling dinamakan tindakan). Subjek 

penelitian adalah siswa pada kelas XI SMK Negeri 2 Probolinggo semester ganjil tahun 

pelajaran 2016/2017, berjumlah 21 anak.  

Tabel 1 Rencana Pelaksanaan Pertindakan 

Rencana Penggunaan Model Layanan Informasi Bimbingan Konseling 

Tindakan 1 Membimbing 

Guru BK Membuat 

Langkah Langkah 

Pelaksanaan Bimbingan 

melalui layanan informasi 

Tindakan 1 Membimbing 

Guru BK Membuat 

Langkah Langkah 

Pelaksanaan Bimbingan 

melalui layanan informasi 

Tindakan 1 Membimbing 

Guru BK Membuat 

Langkah Langkah 

Pelaksanaan Bimbingan 

melalui layanan informasi 

Kegiatan di Kelas XI / 

Ganjil SMKN 2 

Probolinggo semester 

Ganjil tahun ajaaran 

2016/2017 

Kegiatan di Kelas XI / 

Ganjil SMKN 2 

Probolinggo semester 

Ganjil tahun ajaaran 

2016/2017 

Kegiatan di Kelas XI / 

Ganjil SMKN 2 

Probolinggo semester 

Ganjil tahun ajaaran 

2016/2017 

Pelaksanaan Tindakan 1 

29 September 2016 

Pelaksanaan Tindakan 2 

13 Oktober 2016 

Pelaksanaan Tindakan 3 

27 Oktober 2016 

Observasi dibagi dalam tiga tindakan/putaran, yaitu tindakan/putaran 1, 2, dan 3, 

di mana masing putaran dikenai perlakuan yang sama (alur kegiatan yang sama) dan 

membahas satu sub pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di akhir masing 

putaran. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah tes buatan guru yang fungsinya 

adalah: (1) Untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang 

telah diberikan dalam waktu tertentu; (2) Untuk menentukan apakah suatu tujuan telah 
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tercapai; dan (3) Untuk memperoleh suatu nilai (Arikunto, Suharismi, 2002). Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:  

1. Silabus  

2. Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling  

3. Lembar Kegiatan Layanan Siswa  

4. Tes formatif  

Untuk mengetahui keefektivan suatu metode dalam kegiatan pembelajaran 

layanan bimbingan konseling perlu diadakan analisis data. Pada penelitian ini 

menggunakan teknik analisis dekriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang 

bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan data yang diperoleh dengan 

tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa, juga untuk memperoleh respon 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran layanan bimbingan konseling serta aktivitas siswa 

selama proses pembelajaran layanan bimbingan konseling tersebut.  

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling I 

Berkaitan dengan tindakan pertama ini peneliti menetapkan langkah dan proses 

sebagai berikut :  

1. Perencanaan  

Kegiatan perencanaan dalam penelitian tindakan bimbingan konseling ini 

meliputi\: 

a) Penyusunan Rencana Pembelajaran Layanan Bimbingan Konseling 

b) Menyiapkan gambar sesuai dengan permasalahan 

c) Menyiapkan blangko observasi  

d) Menyiapkan blangko evaluasi  

 

2. Tindakan  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran layanan bimbingan konseling untuk tindakan 

1 dilaksanakan pada tanggal 29 September 2016 pada siswa Kelas XI SMKN 2 

Probolingggo semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 21 siswa. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar mata pelajaran bimbingan konseling, 

sedangkan yang bertindak sebagai pengamat adalah Teman Sejawat Guru SMKN 2 

Probolingggo. Adapun proses pelaksanaan layanan bimbingan konseling mengacu pada 

rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang telah dipersiapkan.  
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Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksaaan layanan 

bimbingan konseling. Pada akhir proses belajar layanan bimbingan konseling siswa diberi 

tes formatif tindakan I dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam 

proses belajar layanan bimbingan konseling yang telah dilakukan. Adapun data hasil 

penelitian pada tindakan I adalah sebagai berikut :  

 

Table 2 Pengamatan Pengelolaan Bimbingan Konseling pada Guru BK Tindakan I 

No Aspek yang Diamati 
Penilaian 

Skor % 
Ya Tidak 1 2 3 4 

I Pelaksanaan         

 1. Menyampaikan Tujuan 

Pembelajaran BK 
✓      4 4 16, 67% 

2. Menyajikan Informasi ✓      4 4 16,67% 

3. Mengorganisasika siswa 

kedalam kelompok 

belajar 

✓     3  3 12,50% 

4. Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar  
✓     3  3 12,50% 

5. Evaluasi ✓    2   2 8,33% 

6.Memberikan Penghargaan ✓    2   2 8,33% 

II Pengelolaan Waktu     3  3 75 

III Antusiasme Kelas         

 1. Siswa antusias    2   2 50 

2. Guru antusias    2   2 50 

Keterangan         

Skor 1 Kurang baik Kategori Kurang baik 0% s/d 25 % Skor Maks : 24 

Skor 2 Cukup Baik Kategori Cukup Baik 26% s/d 50% Perolehan : 18 

Skor 3 Baik Kategori Baik 51% s/d 75% Prosentase : 75% 

Skor 4 Sangat Baik Ketegori sangat Baik 76% s/d 100% Kategori : Baik 

Berdasarkan table 2 di atas aspek-aspek yang mendapatkan kriteria kurang baik 

dari pengamat adalah Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok bekerja dan belajar. 

Membimbing kelompok bekerja dan belajar, evaluasi, memberikan penghargaan. 

Keempat aspek Kegiatan Bimbingan dari guru kepada siswa yang mendapat penilaian 

kurang baik, ini merupakan suatu kelemahan yang terjadi pada tindakan I. Dan akan 

dijadikan bahan kajian untuk refleksi dan revisi yang akan dilakukan pada tindakan  II.  

Dari data yang diperoleh bahwa tampak aspek-aspek yang diamati pada kegiatan 

belajar mengajar (tindakan I) yang dilaksanakan oleh guru BK dengan menggunakan 

layanan informasi mendapatkan penilaian yang baik dari pengamat akan tetapi dari 

seluruh penilaian terdapat nilai kurang. Namum demikian penilaian tersebut belum 

merupakan hasil yang optimal, untuk itu ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan 
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perhatian untuk penyempurnaan penerapan metode pembelajaran. Aspek-aspek tersebut 

adalah semangat siswa untuk melakukan tugas-tugas belajamya. Tanggung jawab siswa 

dalam mengerjakan tugas-tugas belajamya. Reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap 

stimulus yang diberikan seorang guru. Rasa senang dalam mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

Dengan penyempurnaan aspek-aspek di atas dalam penerapan metode bimbingan 

apa yang telah mereka pelajari dan mengemukakan pendapatnya sehingga mereka akan 

lebih memahami tentang apa yang telah mereka lakukan. Keempat aspek kegiatan 

bimbingan konseling pada siswa yang mendapat penilaian kurang baik dan ini merupakan 

suatu kelemahan yang terjadi pada tindakan  I. 

Tabel 3 Pengamatan hasil belajar siswa pada tindakan I 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Abi Ichwan Supardi 66, 67 Tidak Tuntas 

2 Agus Salim 66, 67 Tidak Tuntas 

3 Ahmad Ramadhani 66, 67 Tidak Tuntas 

4 Ahmad Sabiq 66, 67 Tidak Tuntas 

5 Alam Ibrohim 66, 67 Tidak Tuntas 

6 Aldhiva Rohfiyanto 66, 67 Tidak Tuntas 

7 Alex Roziqin 85,00 Tuntas 

8 Alfiansyah Surya Ramadhani 85,00 Tuntas 

9 Andika Adi Pratama 85,00 Tuntas 

10 Andrean Edo Kurnianto 85,00 Tuntas 

11 Anggara Gadhi 85,00 Tuntas 

12 Arif Widodo 85,00 Tuntas 

13 Arif Yudayana 85,00 Tuntas 

14 Arus Pujiarto 85,00 Tuntas 

15 Bebun Misahi 90,00 Tuntas 

16 Budiatin 90,00 Tuntas 

17 Burhanudin 90,00 Tuntas 

18 Dani Setiawan 90,00 Tuntas 

19 Dedi Dwi Marta 90,00 Tuntas 

20 Deppy Dirgantara 90,00 Tuntas 

21 Derwantoro 90,00 Tuntas 

Jumlah Skor Maksimal  = 2.100 

Jumlah Skor Perolehan  = 1.710,02 

Rata – Rata  = 81,43 

Jumlah Siswa Yang tuntas  =  15 Anak 

Presentase Ketuntasan  = 6,67 % 

Berdasarkan tabel 3 diperoleh data sebagai berikut : standar ketuntasan 95 % 

Jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar pada kondisi awal sebelum dilakukan 

penelitian tindakan sebanyak 15 siswa (6,67%) dengan nilai rata rata 81,43 yang belum 

mencapai ketuntasan sebanyak 6 siswa (16,67%).  
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Tabel 4. Hasil Tes Formatif Siswa Pada Tindakan  I 

No Aspek Yang Dinilai 
Jumlah Siswa Tingkat Kemampuan 

0-32 33-64 65-82 83-100 

1 Siswa bertanggung Jawab  2 Anak 19 Anak  

2 Siswa Disiplin  2 Anak 19 Anak  

3 Siswa Peduli Lingkungan  2 Anak 19 Anak  

Kriteria Baik sekali Baik Cukup Kurang Skor Maks 2.100 

Penskoran 4 3 2 1 Skor 1.583 

Kriteria 83-100 65-82 33-64 0-32 Rata-Rata 75,40 

Penilaian A B C D Prosentase 6,67 % 

Berdasarkan table 4 di atas tampak bahwa hasil belajar siswa dari instrument 

penilaian adalah :  

1. Bertanggung jawab sejumlah 19 anak dalam katagori tuntas dan 2 anak belum tuntas, 

2. Disiplin sejumlah 19 anak dalam katagori tuntas, siswa dan 2 anak belum tuntas, 

3. Peduli lingkungan sejumlah 19 anak dalam katagori tuntas, siswa dan 2 anak belum 

tuntas,  

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Tindakan  I 

No Uraian Hasil Tindakan   1 

1 Nilai Rata – Rata Tes Formatif 81,43 

2 Jumlah Siswa Yang tuntas Belajar 15 Anak 

3 Persentase ketuntasan Belajar 6,67 % 

Dari table 5 di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan metode yang 

telah direncanakan diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 87,38 dan 

ketuntasan belajar mencapai 6,67 % atau ada 15 siswa dari 21 siswa sudah tuntas belajar. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada tindakan  pertama secara klasikal siswa belum 

tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai > 85 hanya sebesar 6,67 % lebih kecil 

dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu sebesar 95,00 %. Hal ini disebabkan 

karena siswa masih merasa baru dan belum mengerti apa yang dimaksudkan dan 

digunakan guru BK. 

 

3. Refleksi  

Di dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan layanan bimbingan konseling 

diperoleh informasi dari hasil pengamatan sebagai berikut:  

1. Guru BK masih kurang dalam mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok bekerja 

dan belajar,  

2. Guru BK kurang dalam membimbing kelompok belajar dan bekerja. 
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3. Guru BK kurang baik dalam dalam Evaluasi.  

4. Guru BK kurang dalam pengelolaan waktu. 

5. Guru BK kurang baik dalam Memberikan penghargaan.  

6. Guru BK kurang dalam pegelolaan bimbingan Antusiasme kelas tidak aktif. 

 

4. Revisi Rancangan  

Pelaksanaan kegiatan pelaksanaan tindakan bimbingan konseling pada tindakan 

I ini masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada 

tindakan  berikutnya : 

1. Guru BK harus terampil dalam mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok 

bekerja dan belajar. 

2. Guru BK harus terampil dalam membimbing kelompok bekerja dan belajar.  

3. Guru BK harus terampil dalam evaluasi. 

4. Guru BK harus Memberikan penghargaan.  

5. Guru BK harus terampil dalam mengelola kelas dalam memberian materi sehingga 

bisa mengatur dalam pengelolaan waktu.  

6. Guru BK harus terampil dalam membimbing siswa sehingga Antusiasme kelas bisa 

kelihatan lebih aktif. 

  

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling Tindakan II  

Di dalam Pelaksanaan Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling Tindakan II 

ini peneliti menetapkan langkah dan proses untuk melakukan penelitian agar dapat 

meningkatkan prosentase ketuntasan dari Tindakan I sebagai berikut : 

1. Perencanaan  

Kegiatan perencanaan dalam Pelaksanaan Penelitian Tindakan Bimbingan 

Konseling Tindakan II ini meliputi : menyusun Rencana Pembelajaran Layanan 

Bimbingan Konseling, menyiapkan gambar sesuai dengan permasalahan, menyiapkan 

blangko observasi dan menyiapkan blangko evaluasi. 

 

2. Tindakan  

Pada tindaan II ini akan menjelaskan kegiatan pembelajaran layanan bimbingan 

konseling dan informasi hasil pada Tindakan I, membentuk kelompok, memberikan 

beberapa kertas folio/masalah, tiap kelompok memilih masalah sendiri, melakukan 

diskusi kelompok membahas masalah masing-masing, membantu secukupnya pada 
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masing-masing kelompok, dan melaporkan hasil kerja kelompok.  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran layanan bimbingan konseling untuk tindakan  

II dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2016 pada siswa kelas XI SMKN 2 Probolinggo 

semester ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 21 siswa. Dalam hal ini 

peneliti bertindak sebagai pengajar bimbingan konseling, sedangkan yang bertindak 

sebagai pengamat adalah Teman Sejawat Guru BK di SMK Negeri 2 Probolinggo. 

Adapun proses pembelajaran layanan bimbingan konseling mengacu pada rencana 

pelajaran layanan bimbingan konseling dengan memperhatikan revisi pada tindakan  I, 

sehingga kesalahan atau kekurangan pada tindakan  I tidak terulang lagi pada tindakan II. 

Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran 

layanan bimbingan konseling. Pada akhir proses pembelajaran layanan bimbingan 

konseling siswa diberi tes formatif II dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran tersebut yang telah dilakukan. Instrumen 

yang digunakan adalah tes formatif II. Adapun data hasil penelitian pada tindakan  II 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 6. Pengelolaan Bimbingan Guru BK Tindakan  2 

No Aspek Yang Diamati 
Penilaian 

Skor % 
Ya Tidak 1 2 3 4 

I Pelaksanaan         

 1. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran 
✓      4 4 16,67% 

2. Menyajikan informasi ✓      4 4 16,67% 

3. Mengorganisasika siswa kedalam 

kelompok belajar 
✓      4 4 16,67% 

4. Membimbing kelompok bekerja 

dan belajar  
✓     3  3 12,50% 

5. Evaluasi ✓     3  3 12,50% 

6. Memberikan penghargaan ✓     3  3 12,50% 

II Pengelolaan Waktu     3  3 75% 

II

I 

Antusiasme Kelas  
       

 1. Siswa antusias     3  3 75% 

2. Guru antusias     3  3 75% 

Keterangan         

Skor 1 Kurang baik Kategori Kurang baik 0% s/d 25 % Skor Maks : 24 

Skor 2 Cukup Baik Kategori Cukup Baik 26% s/d 50% Perolehan : 21 

Skor 3 Baik Kategori Baik 51% s/d 75% Prosentase : 88% 

Skor 4 Sangat Baik Ketegori sangat Baik 76% s/d 100% Kategori : Baik 

Berdasarkan tabel 6 di atas aspek-aspek yang mendapatkan kriteria kurang baik 

dari pengamat adalah membimbing kelompok bekerja dan belajar, Evaluasi, memberikan 
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penghargaan. Ketiga aspek ini dalam kegiatan pembelajaran layanan bimbingan 

konseling dari Guru BK kepada siswa yang mendapat penilaian kurang baik. Namun 

masih merupakan suatu kelemahan yang terjadi pada tindakan  II. Dari data yang 

diperoleh tampak aspek-aspek yang diamati pada kegiatan pembelajaran layanan 

bimbingan konseling (tindakan  II) yang dilaksanakan oleh guru BK dengan 

menggunakan metode layanan informasi yang telah direvisi dari metode sebelumnya 

untuk mendapatkan penilaian yang cukup baik dari pengamat. Maksudnya dari seluruh 

penilaian tidak terdapat nilai kurang. Namum demikian penilaian tersebut belum 

merupakan hasil yang optimal, untuk itu ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan 

perhatian untuk penyempurnaan penerapan metode layanan informasi. Aspek-aspek 

tersebut adalah Tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya. Rasa 

senang dalam mengerjakan tugasnya. Dengan penyempurnaan aspek-aspek di atas dalam 

penerapan metode pembelajaran apa yang telah mereka pelajari dan mengemukakan 

pendapatnya sehingga mereka akan lebih memahami tentang apa yang telah mereka 

lakukan.  

Tabel 7. Pengamatan Hasil Belajar Siswa Pada Tindakan  II 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Abi Ichwan Supardi 66, 67 Tidak Tuntas 

2 Agus Salim 65,67 Tidak Tuntas 

3 Ahmad Ramadhani 65,66 Tidak Tuntas 

4 Ahmad Sabiq 80,00 Tuntas 

5 Alam Ibrohim 80,00 Tuntas 

6 Aldhiva Rohfiyanto 80,00 Tuntas 

7 Alex Roziqin 80,00 Tuntas 

8 Alfiansyah Surya Ramadhani 80,00 Tuntas 

9 Andika Adi Pratama 85,00 Tuntas 

10 Andrean Edo Kurnianto 85,00 Tuntas 

11 Anggara Gadhi 85,00 Tuntas 

12 Arif Widodo 85,00 Tuntas 

13 Arif Yudayana 90,00 Tuntas 

14 Arus Pujiarto 90,00 Tuntas 

15 Bebun Misahi 90,00 Tuntas 

16 Budiatin 90,00 Tuntas 

17 Burhanudin 90,00 Tuntas 

18 Dani Setiawan 90,00 Tuntas 

19 Dedi Dwi Marta 90,00 Tuntas 

20 Deppy Dirgantara 90,00 Tuntas 

21 Derwantoro 90,00 Tuntas 

Jumlah Skor Maksimal  = 2.100 

Jumlah Skor Perolehan  = 1.748 

Rata – Rata  = 83.24 
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No Nama Siswa Nilai Keterangan 

Jumlah Siswa Yang tuntas  =  18 Anak 

Presentase Ketuntasan  = 85,71% 

Berdasarkan tabel 7 diperoleh data sebagai berikut : standar ketuntasan 95% di 

mana jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar pada kondisi awal sebelum 

dilakukan penelitian tindakan sebanyak 18 siswa (85,71 %) yang belum mencapai 

ketuntasan sebanyak 3 siswa (14,29 %).  

Tabel 8. Hasil Intrumen Penilaian Pada Tindakan  II 

No Aspek Yang Dinilai 
Jumlah Siswa Tingkat Kemampuan 

0-32 33-64 65-82 83-100 

1 Siswa bertanggung Jawab  1 Anak 20 Anak  

2 Siswa Disiplin  1 Anak 20 Anak  

3 Siswa Peduli Lingkungan  1 Anak 20 Anak  

Kriteria Baik sekali Baik Cukup Kurang Skor Maks 2.100 

Penskoran 4 3 2 1 Skor 1,748 

Kriteria 83-100 65-82 33-64 0-32 Rata-Rata 83,24 

Penilaian A B C D Prosentase 85,71% 

Berdasarkan table 8 di atas tampak bahwa hasil belajar siswa dari instrument 

penilaian adalah : 

1. Bertanggung jawab sejumlah 20 anak dalam katagori tuntas dan 1 anak belum tuntas  

2. Disiplin sejumlah 20 anak dalam katagori tuntas siswa dan 1 anak belum tuntas  

3. Peduli lingkungan sejumlah 20 anak dalam katagon tuntas, siswa dan 1 anak belum 

tuntas. 

Tabel 9 Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Tindakan  II 

No Uraian Hasil Tindakan   1 

1 Nilai Rata – Rata Tes Formatif 83,24 

2 Jumlah Siswa Yang tuntas Belajar 18 Anak 

3 Persentase ketuntasan Belajar 85,71 % 

Dari table 9 di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 83,24 

dan ketuntasan belajar mencapai 85,71% atau ada 18 siswa dari 21 siswa sudah tuntas 

belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada tindakan II ini ketuntasan belajar secara 

klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari tindakan I. Adanya 

peningkatan hasil belajar siswa ini karena setelah guru BK menyampaikan layanan 

informasi atau menginformasikan bahwa setiap akhir pelajaran bimbingan konseling akan 

selalu diadakan tes sehingga pada pertemuan berikutnya siswa lebih termotivasi untuk 

belajar. Selain itu siswa juga sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan dan dinginkan 

guru bimbingan konseling sendiri. 
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3. Refleksi  

Di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran layanan bimbingan konseling 

diperoleh informasi dari hasil pengamatan sebagai berikut :  

1) Guru BK kurang baik dalam membimbing kelompok bekerja dan belajar. 

2) Guru BK kurang baik dalam evaluasi.  

3) Guru BK kurang memberikan penghargaan.  

4) Guru BK harus terampil dalam mengelola kelas dalam memberian materi sehingga 

bisa mengatur dalam pengelolaan waktu.  

5) Guru BK harus terampil dalam membimbing siswa sehingga antusiasme kelas bisa 

kelihatan lebih aktif. 

 

4. Revisi Rancangan  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran layanan bimbingan konseling pada tindakan II 

ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Maka perlu adanya revisi untuk dilaksanakan 

pada tindakan  II antara lain:  

1) Guru BK harus terampil dalam membimbing dan memotivasi siswa sehingga reaksi 

siswa bisa meningkat.  

2) Guru BK harus terampil dalam membimbing dan memotivasi siswa sehingga rasa 

senang siswa bisa meningkat.  

3) Guru BK harus terampil dalam mengelola kelas dalam memberian materi sehingga 

bisa mengatur dalam pengelolaan waktu 

4) Guru BK harus terampil dalam membimbing siswa sehingga antusiasme kelas bisa 

kelihatan lebih aktif sebaiknya menambah lebih banyak contoh soal dan memberi 

soal-soal latihan pada siswa untuk dikerjakan pada setiap kegiatan pembelajaran 

layanan bimbingan konseling.  

 

Pelaksanaan Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling Tindakan  III 

Di dalam Pelaksanaan Penelitian Tindakan Bimbingan Konseling Tindakan III ini 

peneliti menetapkan langkah dan proses untuk melakukan penelitian agar dapat 

meningkatkan prosentase ketuntasan dari Tindakan II sebelumnya yakni sebagai berikut : 

1. Perencanaan  

Kegiatan perencanaan dalam penelitian tindakan bimbingan konseling ini 

meliputi : menyusun rencana perbaikan, memadukan hasil refleksi tindakan I dan 

tindakan II, menyiapkan blangko observasi, dan menyiapkan blangko evaluasi. 
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2. Tindakan 

Pada tindakan III : menjelaskan kegiatan pembelajaran layanan bimbingan 

konseling dan informasi hasil pada tindakan I dan II, membentuk kelompok, memberikan 

beberapa kertas folio/masalah, tiap kelompok memilih masalah sendiri. Melakukan 

diskusi kelompok membahas masalah masing-masing, membantu secukupnya pada 

masing-masing kelompok. Dan melaporkan hasil kerja kelompok.  

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran layanan bimbingan konseling untuk tindakan 

III dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2016 pada siswa Kelas XI SMK Negeri 2 

Probolinggo semester ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan jumlah siswa 21 siswa. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar BK, sedangkan yang bertindak sebagai 

pengamat adalah teman sejawat yakni Guru BK di SMK Negeri 2 Probolinggo. Adapun 

proses pembelajaran layanan bimbingan konseling mengacu pada rencana layanan 

bimbingan konseling dengan memperhatikan revisi pada tindakan  II, sehingga kesalahan 

atau kekurangan pada tindakan II tidak terulang lagi pada tindakan III. Pengamatan 

(observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran layanan 

bimbingan konseling. Pada akhir proses pembelajaran layanan bimbingan konseling 

siswa diberi tes formatif III dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa 

dalam proses pembelajaran layanan bimbingan konseling yang telah dilakukan. Instrumen 

yang digunakan adalah tes formatif III. Adapun data hasil penelitian pada tindakan  III 

adalah sebagai berikut:  

Tabel 10. Pengelolan KBM Pada Guru Pembelajaran Pada Tindakan  III 

No Aspek Yang Diamati 
Penilaian 

Skor % 
Ya Tidak 1 2 3 4 

I Pelaksanaan         

 1. Menyampaikan Tujuan 

Pembelajaran 
✓      4 4 16,67% 

2. Menyajikan Informasi ✓      4 4 16,67% 

3. Mengorganisasika siswa 

kedalam kemlompok 

belajar 

✓      4 4 

16,67% 

4. Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar  
✓      4 4 

16,67% 

5. Evaluasi ✓      4 4 16,67% 

6. Memberikan 

Penghargaan 
✓     3  3 

12,50% 

II Pengelolaan Waktu         

III Antusiasme Kelas         

 1. Siswa antusias      4  100,00 
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2. Guru antusias      4  100,00 

Keterangan 

Skor 1 Kurang baik Kategori Kurang baik 0% s/d 25 % Skor Maks : 24 

Skor 2 Cukup Baik Kategori Cukup Baik 26% s/d 50% Perolehan : 23 

Skor 3 Baik Kategori Baik 51% s/d 75% Prosentase : 96% 

Skor 4 Sangat Baik Ketegori sangat Baik 76% s/d 100% Kategori: Sangat Baik 

Dari tabel 10 di atas, dapat dilihat aspek-aspek yang diamati pada kegiatan 

pembelajaran layanan bimbingan konseling (tindakan  III) yang dilaksanakan oleh guru 

bimbingan konseling dengan menggunakan layanan informasi mendapatkan penilaian 

cukup baik dan pengamat adalah dari keseluruhan aspek. Penyempurnaan aspek-aspek 

diatas dalam menerapkan layanan informasi diharapkan dapat berhasil semaksimal 

mungkin. Dari data yang diperoleh dapat dilihat aspek-aspek yang diamati pada kegiatan 

pembelajaran layanan bimbingan konseling (tindakan  III) pada siswa yang mendapatkan 

respon yang baik sekali dan' pengamat adalah dari keseluruhan aspek. 

 

Tabel 11. Pengamatan Hasil belajar siswa Pada Tindakan  III 

No Nama Siswa Nilai Keterangan 

1 Abi Ichwan Supardi 66, 67 Tidak Tuntas 

2 Agus Salim 83,33 Tuntas 

3 Ahmad Ramadhani 100,00 Tuntas 

4 Ahmad Sabiq 100,00 Tuntas 

5 Alam Ibrohim 100,00 Tuntas 

6 Aldhiva Rohfiyanto 100,00 Tuntas 

7 Alex Roziqin 100,00 Tuntas 

8 Alfiansyah Surya Ramadhani 100,00 Tuntas 

9 Andika Adi Pratama 100,00 Tuntas 

10 Andrean Edo Kurnianto 100,00 Tuntas 

11 Anggara Gadhi 100,00 Tuntas 

12 Arif Widodo 100,00 Tuntas 

13 Arif Yudayana 100,00 Tuntas 

14 Arus Pujiarto 100,00 Tuntas 

15 Bebun Misahi 100,00 Tuntas 

16 Budiatin 100,00 Tuntas 

17 Burhanudin 100,00 Tuntas 

18 Dani Setiawan 100,00 Tuntas 

19 Dedi Dwi Marta 100,00 Tuntas 

20 Deppy Dirgantara 100,00 Tuntas 

21 Derwantoro 100,00 Tuntas 

Jumlah Skor Maksimal  = 2.100 

Jumlah Skor Perolehan  = 2.050 

Rata – Rata  = 98 

Jumlah Siswa Yang tuntas  =  20 Anak 

Presentase Ketuntasan  = 95,24% 
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Berdasarkan tabel 11 diperoleh data sebagai berikut : standar ketuntasan 95% di 

mana jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar pada kondisi awal sebelum 

dilakukan penelitian tindakan sebanyak 20 siswa (95,24 %) dan 1 siswa ( 4,76%) yang 

belum tuntas.  

Tabel 12 Hasil Instrumen Penilaian Pada Tindakan  III 

No Aspek Yang Dinilai 
Jumlah Siswa Tingkat Kemampuan 

0-32 33-64 65-82 83-100 

1 Siswa bertanggung Jawab  1 Anak 20 Anak  

2 Siswa Disiplin   21 Anak  

3 Siswa Peduli Lingkungan   21 Anak  

      

Kriteria Baik sekali Baik Cukup Kurang Skor Maks 2.100 

Penskoran 4 3 2 1 Skor 2.050 

Kriteria 83-100 65-82 33-64 0-32 Rata-Rata 98 

Penilaian A B C D Prosentase 95.24% 

Berdasarkan table 12 di atas tampak bahwa hasil belajar siswa dari instrument 

penilaian adalah : 

1. Bertanggung jawab sejumlah 20 anak dalam katagori tuntas dan 1 anak belum 

tuntas.  

2. Disiplin sejumlah 21 anak dalam katagori tuntas siswa.  

3. Peduli lingkungan sejumlah 21 anak dalam katagori tuntas siswa.  

 

Tabel 13 Rekapitulasi Hasil Tes Formatif  Siswa pada Tindakan III 

No Uraian Hasil Tindakan  3 

1 Nilai Rata – Rata Tes Formatif 98 

2 Jumlah Siswa Yang tuntas Belajar 20 Anak 

3 Persentase ketuntasan Belajar 95.24 % 

Berdasarkan table 13 diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 98 dan 

sejumlah 20 siswa yang telah tuntas dan 1 siswa yang belum tuntas. Maka secara klasikal 

ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 95,24 % (termasuk kategori tuntas). Hasil 

pada tindakan  III ini mengalami peningkatan lebih baik dari tindakan II. Adanya 

peningkatan hasil belajar pada tindakan III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan 

kemampuan guru bimbingan konseling sendiri dalam menerapkan layanan informasi 

sehingga siswa menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa 

lebih mudah dalam memahami materi yang telah diberikan. 

  

3. Revisi Rancangan  

Pada tindakan  III guru bimbingan konseling telah menerapkan belajar aktif 
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dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta hasil belajar siswa pelaksanaan proses 

pelaksanaan  layanan bimbingan konseling sudah berjalan dengan baik. Maka tidak 

diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan 

selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada dengan 

tujuan agar pada pelaksanaan proses pelaksanaan layanan bimbingan konseling 

selanjutnya berjalan lebih aktif dan dapat meningkatkan prosesnya sehingga tujuan 

pembelajaran layanan bimbingan konseling dapat tercapai. 

  

Pembahasan  

Ketuntasan Hasil belajar Siswa  

Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran bimbingan 

konseling melalui layanan informasi memiliki dampak positif dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari semakin mantapnya perkembangan karakter siswa 

terhadap materi yang telah disampaikan guru selama ini (ketuntasan belajar meningkat 

dari tindakan I, II, dan III) yaitu masing-masing 71,43 %, 85,71%, dan 95,24%. Pada 

tindakan  III ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai.  

 

Kemampuan Guru Bimbingan Konseling dalam Mengelola Pembelajaran  

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses bimbingan 

konseling dalam setiap tindakan  mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif 

terhadap proses mengingat kembali materi pelajaran yang telah diterima selama ini, yaitu 

dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap tindakan  yang 

terus mengalami peningkatan. 

 

Aktivitas Guru Bimbingan Konseling dan Siswa Dalam Pembelajaran  

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses bimbingan 

konseling dengan layanan informasi yang paling dominan adalah menyampaikan tujuan 

pembelajaran, menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok 

bekerja dan belajar, membimbing kelompok bekerja dan belajar, evaluasi, memberikan 

penghargaan. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan aktif. 

Sedangkan untuk aktivitas guru selama bimbingan konseling telah melaksanakan 

langkah-langkah belajar secara aktif dan baik.  

Hal ini terlihat dari aktivitas guru bimbingan konseling yang muncul di antaranya 

aktivitas membimbing dan mengamati siswa terhadap proses bimbingan aspek semangat 
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siswa untuk melakukan tugas-tugas belajarnya, tanggung jawab siswa dalam mengerjakan 

tugas-tugas belajarnya reaksi yang ditunjukkan siswa terhadap stimulus yang diberikan 

seorang guru, rasa senang dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, di mana 

prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar. 

 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, 

maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Proses 

bimbingan konselin ini memiliki dampak positif dalam meningkatkan perkembangan 

karakter siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap 

tindakan, yaitu tindakan I ( 71,43%,) tindakan II (85,71%), dan tindakan III (95,24%). 

Dan penerapan bimbingan konselin sendiri melalui layanan informasi mempunyai 

pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan perkembangan karakter pada siswa yang 

ditunjukan dengan rata-rata jawaban siswa yang menyatakan bahwa siswa tertarik dan 

berminat terhadap bimbingan konseling melalui layanan informasi sehingga mereka 

menjadi termotivasi untuk perkembangan karakter siswa dalam mata pelajaran bimbingan 

konseling. 
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Abstrak : Berdasarkan hasil evaluasi dan wawancara pameran seni rupa 

sebelumnya, ditemukan fakta bahwa selain manfaat luar biasa, juga terdapat 

banyak kendala yang membuat pameran seni rupa tersebut sulit dilaksanakan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penerapan model pembelajaran 

penemuan dalam upaya meningkatkan kemampuan perencanaan pameran seni rupa 

pada peserta didik Kelas XII MIPA 4 SMA Negeri 4 Probolinggo tahun pelajaran 

2019/2020. Berdasarakan hasil penelitian dipastikan bahwa melalui model 

pembelajaran penemuan, peserta didik telah berhasil melaksanakan pembelajaran 

materi perencanaan pameran seni rupa. Pembelajaran penemuan ini dapat 

meningkatkan kemampuan praktik peserta didik dalam merencanakan kegiatan 

pameran. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dan meningkatnya kualitas 

pembelajaran lewat kenaikan nilai peserta didik (100%) dan predikat nilai praktik 

perencanaan pameran pada siklus II dibandingkan siklus I. 

 

Kata Kunci : merencanakan pameran seni rupa, model pembelajaran 

penemuan 

 

Abstract : Based on the results of evaluations and interviews with previous art 

exhibitions, it was found that in addition to the extraordinary benefits, there were 

also many obstacles that made the art exhibition difficult to implement. This study 

aims to determine the results of applying the discovery learning model in an effort 

to improve the ability to plan art exhibitions for students of Class XII MIPA 4 SMA 

Negeri 4 Probolinggo for the 2019/2020 school year. Based on the results of the 

research, it is confirmed that through the discovery learning model, students have 

succeeded in carrying out the learning of art exhibition planning materials. This 

discovery learning can improve students' practical ability in planning exhibition 

activities. This is evidenced from the results of interviews and the increase in the 

quality of learning through the increase in the value of students (100%) and the 

predicate of the value of exhibition planning practices in cycle II compared to 

cycle I. 

 

Keywords: planning an art exhibition, discovery learning model 

 

Pendahuluan 

 Berdasarkan hasil evaluasi dan wawancara pameran seni rupa sebelumnya, 

ditemukan fakta bahwa selain manfaat luar biasa, juga terdapat banyak kendala yang 

membuat pameran seni rupa tersebut sulit dilaksanakan. Permasalah tersebut intinya 
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antara lain: 1) setiap peserta didik kadang tidak tahu atas pekerjaan utama yang harus 

dilakukannya sehingga mereka menunggu tugas yang diberikan oleh ketua atau 

koordinator panitianya, dan 2) tidak semua peserta didik dapat bekerja secara maksimal 

sehingga sebagian yang lain harus mengeluarkan tenaga yang lebih. Berdasarkan 

permasalah tersebut disimpulkan bahwa peserta didik kurang maksimal dalam 

merencanakan pameran. Seperti diketahui bahwa dalam proses melaksanakan pameran 

terdapat beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan 

tahan pelaksanaan.. 

Produk akhir dari perencanaan pameran seni rupa adalah proposal kegiatan 

pameran, didalam proposal tersebut terdapat konsep tertulis seluruh tahapan perencanaan 

pameran yaitu tujuan, tema, kepantiaan, waktu dan tempat, agenda kerja, serta rencana 

anggaran pameran seni rupa. Dalam perencanaan kegiatan dibutuhkan sistem organisasi 

yang baik, oleh karena itu, pembentukan kepanitiaan pameran seni rupa harus benar-

benar mewakili bakat dan minat peserta didik di kelas. Pada tahap ini, guru benar-benar 

harus memberikan motivasi, arahan, dan penjelasan tugas utama kepanitian kepada 

seluruh peserta didik. Pemilihan kepanitiaan ini sekaligus dijadikan penugasan 

kompetensi dasar pengetahuan pameran seni rupa. Seluruh peserta didik yang telah 

memiliki jabatan dalam kepanitiaan bertanggung jawab terhadap kegiatan pameran seni 

rupa kelasnya tanpa kecuali agar tidak muncul kesan melempar tugas atau melarikan diri 

dari tugas di dalam benak peserta didik tertentu yang muncul di awal kegiatan. 

 Selanjutnya oleh peneliti, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka 

peneliti menyakini bahwa pameran seni rupa khususnya kelas XII dapat diminimalisir 

tingkat kesulitannya dengan memaksimalkan tahapan perencanaan pameran seni rupa 

melalui proses pembalajaran dengan model pembelajaran penemuan / descovery learning. 

Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian tindakan kelas: “Upaya Peningkatan 

Perencanaan Pameran Seni Rupa Melalui Model Pembelajaran Penemuan Pada Peserta 

Didik Kelas XII MIPA 4 SMA Negeri 4 Probolinggo Tahun Pelajaran 2019/2020”. 

Pada penelitian ini, rumusan masalah yang diajukan penulis adalah 

Bagaimanakah kemampuan perencanaan pameran seni rupa pada peserta didik Kelas XII 

MIPA 4 SMA Negeri 4 Probolinggo tahun pelajaran 2019/2020 melalui model 

pembelajaran penemuan? 

 

 

Metode Penelitian 
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Jenis penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 

Research) karena peneliti bertindak secara langsung dalam penelitian, mulai dari awal 

sampai akhir tindakan. Penelitian ini bertujuan memperoleh data keberhasilan model 

pembelajaran tertentu dalam kelas yang telah ditentukan dalam proses dan prosedur 

melalui siklus kegiatan dalam pembelajaran materi yang terpilih. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif.  

Pada penelitian ini, peneliti berusaha mendeskripsikan proses pembelajaran untuk 

meningkatkan pemahaman peserta didik  dengan menerapkan model pembelajaran 

penemuan pada materi ian data yang akan dikumpulkan dalam penelitian bersifat 

deskriptif yaitu mengenai uraian-uraian kegiatan pembelajaran peserta didik dan 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian tindakan kelas.  

Penelitian secara umum dilakukan di SMAN 4 Probolinggo, sedangkan secara 

khusus di Kelas XII MIPA 4. Sumber data dari penelitian ini adalah peserta didik Kelas 

XII MIPA 4 SMA Negeri 4 Probolinggo dengan peserta didik  sebanyak 26 orang peserta 

didik.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena penelitian 

dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga 

termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu teknik 

pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat dicapai. Dalam 

penelitian ini menggunakan bentuk guru sebagai peneliti, dimana guru sangat berperan 

sekali dalam proses penelitian tindakan kelas. Proses pelaksanaan penelitian tindakan 

kelas ini desain modelnya dikembangkan oleh Kemmis & Mc. Taggart yang 

perangkatnya terdiri atas empat komponen, yaitu planning (perencanaan), acting 

(tindakan), observing (pengamatan), dan reflecting (refleksi). Secara umum cara 

pengumpulan data pada PTK ini yaitu secara kualitatif (berdasarkan pengalaman).  

Menurut Millis (2003:71), jika dilihat dari segi teknik pengumpulan data 

kualitatif, ada tiga teknik yang dapat dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang 

disebut 3 E (Experiencing, Enquiring, dan Examining). Analisis data dapat dilakukan 

dengan beberapa tahap yaitu: 1) Mereduksi Data, 2) Penyajian Data, 3) Penarikan 

Kesimpulan  

 

 

 

Hasil Dan Pembahasan 
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Sebelum kegiatan awal semester berlangsung, peneliti merumuskan beberapa 

persiapan yang diawali dengan mempelajari Kompetensi Dasar (KD) Seni Budaya 

khususnya KD yang akan diteliti yaitu KD 4.3 tentang menyelenggarakan pameran karya 

seni rupa dua dan tiga dimensi hasil kreasi sendiri. Dari KD tersebut, peneliti 

mengembangkan ke dalam beberapa indikator yang dijadikan dasar penelitian untuk 

menguji judul “Upaya Peningkatan Perencanaan Pameran Seni Rupa Melalui Model 

Pembelajaran Penemuan Pada Peserta Didik Kelas XII MIPA 4 SMA Negeri 4 

Probolinggo Tahun Pelajaran 2019/2020”. Indikator tersebut terdiri dari: 

1) merencanakan jenis, tujuan, fungsi, dan manfaat pameran seni rupa hasil kreasi 

sendiri dengan baik,  

2) menyusun panitia pameran seni rupa hasil kreasi sendiri dengan tepat,  

3) mendeskrisikan minimal 3 poin kalimat tugas kepanitiaan pameran seni rupa dengan 

benar;  

4) merencanakan konsep persiapan pameran seni rupa sesuai jabatan kepanitiaan dalam 

bentuk tertulis minimal 3 poin kalimat dengan benar;  

5) merencanakan agenda kerja sesuai dengan jabatan kepanitiaan pameran mulai tahap 

perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pameran seni rupa dengan benar,  

6) merencanaan rincian anggaran sesuai dengan jabatan kepanitiaan pameran yang 

dibutuhkan mulai tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pameran seni rupa 

dengan benar. 

Langkah berikutnya peneliti menyusun Rincian Pekan Efektif (RPE) berdasarkan 

kalender pendidikan SMAN 4 Probolinggo. RPE yang telah tersusun dijadikan sebagai 

dasar alokasi waktu untuk Program Tahunan (Prota) dan Program Semester (Promes). 

RPE, Prota, dan Promes. Untuk mengisi prota dan promes, peneliti penyusunan silabus 

yang terdiri dari kompetensi dasar, indikator, materi, kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran penemuan, dan penilaian. Berdasarkan silabus yang 

telah disusun, peneliti mendistribusikan durasi dan alokasi waktu pada Prota dan Promes, 

penerapan pembelajaran yang diteliti pada penelitian ini dilakukan pada minggu kedua 

Bulan Januari sampai minggu kedua Bulan Februari 2020.  

Seperti telah dijabarkan sebelumnya bahwa pameran merupakan materi yang 

paling sulit untuk dilalui oleh peserta didik dari sekian materi seni budaya yang lain. 

Berdasarkan  kesimpulan para guru mata pelajaran seni budaya sekaligus observer dan 

peneliti berkesimpulan bahwa salah satu kendala kurang maksimalnya penyelengaraan 

pameran adalah proses yang tidak maksimal dikerjakan. Penyelengaraan pameran sendiri 
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merupakan tahap akhir dari tiga langkah pameran yang hasrus dilalui oleh perserta didik, 

yaitu perencanaan, persiapan, dan penyelenggaran pameran. Perencanaan adalah langkah 

awal yang merupakan kunci keberhasilan penyelenggaaraan pameran kelak karena segala 

persiapan dan penyelenggaraan semua dirancang pada tahap perencanaan ini. 

Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk menguji kualitas perencanaan 

pameran sebagai langkah sukses menuju penyelengaraan pameran sebagai bentuk upaya 

untuk memutus persepsi dan pengalaman tentang penyelenggaran yang terlanjur 

dikatakan “sulit”.  Kunci dari keberhasilan pembelajaran adalah perumusan indikator 

yang tepat, oleh karena itu indikator perencanaan pameran disusun sedemikian rupa 

berdasarkan efktifitas dan ketepatan langkah peserta didik dalam perencanaan pameran. 

Berdasarkaan pemetaan materi yang ada, guru menyusun indikator perencanaan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum membahas ketercaian indikator, peneliti 

dibantu observer menyusun, mengembangkan, dan mengawal perencanaan, pelaksanaan, 

dan penilaian untuk menguji keberhasilan indikator. 

 

1) Pembahasan Pengamatan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penilaian 

Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian berperan penting dalam menghasilkan 

kualitas dan kuantitas hasil pembelajaran. Oleh karena itu peran observer penting dalam 

mengawal kevalidan penelitian ini melalui pengamatan terhadap perencanaan, 

pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang terdiri dari dua siklus ini. Semakin tinggi 

nilai kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, semakin valid juga 

hasil yang muncul dari pembelajaran dan penelitian ini.  

Berdasarkan hasil observasi oleh tim observer, kategori Rencana Pembelajaran 

(RPP), Pembelajaran, dan Penilaian telah dilakukan pada Siklus I dan II berhasil 

terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya nilai yang berada 

dibawah nilai 80. Ketiganya termasuk dalam kategori baik (B) pada siklus I dan 

ketiganya juga dalam kategori sangat baik (SB) pada siklus II.  

Berdasarkan data hasil observasi, nilai pengamatan RPP naik dari 88 menjadi 96 

atau naik 8 angka, nilai pembelajaran naik 9 angka dari 90 menjadi 99, demikian juga 

nilai penilaian naik 10 angka dari 88 menjadi 98. Hal ini sekali lagi membuktikan dan 

mempertegas bahwa kualitas perencanaan, pembelajaran, dan penilaian berhasil 

dilaksanakan dengan baik oleh guru pengajar. 

 

2) Pembahasan Pengamatan Pembelajaran Peserta Didik 
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Peserta didik adalah subjek penelitian yang menjadi faktor terpenting dari 

keberhasilan penelitan ini. Oleh karena itu diperlukan pengamatan terhadap peserta didik 

dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini aspek perilaku yang amati dalam pembelajaran 

adalah keaktifan, kompetitf, dan responsif peserta didik. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam dua siklus diketahui bahwa kendala pada 

aspek responsif peserta didik terjadi pada siklus pertama. Diketahui lima peserta didik 

tidak respon atau lambat dalam mengikuti perintah dalam pembelajaran maupun dalam 

mengerjakan tagihan. Hal ini disebabkan mereka kurang memahami maksud dan perintah 

yang diberikan, setelah analisa ternyata terkait dengan ketidak pahaman mereka dengan 

materi yang telah disampaikan pada pertemuan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

praktik dari kelima peserta didik tersebut yang dibawah 80 atau KKM.  

Setelah diberikan solusi berupa perbaikan refernsi, skenario pembelajaran, dan 

menambahan materi dasar, kendala tersebut dapat diatasi sehingga pada siklus kedua 

tidak ada peserta didik yang mendapat katergori kurang atau dibawah KKM. Berikut ini 

adalah paparan data perbandingan kondisi pembelajaran peseta didik yang terjadi pada 

siklus pertama dan kedua. 

Peserta didik tidak ada yang mendapat predikat kurang (K) pada siklus II dimana 

terdapat 5 peserta didik yang mendapatkannya pada siklus I. Predikat cukup (C) 

mengalami pengurangan jumlah dari 11 pada siklus I menjadi 6 peserta didik pada siklus 

II. Predikat baik (B) mengalami penambahan siknifikan dari 6 pada siklus I menjadi 13 

peserta didik pada siklus II. Predikat sangat baik (SB) terdapat tambahan 3 peserta didik 

dari 4 pada siklus I menjadi 7 peserta didik pada siklus II. 

Hasil akhir dari pengamatan pembelajaran peserta didik juga dikaitkan dengan 

fluktuasi nilai pembelajaran pada siklus I dibandingkan II dimana dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a) Jumlah peserta didik yang prosentase nilainya maksimal dari siklus I ke siklus II 

sebanyak 4% atau sejumlah 1 peserta didik. 

b) Jumlah peserta didik yang prosentase nilainya meningkat dari siklus I ke siklus II 

sebanyak 77% atau sejumlah 20 peserta didik. 

c) Jumlah peserta didik yang prosentase nilainya tetap dari siklus I ke siklus II 

sebanyak 19% atau sejumlah 5 peserta didik. 

d) Jumlah peserta didik yang prosentase nilainya menurun dari siklus I ke siklus II 

sebanyak 0% atau tidak ada. 

 



 
 

 

93 
 

ISSN 2808-3725 
Volume 1 No. 1 

3) Pembahasan Hasil Penilaian Praktik Keterampilan 

Hasil penilaian praktik keterampilan peserta didik adalah tolak ukur dari 

keberhasilan penelitian ini. Penerapan metode pembelajaran penemuan dikatakan berhasil 

jika terdapat peningkatan nilai peserta didik setelah dilakukan tindakan. 

Seperti diketahui, materi perencanaan pameran terdiri dari enam indikator yang 

kesemuanya merupakan jenis tagihan praktik keterampilan. Keenam indikator terbagi 

dalam 4 pertemuan dimana masing-msaing 2 pertemuan terlingkup dalam satu siklus. 

Keenam indikator tersebut diterapkan ke dalam tagihan soal praktik perencanaan 

pameran yang berupa: 1) jenis, tujuan, fungsi, dan manfaat pameran, 2) menyusun panitia 

pameran, 3) deksripsi tugas penitia, 4) konsep pameran, 5) agenda kerja, dan 6) rencana 

dana. Tagihan nomor 1 dan 2 bersifat perencanaan umum pameran seni rupa, sedangkan 

tagihann nomor 3, 4, 5, dan 6 merupakan tagihan perencanaan yang berhubungan dengan 

kepanitiaan peserta didik masing-masing. Keenam tagihan tersebut dijumlahkan, dirata-

rata, dan dijadikan nilai untuk diketahui capaian indikator pencapaian kompetensinya. 

Berdasarakan hasil penilaian, diketahui bahwa nilai praktik perencanaan pameran 

meningkat pada seluruh peserta didik. Meskipun sebelumnya pada siklus pertama 

diketahui terdapat temuan bahwa terdapat lima peserta didik yang nilainya kurang (K), 

namun pada siklus kedua kelima nilai peserta didik tersebut naik. Solusi yang diberikan 

berupa tambahan sumber belajar, perbaikan detail skenario pembelajaran dalam 

perencanaan, dan penekanan materi yang kurang difahami dapat dikatakan berjalan 

dengan efektif. 

Berdasarkan hasil penilain juga diketahui predikat kurang (K) sudah tidak ada 

pada siklus II dimana terdapat 5 peserta didik sebelumnya pada siklus I. Predikat baik (B) 

mengalami lonjakan terbanyak dimana sebelumnya cuma 9 peserta didik pada siklus I 

menjadi 19 peserta didik pada siklus II, hal ini dipengaruhi predikat cukup (C) pada siklus 

I banyak kenaikan nilai menjadi baik (B) pada siklus II. Demikian halnya predikat sangat 

baik (SB) juga mengalami peningkatan dari 2 peserta didik pada siklus I menjadi 4 

peserta didik pada siklus II. 

Pada akhir pembahasan ini, kami pertegas dengan memvisualisasikan capaian 

akhir fluktuasi nilai praktik perencanaan siklus I dan II sebagai hasil pamungkas 

pelaksanaan penelitian ini. Peningkatan pada siklus II dipastikan dengan predikat minimal 

cukup (C) dimana nilainya tuntas. 

Berdasarkan grafik tersebut, dipastikan bahwa semua peserta didik mengalami 

kenaikan nilai praktik perencanaan pameran atau meningkat 100% pada siklus II 
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sejumlah 26 peserta didik. Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwa rata-rata 

kenaikan nilai kelas sebesar 9 angka dari 83 pada siklus I menjadi 92 pada siklus II. 

Berdasarkan data pengamatan RPP, Pembelajaran, Penilaian, pengamatan 

pembelajaran peserta didik, dan hasil penilaian praktik perencanaan pameran dapat 

dipastikan bahwa melalui model pembelajaran penemuan, peserta didik Kelas XII MIPA 

4 SMAN 4 Probolinggo telah berhasil melaksanakan pembelajaran materi perencanaan 

pameran tahun pelajaran 2019/2020. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan terkait pengamatan RPP, 

pembelajaran, penilaian, pembelajaran peserta didik, dan hasil penilaian praktik 

perencanaan pameran, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ketiga komponen obsevasi penunjang pembelajaran materi perencanaan pameran 

yaitu RPP, Pembelajaran, dan Penilaian yang telah berhasil terlaksana dengan 

sangat baik pada Siklus I dan II.  

2. Model pembelajaran penemuan juga terbukti telah meningkatkan kualitas 

pembelajaran peserta didik Kelas XII MIPA 4 SMAN 4 Probolinggo pada materi 

perencanaan pameran. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan meningkatnya 

aspek keaktifan, kooperatif, dan responsif peserta didik dari siklus I ke siklus II.  

3. Dapat dipastikan bahwa melalui model pembelajaran penemuan, peserta didik 

Kelas XII MIPA 4 SMAN 4 Probolinggo telah berhasil melaksanakan 

pembelajaran materi perencanaan pameran tahun pelajaran 2019/2020. Hal ini 

dibuktikan dengan perolehan nilai praktik peserta didik dari tagihan yang 

diberikan sesuai indikator, perolehan rata-rata nilai pesertaa didik dan perolehan 

ketuntasan belajar peserta didik secara individu maupun secara umum (klasikal). 

Bahkan seluruh peserta didik mengalami kenaikan (100%) nilai dan predikat nilai 

praktik perencanaan pameran pada siklus II dibandingkan siklus I. 

 

Saran 

a. Bagi Guru Sejawat 

Diperlukan perencanaan yang tepat untuk mengembangkan model pembelajaran 

pemenuan sebelum diterapkan saat pembelajaran. Beberapa faktor yang diperhatikan 

tersebut antara lain referensi atau sumber belajar yang tidak terbatas, skenario yang 

detail dan jelas, serta kelengkapan materi dasar. Model pembelajaran penemuan 
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dirancang untuk tidak menyajikan referensi atau sumber belajar dan detail materi 

namun hanya dasar referensi atau materi saja karena pesertda didik diharapkan dapat 

mencari sendiri dari materi berbagai refernsi.  

b. Bagi Sekolah 

Pembelajaran model penemuan dapat dijadikan rekomendasi oleh Sekolah 

kepada guru sebagai salah satu metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan 

pemahaman konsep peserta didik yang akhirnya dapat memperbaiki kualitas 

pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti lain perlu memaksimalkan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam 

penelitian ini, misalnya: 1) efektivitas waktu yang digunakan untuk memaksimalkan 

keterlaksanaan pembelajaran khusunya kegiatan inti, 2) menuliskan skenario langkah 

pembelajaran yang ringkas, lengkap, sekaligus padat, 3) kemudahan dalam 

menyampaikan tagihan dan pengecekan hasil tagihan agar tidak menyita waktu guru. 
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Abstrak : Pengembangan pendidikan karakter K3 dalam tataran operasional pada 

tingkat jurusan atau program studi juga dirasa hingga saat ini belum terlalu intens 

dilakukan. Kegiatan implementasi pendidikan karakter K3 bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya berperilaku sehat dan selamat saat 

berada di lingkungan sekolah, meningkatkan kemandirian, kedisiplinan, kerjasama, 

kejujuran dan kepedulian siswa terhadap sumber bahaya yang dapat 

mengakibatkan kecelakaan kerja di lingkungan sekolah sehingga secara sadar 

mengenakan APD dan melakukan aktifitas sesuai prosedur K3. Diharapkan tiap 

kali akan melakukan praktikum ada semacam pengarahan singkat dari guru sebagai 

sarana untuk mengingatkan siswa agar mentaati prosedur K3. Kepedulian siswa 

terhadap K3 dapat menimbulkan kesadaran yang tinggi akan sumber bahaya yang 

dapat mencelakakan rekan sejawat dan diri sendiri. 

 

Kata Kunci: K3, Peningkatan kemandirian, disiplin 

 

Abstract : The development of K3 character education at the operational level at 

the department or study program level is also felt so far that it has not been carried 

out too intensely. The implementation of K3 character education activities aims to 

increase students' awareness of the importance of healthy and safe behavior while 

in the school environment, increase independence, discipline, cooperation, honesty 

and students' concern for sources of danger that can lead to work accidents in the 

school environment so that they consciously wear PPE and carry out activities 

according to K3 procedures. It is hoped that every time there will be a practicum 

there will be some kind of briefing from the teacher as a means to remind students 

to obey K3 procedures. Students' concern for K3 can lead to high awareness of the 

sources of danger that can harm colleagues and themselves. 

 

Keywords: K3, Increasing independence, discipline 

 

Pendahuluan 

Salah satu tujuan dari pendidikan nasional menurut UU Sisdiknas tahun 2003 

adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi insan yang berilmu, 

berakhlak mulia, cakap, kreatif dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan visi SMK 

Negeri 1 Sumberasih yang bertekad untuk menghasilkan lulusan yang bertaqwa 

(bernurani), Kompeten, dan mandiri telah menunjukkan kesadaran pentingnya akan 

pendidikan karakter. Pendidikan karakter penting untuk dikembangkan dan terus dikawal 
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oleh karena pendidikan karakter sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, 

pendidikan moral, pendidikan watak, yang tujuannya mengembangkan kemampuan 

peserta didik untuk menilai baik-buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan 

kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari (Diknas, 2010). SMK Negeri 1 Sumberasih 

sebagai lembaga pendidikan vokasi menjadi agen untuk mencapai tujuan tersebut. 

Pendidikan vokasi berprinsip pada long live education yang harus terus berkembang 

mengikuti kemajuan jaman. Hal serupa juga diungkapkan oleh Wowo Sunaryo Kuswana 

(2013:34) untuk menghadapi perubahan teknologi yang berlangsung dengan cepat 

pendidikan vokasi haruslah dilihat sebagai suatu program berkelanjutan, bukan sebagai 

satu tahap proses semata. Tugas utama pendidikan vokasi selain harus membantu secara 

kontinyu untuk mengembangkan identitas vokasi, juga harus menjadi penghubung antara 

karir dan pendidikan dalam satu kesatuan (Raeder, 2008:496). Dalam realita kehidupan di 

SMK Negeri 1 Sumberasih implementasi pendidikan karakter secara umum masih 

menjadi suatu perhatian yang serius. Apakah visi SMK Negeri 1 Sumberasih tersebut 

dalam tataran operasional telah dijabarkan dalam berbagai aktifitas kegiatan di setiap 

sekolah atau lembaga telah diimplementasi pada aktivitas berkehidupan di sekolah, baik 

di kalangan pejabat SMK Negeri 1 Sumberasih, guru dan staf serta siswa? Apakah 

pendidikan karakter yang telah dicanangkan oleh SMK Negeri 1 Sumberasih sudah 

diterapkan, diimplementasikan atau dan terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, 

kegiatan akademis dan non akademis lainnya.  

Jika melihat ke belakang, sebenarnya SMK Negeri 1 Sumberasih telah melakukan 

berbagai aktivitas untuk mendukung terealisasinya pendidikan karakter yang meliputi 

berbagai program terutama terkait dengan pendidikan dan pengajaran. Berbagai program 

tersebut dilakukan melalui kegiatan seminar, penelitian, pelatihan, workshop, 

pengembangan soft skill, dan sebagainya. Lingkup penyelenggaraan program 

pengembangan pendidikan karakter berdasarkan pengamatan masih terbatas pada 

kegiatan yang bersifat kelembagaan formal. Pengembangan pendidikan karakter belum 

menjadikan suatu perilaku yang tumbuh karena kesadaran diri dan belum menjadikan 

suatu kebiasaan (habit) dalam berkehidupan keseharian di lingkungan sekolah dengan 

baik. Implementasi pendidikan karakter belum menjadi sebuah kultur dalam berinteraksi 

berkehidupan di sekolah. Pengembangan pendidikan karakter K3 dalam tataran 

operasional pada tingkat jurusan atau program studi juga dirasa hingga saat ini belum 

terlalu intens dilakukan. Pengembangan pendidikan karakter dalam berkehidupan di 

sekolah perlu dilakukan secara terencana, diimplementasikan secara nyata dalam 
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berperilaku. Evalauasi terhadap implementasi pendidikan karakter belum dilakukan 

secara kontinue, baik dalam kegiatan pembelajaran, praktikum, pergaulan, maupun 

berbagai aktivitas di sekolah lainnya. Nilai- nilai karakter yang perlu mendapat perhatian 

secara umum antara lain adalah ketaatan beribadah, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, 

kerjasama, kepedulian dan hormat pada orang lain.  

Berdasarkan nilai – nilai karakter yang ada, melalui pengembangan budaya K3 

berkarakter dibatasi pada lima nilai utama, yaitu ketangguhan (mandiri), kejujuran, 

kedisiplinan, kepedulian dan kerjasama. Siswa dalam upaya meniadakan atau setidaknya 

mengurangi angka kecelakaan kerja di lingkungan sekolah, khususnya siswa  SMK 

Negeri 1 Sumberasih. Kemandirian dipandang sebagai perilaku yang didasarkan pada 

kesadaran pribadi yang independen. Kejujuran dipandang sebaga upaya perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Nilai kejujuran tercermin dalam perilaku siswa 

ketika meminjam peralatan, penggunaan bahan praktikum dan penggunaan APD (alat 

pelindung diri) sesuai prosedur. Kedisiplinan muncul akibat adanya kejujuran dalam 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata tertib yang telah diberlakukan. Perilaku 

kedisiplinan dilihat sebagai upaya untuk mengendalikan diri dan sikap mental individu 

dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib yang 

diberlakukan berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam hatinya. 

Kedisiplinan juga tercermin ketika siswa menggunakan laboratorium dan bengkel baik 

saat praktikum atau mengerjakan tugas lain. Adapun kepedulian siswa merupakan 

kesadaran yang tumbuh dari dalam diri setiap individu akan kebersihan dan kesehatan 

lingkungan. Adapun kepedulian terhadap lingkungan, antara lain diukur melalui kepekaan 

sosial siswa jika ada teman yang mengalami kesusahan, butuh bantuan, peka terhadap 

kesehatan dan kebersihan lingkungan laboratorium serta bengkel. Peduli terhadap fasilitas 

sekolah, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun aktifitas di luar kelas. Kepedulian 

terhadap lingkungan penting untuk meminimalisir resiko kerja yang dapat timbul melalui 

bahaya yang ada.  

Kerja sama adalah suatu bentuk sikap saling menghormati antar individu. 

Kerjasama dapat timbul karena adanya paksaan (ketika dipaksa membentuk kelompok) 

dan kesadaran akan kepentingan bersama. Kerjasama hendaknya dilakukan secara positif 

untuk saling mengingatkan mengenai prosedur K3 dan tata tertib yang ada di sekolah. 

Kegiatan implementasi pendidikan karakter K3 di lingkungan sekolah, terutama di 

laboratorium dan bengkel ini bertujuan adalah meningkatkan kesadaran siswa akan 
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pentingnya berperilaku sehat dan selamat saat berada di lingkungan sekolah, terutama 

saat praktikum di laboratorium dan bengkel, meningkatkan kemandirian siswa dalam 

melakukan praktikum maupun menggunakan laboratoium sesuai dengan prosedur K3, 

meningkatkan kepedulian siswa terhadap sumber bahaya yang dapat mengakibatkan 

kecelakaan kerja di lingkungan sekolah sehingga siswa secara sadar mengenakan APD 

dan melakukan aktifitas sesuai prosedur K3, meningkatkan kerjasama siswa dalam upaya 

memperkecil atau meniadakan resiko kecelakaan kerja di lingkungan sekolah, terutama 

saat praktikum di laboratorium dan bengkel, meningkatkan kejujuran siswa dalam 

menggunakan alat dan bahan praktikum agar sesuai dengan prosedur K3 di laboratorium 

dan bengkel, dan meningkatkan kedisiplinan siswa dalam melakukan aktifitas di 

laboratorium dan bengkel agar sesuai dengan prosedur K3. 

 

Aspek Karakter K3 

1. Perilaku Ketangguhan (Mandiri) 

Penerapan metode pembelajaran berbasis projek pada mata kuliah K3 memaksa 

siswa melakukan eksplorasi sendiri. Guru sebagai mediator hanya memberi arahan materi 

atau tugas secara garis besar terkait K3 berkarakter. Penggunaan metode pembelajaran ini 

dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian siswa dalam melakukan 

tindakan yang berkaitan dengan aplikasi pendidikan karakter K3. Siswa yang mandiri 

merasa bahwa dirinyalah yang berperan sebagai agen utama dalam pembelajaran K3 

berkarakter. Adanya kesadaran sebagai agen utama pembelajaran membuat siswa 

melakukan segenap upaya untuk mencapai target yang ditentukan tanpa bergantung 

dengan rekan sejawat. Aplikasi penerapan pendidikan karakter K3 secara nyata bertujuan 

untuk menghimbau pengguna bengkel dan laboratorium untuk menerapkan prosedur K3 

secara mandiri. Kemandirian dilatih melalui pelaksanaan prosedur K3 secara ketat saat 

melakukan aktifitas di bengkel dan laboratorium. Prosedur K3 yang dilaksanakan secara 

ketat perlahan namun pasti akan menjadi suatu kebiasaan dalam berperilaku. Perilaku 

yang sesuai dengan prosedur K3 dapat mencipkatan iklim bekerja dengan selamat. 

Terciptanya iklim K3 di bengkel dan laboratorium membangun budaya sehat dan selamat. 

Pemberian tugas pembelajaran K3 secara terstruktur dan target yang jelas merupakan 

salah satu bentuk pelatihan kemandirian siswa. Kemandirian siswa selama mengikuti 

pembelajaran K3 akan nampak pada hasil tugas yang diberikan. 

 

2. Kejujuran 
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Menurut Koellhoffer (2009) indikasi utama kejujuran akademis adalah tidak 

melakukan upaya plagiat dalam menyelesaikan tugas. Pada saat sekarang ini, kejujuran 

merupakan sesuatu yang sudah sangat langka. Tapi bukan berarti kejujuran itu tidak ada. 

Orang yang jujur memang susah dicari, tapi kejujuran itu sendiri tidak akan pernah mati 

dari dunia ini. Menurut pemahaman umum bahwa kejujuran adalah suatu titik di dalam 

perasaan manusia yang disimpan dalam lubuk hati yang terdalam. Kejujuran hati hanya 

diri dan Tuhan-nya yang bisa mengetahuinya. Kejujuran hati tidak bisa dirubah dengan 

apapun, walau dengan api sekalipun. Jika ditinjau dengan kejujuran hati maka semua 

orang pasti menginginkan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Tidak terkecuali 

siswa, yang juga ingin tetap sehat dan selamat meskipun melaksanakan praktikum yang 

berbahaya. 

Kejujuran dalam melakukan aktifitas di bengkel dan laboratorium sesuai dengan 

prosedur standar K3 merupakan salah satu usaha untuk menghilangkan atau setidaknya 

memperkecil resiko terjadinya kecelakaan kerja. Kejujuran dilaksanakan dalam 

peminjaman dan penggunaan alat praktikum secara hati – hati dan meletakan kembali 

sesuai dengan tempatnya. Kejujuran dalam pemakaian bahan praktik juga diperlukan 

sehingga tidak terjadi penggunaan yang berlebihan dan sia – sia. Kejujuran dalam 

mengerjakan tugas pembelajaran K3 tampak dengan jelas saat terjadi diskusi tentang 

materi, hasil observasi dan aplikasi. Siswa yang tidak mengerjakan tugasnya dengan jujur 

kesulitaan mengikuti diskusi dan melakukan observasi karena lemahnya penguasaan 

materi. Analisis observasi yang dilakukan siswa secara tidak jujur juga tidak sesuai 

dengan kriteria yang ada. Beberapa literatur mengatakan bahwa kejujuran adalah 

melakukan tindakan sesuai dengan hati nurani. Dipercaya bahwa hati nurani manusia 

adalah sesuatu yang suci berasal dari sang Pencipta Alam Semesta. Hati nurani selalu suci 

untuk melakukan apa yang menjadi baik baik dan buruk. Hati nurani selalu membuat 

yang terbaik untuk dilaksanakan. Bila tidak sesuai hati nurani maka telah berbohong. 

Jujur memang mudah untuk dibicarakan tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Hati nurani 

ibaratnya adalah seorang malaikat. Tidak menuruti hati nurani berarti sebaliknya yaitu 

mengikuti setan. 

 

3. Perilaku  

Menurut Sharron McElmeel (2002) Disiplin diri adalah kemampuan 

mengendalikan, mengelola, atau memperbaiki diri demi perbaikan. Kemampuan untuk 

mengorbankan sasaran yang lebih rendah atau kepuasan jangka pendek utuk perkara yang 
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lebih berharga. Terdiri atas sikap self-control (pengendalian diri) dan self-restraint 

(pembatasan diri). Proses pembelajaran modern bukan hanya melalui tatap muka di kelas 

saat pembelajaran, akan tetapi lebih menuntut pada peran aktif siswa untuk belajar 

langsung pada kondisi lapangan sebenarnya. Salah satu cara atau strategi seorang guru 

agar siswa dapat belajar di luar kelas formal yaitu dengan pemberian tugas secara 

terstruktur untuk melakukan analisis observasi K3 di laboratorium dan bengkel. 

Pemberian tugas terstruktur pada sebagian siswa menjadi suatu beban yang dirasakan , 

tetapi tidak semua siswa seperti itu, bahkan ada juga yang merasa bahwa pekerjaan 

terstruktur dan tugas kelompok sangat dibutuhkan oleh mereka. 

Tugas secara terstruktur dapat digunakan sebagai suatu instrumen yang bisa 

digunakan untuk melihat sejauhmana kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran 

K3. Tugas terstruktur dengan pembatasan waktu yang ketat bisa digunakan sebagai upaya 

untuk membentuk perilaku disiplin sekaligus memberikan tanggung jawab pada siswa. 

Pendekatan yang dapat ditawarkan adalah pendekatan secara psikologi tentang displin 

dan tanggung jawab sebagai wujud karakter, siswa diajak untuk menyukai tugas yang 

dikerjakannya. Kedisiplinan yang tinggi menjadi tuntutan mutlak dalam pelaksanaan 

prosedur K3. Kedisiplinan diri tercermin pada pemakaian APD selama praktikum dan 

tidak terlambat masuk praktikum sehingga dapat mengikuti briefing awal. Briefing di 

awal pembelajaran praktikum selain digunakan sebagai sarana mengingatkan akan 

pentingnya menaati prosedur K3 juga berguna untuk mengecek kesiapan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran. Siswa yang terlambat dan tidak mengikuti briefing awal 

memiliki kondisi psikis yang gugup serta kekurangsiapan dalam praktikum. Hal ini 

berdampak pada ketergesa-gesaan dalam melakukan bertindak selama praktikum yang 

dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja.. 

 

4. Kepedulian 

Sekolah merupakan lembaga formal pendidikan dengan fungsi meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan siswa sebagai bekal dimasa depan. Di sekolah siswa 

beraktifitas dari pagi hingga sore bahkan terkadang hingga larut malam. Selama tinggal di 

sekolah dalam waktu relatif lama tersebut perlu disiapkan dan dibangun suasana sekolah 

yang nyaman, bersih dan sehat. Oleh karena itu, untuk menjaga kenyaman lingkungan 

tersebut perlu diajarkan dan dibiasakan bagaimana menjaga kebersihan dan kesehatan 

lingkungan. 

Sharron McElmeel (2002) mengatakan Caring (peduli) adalah tindakan 
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memperhatikan atau tertarik kepada orang atau situasi lain. Merasakan dan bertindak 

dengan concern (perhatian). Ditinjau dari sudut pandang K3 kepedulian mencakup dua 

aspek, yaitu peduli terhadap subjek dan objek kerja. Peduli terhadap subjek K3 meliputi 

kepedulian terhadap diri sendiri dan orang lain, baik rekan sejawat, guru, juru bengkel 

maupun orang lain yang melakukan aktifitas di bengkel dan laboratorium. Kepedulian 

terhadap diri sendiri muncul akan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan dan 

keselamatan baik selama maupun sesudah praktikum dilaksanakan. Siswa yang memiliki 

kepedulian tinggi terhadap K3, selalu memakai wearpack dan APD standar saat 

praktikum guna menghidari terkena cedera atau penyakit yang dapat ditimbulkan oleh 

alat maupun bahan praktikum. Kepedulian terhadap orang lain ditunjukan dengan saling 

mengingatkan akan pentingnya menaati prosedur K3 dan memberikan teguran jika tidak 

menaati prosedur K3. Kepedulian terhadap objek kerja tercermin dari sikap hati – hati 

dalam menggunakan peralatan praktikum. Kepedulian terhadap peralatan praktikum 

adalah upaya preventif yang berguna untuk menjaganya dari kerusakan. 

Tugas pembelajaran K3 yang berupa analisis bahaya yang ada pada suatu 

pekerjaan di laboratorium dan bengkel merangsang adanya kepedulian siswa terhadap 

potensi sumber kecelakaan kerja. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk 

mewujudkan program sekolah yang bersih, sehat dan nyaman antara lain : Membangun 

apotek hidup di lingkungan sekolah, membangun tempat pembuangan sampah, 

menyediakan tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya, melaksanakan kegiatan ekstra 

kulikuler berbasis lingkungan, seperti kelompok hijau, pecinta alam dan sejenisnya, 

melaksanakan tata tertib kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah, dan mengadakan 

gerakan cinta kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Kebersihan dan keasrian 

lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab bersama dari setiap warga sivitas 

akademik. Peran guru dan siswa, bahkan orang tua siswa, dan stake holder terkait, sangat 

berperan dalam pemeliharaan dan perwujudan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. 

Dengan kondisi sekolah yang sehat akan melahirkan siswa yang cerdas, bermutu, 

berwawasan lingkungan serta mampu menerapkan sikap cinta dan peduli lingkungannya 

di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Adapun untuk menciptakan kebersihan di 

sekolah, gurulah yang akan ditiru oleh para siswanya. Dengan demikian peran guru dalam 

pencegahan sangat diperlukan dengan tindakan-tindakan positif, antara lain berupa : 

membuat tata tertib kebersihan, memberi contoh membuang sampah pada tempatnya, 

memberikan nasehat apabila ditemukan pelanggaran membuang sampah sembarangan, 

memberikan reward kepada petugas piket yang rajin dan besih dalam membersihkan 
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kelasnya, membiasakan diri cuci tangan sehingga murid juga meniru. Untuk membuat 

kebiasaan-kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, perlu adanya Slogan-Slogan 

sebagai penyemangat diantaranya “bersih pangkal sehat”, “kebersihan adalah sebagian 

dari iman”, “jagalah kebersihan”, “resik ketitik, kemproh ketoro”, dan lain sebagainya. 

 

5. Kerjasama 

Sharron McElmeel (2002) mengemukakan teamwork (kerja tim) adalah 

kemampuan untuk bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, bertindak 

bersama-sama untuk mencapai visi bersama. Terdiri atas tindakan cooperation 

(kerjasama) dan collaboration (kolaborasi). Kerjasama merupakan salah satu pilar 

membentuk budaya K3 di lingkungan sekolah. Kerjasama dalam bentuk positif untuk 

saling mengingatkan akan pentingnya K3 merupakan salah satu contohnya. Kerjasama 

dilatih dalam pembelajaran melalui pembentukan kelompok belajar baik saat kuliah 

praktikum maupun teori. Pembentukan kelompok belajar dimaksudkan untuk mendidik 

siswa untuk menangani tugas secara bersama. Penanganan tugas bersama dapat dilakukan 

dengan cara membagi pekerjaan yang ada pada setiap anggota kelompok sehingga tiap 

anggota mendapat tanggung jawab. Pembentukan kelompok belajar juga biasanya 

dilakukan dengan melihat keragaman kemampuan yang dimiliki siswa. Adanya 

keragaman kemampuan anggota kelompok belajar diharapkan dapat meningkatkan 

kreativitas dalam menyelesaikan tugas.  

Keragaman juga menuntut adanya perpaduan yang harmonis antar anggota untuk 

menghasilkan suatu produk pembelajaran yang lebih kompleks. Kegiatan implementasi 

pendidikan karakter K3 di lingkungan sekolah, terutama di laboratorium dan bengkel ini 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya berperilaku sehat dan 

selamat saat berada di lingkungan sekolah, terutama saat praktikum di laboratorium dan 

bengkel, meningkatkan kemandirian siswa dalam melakukan praktikum maupun 

menggunakan laboratoium sesuai dengan prosedur K3, Meningkatkan kepedulian siswa 

terhadap sumber bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja di lingkungan 

sekolah sehingga siswa secara sadar mengenakan APD dan melakukan aktifitas sesuai 

prosedur K3, meningkatkan kerjasama siswa dalam upaya memperkecil atau meniadakan 

resiko kecelakaan kerja di lingkungan sekolah, terutama saat praktikum di laboratorium 

dan bengkel, meningkatkan kejujuran siswa dalam menggunakan alat dan bahan 

praktikum agar sesuai dengan prosedur K3 di laboratorium dan bengkel, dan 

meningkatkan kedisiplinan siswa dalam melakukan aktifitas di laboratorium dan bengkel 
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agar sesuai dengan prosedur K3. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah Adapun 

target dari usulan program kegiatan ini adalah : menghilangkan atau setidaknya 

meminimalisir resiko kerja di lab & bengkel yang berakibat pada timbulnya penyakit 

maupun cedera tubuh, minimalnya jumlah kerusakan peralatan praktikum, minimnya 

resiko kecelakaan kerja di lingkungan sekolah, adanya kepedulian terhadap kebersihan 

lingkungan sekolah dan menjaga kerapihan laboratorium & bengkel, adanya 

tanggungjawab terhadap pemakaian sarana – prasarana sekolah sesuai dengan K3, siswa 

dapat memiliki kepedulian terhadap kesehatan lingkungan, siswa dapat memiliki 

kepedulian terhadap bebersihan lingkungan, dan siswa dapat memiliki rasa handarbeni 

(ikut memiliki) terhadap fasilitas sekolah. 

 

Metode Penelitian 

Prosedur pelaksanaan kegiatan implementasi pendidikan karakter kesehatan dan 

keselamatan kerja di Sekolah meliputi : Pembuatan kontrak pembelajaran bagi siswa 

sebelum pembelajaran dilaksanakan dalam satu semester, Pembentukan tim observasi 

(analisis bahaya, resiko dan solusi) penanganan kecelakaan, melakukan briefing sebelum 

observasi, pembagian laboratorium dan bengkel guna observasi serta analisis bahaya, 

resiko dan solusi penanganan kecelakaan yang dapat terjadi pada suatu pekerjaan di 

laboratorium dan bengkel tertentu sesuai dengan kesepakatan, mengadakan lomba desain 

poster pendidikan karakter terkait kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan 

laboratorium dan bengkel yang diobservasi tiap kelompok, pembuatan multimedia 

tentang pembudayaan karakter K3 sesuai laboratorium dan bengkel.  

Pembuatan prosedur K3 berkarakter pada pekerjaan dilaboratorium dan bengkel 

dengan berpedoman pada solusi ideal menurut standarisasi yang ada, penciptaan iklim K3 

melalui kegiatan sosialisasi implementasi pendidikan karakter terkait kesehatan dan 

keselamatan kerja pada laboratorium dan bengkel melalui pemasangan poster maupun 

pembuatan prosedur penggunaan alat dan bahan praktikum, menitipkan pesan pada guru 

untuk memberikan briefing sebagai nasihat pada setiap awal kegitan pembelajaran 

terutama yang bersifat praktikum kepada siswa, terutama perilaku jujur, disiplin, 

kepedulian dan kerjasama, dan Dibentuknya Tim pengembang Pendidikan Karakter 

tingkat jurusan/sekolah sebagai bagian dari upaya pembudayaan secara berkelanjutan 

pendidikan K3 berkarakter. Rencana kegiatan implementasi pendidikan karakter 

kesehatan dan keselamatan kerja melalui kegiatan pembelajaran dan praktikum. Kegiatan 

pembelajaran melalui dua tahapan, yaitu pendalaman materi dan aplikasi. Tahap 
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pendalaman materi dilaksanakan dengan pembuatan mind-map buku K3, observasi 

laboratorium dan bengkel serta pembuatan poster promosi K3. Tahapan kedua 

dilaksanakan sebagai bentuk aplikasi penerapan pendidikan karakter K3 di laboratorium 

dan bengkel. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode berbasis 

proyek (project based learning) dan model pembelajaran dengan mind-map, analisis 

laporan K3 dan presentasi.. Metode pembelajaran berbasis proyek mengutamakan peran 

aktif siswa sebagai agen utama pelaksana dan guru bagi dirinya sendiri. Guru bertindak 

sebagai perencana garis besar dan fasilitator dalam pembelajaran.  

Guna mempermudah dalam kegiatan pembelajaran, guru menggunakan asisten 

sebagai Detail perencanaan dan pelaksaan pembelajaran dilakukan oleh siswa. Mind-map 

digunakan sebagai sarana untuk mempermudah belajar siswa. Materi K3 yang memiliki 

berbagai buku referensi pembelajaran diperdalam dengan pembuatan mind-map. Mind-

map sebagai bukti hasil belajar siswa terhadap referensi yang ada. Pertemuan pertama 

dilakukan untuk menyampaikan kontrak, materi dan beban tugas pembelajaran. Pada 

pertemuan pertama siswa diberi materi dasar terkait kesehatan dan keselamatan kerja 

secara umum yang terkonsep dalam istilah Zerosicks. Zerosicks merupakan istilah yang 

menjadi garis besar materi pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja. Siswa diberi 

waktu satu minggu untuk mempelajari dan membuat Mind- mapping Zerosicks sebagai 

produk hasil belajar. Materi pembelajaran K3 secara terperinci menggunakan referensi 

yang terdiri dari tiga buku utama yaitu: manajemen 5S/5R, higiene perusahaan dan 

ergonomic cheklist. Tiap siswa diberi tugas membuat laporan hasil belajar tiga buku 

dengan membuat mind-map. Mind-map untuk tiga buku referensi sumber belajar K3 

dikumpulkan pada pertemuan kedelapan. Pada pertemuan kedua dilakukan setelah siswa 

mengetahui garis besar pembelajaran K3 yang ditunjukan dengan mind-map Zerosicks. 

Siswa yang sudah mengetahui garis pembelajaran K3 melalui Zerosicks diperbolehkan 

untuk melakukan observasi pada laboratoium. Tiap kelompok terdiri dari dua siswa 

secara acak. Tiap kelompok mengidentifikasi bahaya pekerjaan laboratorium dan bengkel 

berdasarkan pada teknik Hazops (Hazard and Operability Study). Analisis bahaya dan 

resiko kecelakaan kerja dilaboratorium dan bengkel disusun berpedoman pada JSA (Job 

Safety Analysis). Observasi dilakukan sebagai bahan aplikasi pendidikan karakter pada 

bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Pertemuan ketiga dilakukan untuk monitoring 

dan diskusi terkait perkembangan tugas pembelajaran agar sesuai dengan tujuan dan 

metode yang diterapkan. Siswa menunjukan jobsheet atau foto hasil observasi. Siswa juga 

diberi gambaran umum serta contoh mengenai penyusunan buku pedoman kesehatan dan 
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keselamatan kerja berkarakter. Pertemuan keempat dilakukan untuk monitoring lanjutan 

dan diskusi perkembangan tugas pembelajaran sesuai dengan hasil observasi. Perlombaan 

pembuatan poster pendidikan karakter K3 juga disampaikan. Tiap kelompok diberi waktu 

satu minggu untuk membuat, mencetak dan mengumpulkan poster pendidikan karakter 

K3. Kelompok pemenang perlombaan pembuatan poster pendidikan karakter K3 diberi 

nilai tambahan dan poster pemenang di tempel pada laboratorium dan bengkel. 

Pertemuan kelima siswa mengumpulkan poster dan berdiskusi perkembangan tugas 

pembuatan mind-mapping serta buku panduan pendidikan karakter K3. Siswa yang 

mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas diberi buku rujukan yang sesuai. 

Pertemuan ini juga membahas mengenai standarisasi K3 yang ada sebagai rujukan untuk 

mencari solusi ideal kesehatan dan keselamatan kerja berkarakter di laboratorium dan 

bengkel.  

Pertemuan keenam siswa melakukan presentasi terkait kajian awal aplikasi 

penerapan pendidikan karakter K3 setelah melakukan observasi. Diskusi antar kelompok 

yang difasilitasi oleh asisten guru dilakukan agar aplikasi penerapan sesuai dengan target 

tujuan. Materi tambahan seperti material safety datasheet diberikan sebagai bahan 

pelengkap analisis bahaya dan resiko kerja yang timbul dilaboratorium dan bengkel. 

Pertemuan ketujuh siswa berdiskusi guna perbaikan mind-map sebagai produk hasil 

belajar tiga buku referensi pengetahuan K3. Mind- map yang sudah dianggap lengkap 

bisa langsung dikumpulkan. Siswa diberi waktu satu minggu untuk memperbaiki mind-

map yang masih dianggap kurang. Perbaikan meliputi kelengkapan, estetika dan 

keterbacaan tulisan dalam mind-map. Pertemuan kedelapan siswa mengumpulkan mind-

map materi K3 dan persiapan membuat laporan aplikasi pendidikan karakter K3 pada 

laboratorium dan bengkel. Siswa diberi waktu satu bulan guna melengkapi laporan 

observasi K3 dan aplikasinya secara nyata sesuai dengan pekerjaan/jobsheet yang ada di 

laboratorium dan bengkel. Aplikasi ini ditunjukan dengan pembuatan produk atau 

perbaikan aspek K3 dilaboratorium dan bengkel yang nantinya dapat meningkatkan 

pendidikan karakter dalam pekerjaan/jobsheet yang ada dalam kegiatan pembelajaran. 

 

Hasil Dan Pembahasan 

Hasil dari penelitian terhadap integrasi pendidikan karakter K3 melalui kegiatan 

pembelajaran dapat dirinci sebagai berikut yaitu kualitas pembelajaran K3 melalui 

penanaman nilai karakter mandiri, disiplin, tanggung jawab, peduli dan kerjasama 

meningkat seiring pemberian tugas secara terstruktur dan penggunaan metode 
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pembelajaran yang tepat. Siswa secara bertanggungjawab dapat mengerjakan tugas 

pendalaman materi serta melakukan observasi di laboratorium dan bengkel guna 

identifikasi potensi bahaya, kedisiplinan siswa juga meningkat selama beberapa kali 

pertemuan, hal ini ditunjukan dengan menurunnya angka terlambat dalam mengikuti 

pembelajaran dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Mayoritas tugas teridentifikasi 

dikerjakan dengan mandiri, yang ditunjukan dengan rendahnya tingkat plagiasi dan 

lancarnya diskusi.pembahasan, kerjasama siswa dengan anggota kelompok masih lemah, 

terutama dalam menyelesaikan tugas. Beberapa kelompok terlambat dalam 

mengumpulkan poster perlombaan pendidikan karakter K3 SMK Negeri 1 Sumberasih.  

Lemahnya kerjasama juga ditunjukan dengan adanya keluhan dari siswa bahwa 

anggota kelompok masih ada yang bersikap individual dan sulit diajak kompromi. Seiring 

tingginya frekuensi kerja kelompok dalam analisis sumber bahaya serta pencarian solusi 

ideal di laboratorium dan bengkel kerjasama terbina dengan baik, penggunaan tutor 

sebaya dalam kegiatan pembelajaran meningkatkan diskusi yang interaktif tiap kali 

pembelajaran berlangsung. Siswa aktif menanyakan rujukan mandiri untuk mencari solusi 

ideal terhadap potensi bahaya yang ditemukan dan pembuatan mind-map yang sesuai 

digunakan untuk pembelajaran. Siswa tidak sungkan untuk bertanya mengenai 

problematika dalam penulisan buku pendidikan karakter K3 agar sesuai dengan prosedur 

HAZOP, JSA dan standarisasi yang ada. Jadi, peran aktif siswa sebagai agen utama 

pembelajaran karakter K3 sangat tampak, hasil lomba pembuatan poster pendidikan 

karakter K3 SMK Negeri 1 Sumberasih menunjukan bahwa sebagian besar siswa sudah 

mengetahui aspek penting dalam menerapkan pendidikan karakter K3 dilaboratorium dan 

bengkel selama proses praktikum berlangsung. Pembuatan mind-map sebagai sarana 

pendalaman materi K3 yang telah dikumpulkan menunjukan mayoritas siswa dapat 

belajar secara mandiri dan bertanggung jawab meskipun harus dipaksa dengan pemberian 

deadline secara ketat. Aplikasi nyata dalam wujud tindakan yang dilakukan guna 

kampanye penerapan K3 berkarakter dilakukan karena adanya kepedulian siswa terkait 

kondisi dan suasana praktikum di laboratorium dan bengkel. Aplikasi yang dilakukan 

dengan berpedoman pada hasil observasi mandiri, solusi ideal dan pendidikan karakter 

sesuai dengan pekerjaan yang ada di laboratorium dan bengkel. ketangguhan (mandiri), 

kejujuran, kedisiplinan, kepedulian dan kerjasama. Dan pembuatan multimedia oleh 

siswa sebagai kegiatan tambahan untuk kampanya K3. Multimedia dibuat secara 

kelompok yang bekerjasama untuk menyusun, mengambil dan mengolah gambar. 

Multimedia yang dibuat menunjukan kedisiplinan siswa dalam mengatur waktu. Hal ini 
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dikarenakan dalam pembuatan multimedia diperlukan banyak waktu untuk menentukan 

desain, pengambilan dan pengolahan gambar. 

Kepedulian siswa untuk menyelesaikan tugas dengan hasil baik dan sesuai 

dengan standarisasi yang ditentukan memicu rasa tanggungjawab. Rasa tanggungjawab 

membuat siswa mengerjakan tugas dengan tulus, usaha maksimal dan dapat 

menyelesaikannya, meskipun dengan melampaui batas waktu maksimal. Kepedulian 

siswa terhadap K3 yang ada di laboratorium dan bengkel menimbulkan kesadaran akan 

pentingnya solusi ideal untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir resiko serta 

bahaya kerja yang ada. 

Semua tugas yang sudah diselesaikan oleh siswa menunjukan tingginya 

kemandirian. Hal ini karena metode pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran 

menuntut tingginya kemandirian. Jika siswa memiliki kemandirian yang rendah maka 

tugas yang ada tidak dapat diselesaikan dengan benar dan sesuai dengan tenggat waktu 

yang sudah ditentukan. Kejujuran siswa untuk mengungkapkan problematika yang 

dihadapi melalui disikusi terkait dengan tugas selama proses pembelajaran berlangsung 

menunjukan antusias yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran. Siswa dengan jujur 

mengungkapkan kondisi dan situasi aktual laboratorium dan bengkel. Siswa juga tidak 

sungkan untuk mendiskusikan solusi ideal penanganan kondisi laboratorium dan bengkel. 

Awal pembelajaran kerjasama yang dilakukan oleh siswa dengan anggota kelompok 

masih rendah. Seringkali siswa menyalahkan anggota kelompoknya yang lain ketika ada 

kesalahan atau ketidaksesuaian tugas dengan tuntutan yang ada. Hal ini bisa diatasi 

seiring frekuensi kerja kelompok yang meningkat. Timbul kesadaran untuk bekerjasama 

dalam menyelesaikan tugas kelompok. Tugas pembelajaran yang diberikan menuntut 

adanya ketangguhan (mandiri), kejujuran, kedisiplinan, kepedulian dan kerjasama agar 

sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Siswa yang tidak mampu mengembangkan 

karakter tersebut selama mengikuti pembelajaran akan mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan. Desain tugas sengaja dibuat agar siswa dapat 

mengembangkan karakter yang diharapkan.  

Karakter yang sudah dikembangkan siswa selama mengikuti pembelajaran K3 

ditularkan pada siswa lain melalui kampanye. Kampanye melalui poster, pembuatan 

prosedur, multimedia maupun penataan manajemen laboratorium dan bengkel yang 

terintegrasi langsung pada tugas pembelajaran. Pembelajaran K3 yang telah dilaksanakan 

setidaknya dapat menimbulkan kesan bagi siswa yang mengikutinya dan meninggalkan 

pesan bagi siswa lain yang akan menggunakan laboratorium dan bengkel. Pesan 
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disampaikan dengan menitipkan langsung kepada guru pengampu, penanggung jawab 

bengkel dan sarana prasarana yang ada dibengkel. 

Penerapan pendidikan karakter pada pembelajaran K3 diharapkan dapat 

meningkatkan kepedulian siswa terhadap adanya sumber bahaya yang dapat 

mencelakakan rekan sejawat dan diri sendiri. Kepedulian terhadap diri sendiri memicu 

kesadaran siswa melaksanakan prosedur K3, termasuk mengenakan alat pelindung diri 

dengan tepat saat praktikum. Adanya kampanye K3 dalam bentuk pemasangan poster, 

pembuatan prosedur kerja, multimedia, presentasi dan briefing diawal pembelajaran 

menuntut kemandirian siswa untuk berperilaku sesuai prosedur K3 selama mengikuti 

praktikum. Kampanye K3 juga bertujuan untuk meningkatkan kejujuran siswa dalam 

menggunakan alat dan bahan praktikum serta meningkatkan kerjasama untuk upaya 

mencegah terjadinya atau setidaknya mengurangi resiko kecelakaan kerja dengan saling 

mengingatkan jika ada kelalaian. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran K3 dapat diintegrasikan secara langsung dengan tugas yang diberikan 

secara relevan. Kedisiplinan yang masih rendah dapat ditingkatkan dengan pemberian 

tenggang waktu yang ketat. Penggunaan metode pembelajaran harus menitikberatkan 

pada pengembangan diri siswa sebagai agen aktif pembelajaran sehingga timbul 

kemandirian dan kepedulian untuk menyelesaikan tugas. Kepedulian siswa terhadap K3 

nampak dari hasil analisis sumber bahaya yang sudah sesuai dan pencarian solusi ideal 

sesuai standarisasi. Kerjasama dan saling pengertian antar anggota kelompok dapat dibina 

seiring tingginya frekuensi untuk menyelesaikan tugas kelompok. Kejujuran siswa 

mengungkapkan problematika dalam menyelesaikan tugas dengan asisten menunjukan 

efektifnya peran tutor sebaya selama pembelajaran berlangsung. Karakter siswa dalam 

pembelajaran K3 dapat ditingkatkan melalui pemberian tugas secara mandiri, terstruktur, 

batas waktu ketat dan menjadikan siswa sebagai agen utama pembelajaran. Upaya 

pembudayaan K3 berkarakter dilakukan melalui kampanye menggunakan produk hasil 

pembelajaran K3. Kecelakaan kerja hanya bisa dihilangkan atau setidaknya diminimalisir 

melalui upaya pembudayaan K3 berkarakter dalam pembelajaran, terutama yang bersifat 

praktikum. 

 

Saran 
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Guna meningkatkan karakter disiplin, peduli, kejujuran, mandiri dan kerja sama 

sebagai upaya menghilangkan atau setidaknya meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja 

saat praktikum sebaiknya pembelajaran dilakukan dengan menjadikan siswa sebagai 

pelaku utama, sehingga timbul kesadaran pribadi untuk melaksanakan prosedur K3 sesuai 

standar. Guru hanya bertindak sebagai salah satu agen kampanye K3 dan pengingat jika 

ada prosedur yang kurang sesuai. 
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Abstrak : Penggunaan metode eksperimen pada mata pelajaran IPA sangat perlu 

sekali, karena untuk memudahkan siswa dalam menerima materi pelajaran secara 

bereksperimen untuk menamba pengalaman pada mata pelajaran tersebut. Pada 

siklus pertama didapatkan hasil 70 % siswa bisa menyelesaikan tugas dan tepat 

waktu mengumpulkannya lewat metode eksperiment. Pada siklus ke dua siswa 

80% mampu menyelesaikan tugas eksperimentnya dengan baik dan tepat waktu 

daripada siklus pertama sebelumnya. Pada siklus ke tiga  96,76% siswa mampu 

menyelesaikan eksperimennya dengan tepat waktu. Sehingga rata-rata tingkat 

pemahaman materi pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda dapat dipahami 

dengan baik yang berarti 96,76% siswa mampu mencapai nilai yang diharapkan. 

Demikian juga dengan nilai tes. Pada Siklus pertama nilai rata rata mencapai 82,3. 

Sedangkan Nilai tes pada  siklus kedua mencapai 83,00 dan nilai tes pada siklus 

ketiga sebesar 87,7. 

 

Kata Kunci : metode eksperiment, hasil belajar 

 

Abstract : The use of experimental methods in science subjects is very necessary, 

because it makes it easier for students to accept subject matter by experimenting to 

add experience to these subjects. In the first cycle, 70% of students were able to 

complete assignments and collect them on time through the experimental method. 

In the second cycle, 80% of students were able to complete their experimental tasks 

well and on time than the previous first cycle. In the third cycle 96.76% of students 

were able to complete the experiment on time. So that the average level of 

understanding of the effect of heat on changes in object temperature can be 

understood well, which means 96.76% of students are able to achieve the expected 

value. Likewise with test scores. In the first cycle the average value reached 82.3. 

While the test value in the second cycle reached 83.00 and the test score in the 

third cycle was 87.7. 

 

Keywords: experimental method, learning outcomes 

 

Pendahuluan  

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia dan bangsa, karena maju 

mundurnya suatu bangsa dan negara ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan merupakan 

suatu usaha sadar yang terencana, terprogram dan berkesinambungan secara optimal, baik 

aspek kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa 

pendidikan itu sangatlah penting karena dengan adanya pendidikan dapat memajukan 

suatu bangsa dan negara bahkan dapat memundurkannya. Maka pendidikan itu 

merupakan suatu usaha yang direncanakan dalam pembelajaran. Pembelajaran di kelas 
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harus disesuaikan untuk menekankan pada keaktifan siswa serta suasana pembelajaran 

yang menyenangkan. Sehingga, mereka termotivasi dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran inovatif dapat mendorong guru dan siswa untuk selalu mengembangkan 

cakrawala ilmu pengetahuan mereka dan menerapkanya dalam kehidupan, sehingga 

mereka menjadi manusia kreatif. 

Mata pelajaran IPA di SMK adalah bagian dari mata pelajaran Adaptif yang 

mempelajari sifat materi, gerak, dan fenomena lain yang ada hubungannya dengan energi 

dan alam sekitarnya. Selain itu juga keterkaitan konsep- konsep IPA dengan kehidupan 

nyata dan kesadaran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan antara lain adalah 

menggunakan ketrampilan proses untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan 

konsep-konsep IPA. Namun, pembelajaran praktikum di sekolah sulit dilaksanakan, 

terbatasnya alat dan prasarana percobaan di sekolah menjadi kendala terbesar yang 

dihadapi para guru. Mengatasi kendala tersebut, guru harus lebih kreatif mengupayakan 

praktik dengan stratei mengajar yang praktis salah satunya adalah dengan menggunakan 

metode eksperiment dengan peralatan di lingkungan sekitar. 

Dampak pemakaian tehnik ini tentu saja ada yaitu bagi siswa yang tergolong 

kurang cepat dalam menyerap materi dari guru atau dapat pula dikatakan siswa tersebut 

mengalami kesulitan sewaktu menerima pelajaran. Lain halnya dengan siswa yang 

tergolong memiliki kemampuan pemahaman yang baik. Ia hanya merasa mudah dalam 

mengikuti proses pembelajaran dari guru. Penyampaian pelajaran di SMK Negeri 3 

Probolinggo selama ini telah diupayakan agar memperoleh hasil guna menumbuhkan 

minat peserta didik terhadap pelajaran IPA. Selama ini guru menyampaikan pelajaran 

IPA secara singkat yang dilengkapi dengan pemberian rumus-rumus dan perhitungan 

matematis. Akibatnya siswa hanya menghafal rumus tanpa memperhatikan pengertian 

konsepnya atau memahami arti fisis dari rumus tersebut dengan benar. Dalam kegiatan 

belajar- mengajar di SMK Negeri 3 Probolinggo jarang sekali melakukan kegiatan 

praktikum dengan alasan belum memiliki laboratorium dan keterbatasan alat-alat 

praktikum yang dimiliki karena SMK tersebut masih minim menggunakan metode 

eksperimen dalam melakukan kegiatan praktek IPA sendiri. 

Untuk itu harus diusahakan agar kegiatan belajar mengajar IPA membuahkan 

hasil bagi siswa sehingga memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang benar 

walaupun selama ini guru mata pelajaran IPA telah melakukan beberapa cara tersebut di 

atas akan tetapi masih terdapat kesulitan mencapai hasil yang diharapkan. Bahkan pada 

umumnya selama ini hasil belajar mata pelajaran IPA taraf serapnya masih rendah. 

Menghadapi peserta didik dengan kondisi sarana prasarana yang dimiliki, guru mata 

pelajaran IPA perlu menciptakan suasana kegiatan belajar- mengajar IPA yang dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA, dan perlu dilengkapi dengan perangkat kegiatan belajar 

mengajar sehingga proses pencapaian pendidikan dapat tercapai. 

Penggunaan metode eksperimen pada mata pelajaran IPA sangat perlu sekali, 

karena untuk memudahkan siswa dalam menerima materi pelajaran secara bereksperimen 

untuk menamba pengalaman pada mata pelajaran tersebut. Sebenarnya sangat banyak 

sekali cara pembelajaran pada pelajaran IPA yang lain, namun yang kami teliti adalah 

penggunaan metode eksperimen saja pada mata pelajaran IPA tentang pengaruh kalor 

terhadap perubahan suhu benda terutama bagi kelas X Tata Busana 3 (X TB3) SMK 



 
 

 

114 
 

ISSN 2808-3725 
Volume 1 No. 1 

Negeri 3 Probolinggo. Perlu diperjelas lagi bahwa berdasarkan latar belakang di atas 

penulis perlu membuat penelitian lebih lanjut untuk mengetahui keadaan lebih lanjut 

dengan judul “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas X TB3  Materi Pengaruh 

Kalor Terhadap Perubahan Suhu Benda Melalui Metode Eksperiment.” 

Tujuan penelitian tindakan kelas ini untuk mengetahui hasil belajar Ilmu 

Pengetahuan Alam tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda yang rendah 

dipengaruhi oleh guru yang belum menggunakan metode eksperimen yang ada di 

sekolah, dan penggunan metode eksperimen pada mata pelajaran IPA tentang pengaruh 

kalor terhadap perubahan suhu benda dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X 

TB3 SMK Negeri 3 Probolinggo. 

Manfaat dari penelitian ini adalah :  makin meningkatnya Hasil belajar, karena 

siswa langsung ikut aktif dalam penggunaan metode eksperimen, makin banyaknya siswa 

yang naik kelas dan berkurangnya siswa yang tinggal kelas. Hal ini akan berdampak 

positif sekali karena dapat mengantisipasi kejenuhan siswa dalam belajar apalagi dengan 

penggunaan metode eksperimen, makin banyaknya guru yang memilih dan menggunakan 

metode eksperiment sebagai stratei mengajar. Karena metode eksperiment sangat mudah 

dilakukan dalam pembelajaran praktik, sangat praktis, efisien dan efektif, meningkatnya 

guru dalam menguasai dan terampil dalam memanfaatkan metode eksperiment, 

khususnya IPA, dan menambah sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran IPA. 

Untuk memberikan pengertian tentang hasil belajar maka akan diuraikan terlebih 

dahulu dari segi bahasa. Pengertian ini terdiri dari dua kata ‘hasil’ dan‘belajar’. Dalam 

KBBI hasil memiliki beberapa arti: 1) Sesuatu yang diadakan oleh usaha, 2) pendapatan; 

perolehan; buah. Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku atau tanggapan yang 

disebabkan oleh pengalaman. Menurut Hamalik memberikan pengertian tentang hasil 

belajar adalah sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat 

diamati dan diukur bentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut 

dapat diartikan sebagai terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik dari 

sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi tahu. Secara umum Abdurrahman (1999) 

menjelaskan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar menurutnya juga anak-anak yang berhasil dalam belajar ialah berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Adapun yang dimaksud 

dengan belajar Menurut Usman (2000) adalah “Perubahan tingkah laku pada diri individu 

berkat adanya interaksi antara satu individu dengan individu lainnya dan antara individu 

dengan lingkungan”. 

Hasil belajar menunjukkan kemampuan siswa yang sebenarnya yang telah 

mengalami proses pengalihan ilmu pengetahuan dari seseorang yang dapat dikatakan 

dewasa atau memiliki pengetahuan kurang. Jadi dengan adanya hasil belajar, orang dapat 

mengetahui seberapa jauh siswa dapat menangkap, memahami, memiliki materi pelajaran 

tertentu. Atas dasar itu pendidik dapat menentukan strategi belajar mengajar yang lebih 

baik. 

Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh siswa dalam 

mengikuti program belajar mengajar, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menurut 

Dimyati dan Mudjiono (2006), Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hasil 

belajar merupakan suatu proses untuk melihat sejauh mana siswa dapat menguasai 
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pembelajaran setelah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, atau keberhasilan yang 

dicapai seorang peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran yang ditandai 

dengan bentuk angka, huruf, atau simbol tertentu yang disepakati oleh pihak 

penyelenggara pendidikan. 

Horward Kingsley (2012) membagi tiga macam hasil belajar, yakni (a) 

keterampilan dan kebiasaan, (b) pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita, 

masingmasing jenis hasil belajar dapat diisi dengan bahan yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum. Hasil belajar IPA menurut Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah 

siswa mampu memahami konsep IPA, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu pada kehidupan yang nayata 

dan sehari-harinya. Siswa juga diharapkan mampu memiliki sikap menghargai kegunaan 

IPA dalam kehidupan, yaitu rasa ingin tahu, perhatian, berani, kreatif dan minat dalam 

mempelajari IPA, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Hasil 

belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar (perubahan tingkah laku: 

kognitif, afektif dan psikomotorik) setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran 

dengan strategi pembelajaran information search dan metode resitasi yang dibuktikan 

dengan hasil evaluasi berupa nilai. 

Pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal meliputi segenap ranah 

psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman dan proses belajar siswa. Kunci 

pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa adalah mengetahui garis 

besar indikator dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur. 

Indikator hasil belajar menurut Benjamin S.Bloom dengan Taxonomy of Education 

Objectives membagi tujuan pendidikan menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, 

psikomotorik. Dalam penelitian ini difokuskan pada salah satu ranah dalam teori hasil 

belajar yaitu pada ranah kognitif dan psikomotorik. 

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu yang berasal dari dalam peserta didik yang 

belajar (faktor internal) dan ada pula yang berasal dari luar peserta didik yang belajar 

(faktor eksternal). Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

factor intern yang berasal dari siswa tersebut, dan factor ekstern yang berasal dari luar 

diri siswa tersebut. Faktor dari diri siswa terutama adalah kemampuan yang dimilikinya. 

Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai 

siswa. Seperti yang telah dikemukakan oleh Clark (2002), bahwa hasil belajar siswa di 

sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. 

Selain faktor kemampuan siswa, juga ada faktor lain seperti motivasi belajar, minat dan 

perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, serta masih banyak faktor lainnya. Adanya 

pengaruh dari dalam diri siswa, merupakan hal yang logis dan wajar, sebab hakikat 

perbuatan belajar adalah perubahan tingkah laku yang diniati dan disadarinya. Siswa 

harus merasakan adanya kebutuhan untuk belajar dan berprestasi. Faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar diantaranya faktor jasmani dan rohani siswa, hal ini berkaitan 

dengan masalah kesehatan siswa baik kondisi fisiknya secara umum, sedangkan faktor 

lingkungan juga sangat mempengaruhi. 

Hasil belajar siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Probolinggo adalah 

70 % dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30 % dipengaruhi oleh lingkungan. 
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Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar, di mana siswa melakukan suatu 

percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil 

percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh 

guru. Menururt Trianto (2013) menyatakan bahwa Metode merupakan upaya untuk 

mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan 

yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode pembelajaran merupakan bagian dari 

strategi pembelajaran, yang berfungsi sebagai cara untuk menyajikan, menguraikan, 

memberi contoh, dan memberi latihan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan 

tertentu. Metode eksperimen menurut Syaiful Bahri Djamarah (2013) adalah cara 

penyajian pelajaran, dimana peserta didik melakukan percobaan dengan mengalami dan 

membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Adapun menurut Roestiyah dalam bukunya 

Trianto (2013), metode eksperimen adalah suatu cara mengajar, di mana peserta didik 

melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamat prosesnya serta menuliskan 

hasil percobaannya, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi 

oleh guru. Metode eksperimen merupakan suatu bentuk pembelajaran yang melibatkan 

siswa bekerja dengan benda-benda, bahan-bahan dan peralatan laboratorium, baik secara 

perseorangan maupun kelompok. Dengan kata lain memberian kesempatan kepada anak 

didik baik perorangan maupun kelompok untuk melakukan percobaan yang sengaja 

dirancang dan terencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori dengan menempuh 

atau menggunakan cara yang teratur dan sistematis. Bahwa metode eksperimen berbeda 

dengan dengan metode demonstrasi. Kalau metode demonstrasi hanya menekankan pada 

proses terjadinya dan mengabaikan hasil, sedangkan pada metode eksperimen 

penekanannya adalah kepada proses sampai kepada hasil. Eksperimen atau percobaan 

yang dilakukan tidak selalu harus dilaksanakan di dalam laboratorium tetapi dapat 

dilakukan pada alam sekitar. 

Adapun tahap-tahap dalam pembelajaran yang menggunakan metode eksperimen 

menurut Palendeng dalam bukunya Trianto (2013) antara lain: 

1) Percobaan awal, pembelajaran diawali dengan melakukan percobaan yang 

didemonstrasikan oleh guru atau dengan mengamati fenomena alam. Demonstrasi ini 

menampilkan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi IPA yang akan 

dipelajari.  

2) Pengamatan, merupakan kegiatan peserta didik saat guru melakukan percobaan. 

peserta didik diharapkan untuk mengamati dan mencatat peristiwa tersebut. 

3) Hipotesis awal, peserta didik dapat merumuskan hipotesis sementara berdasarkan 

hasil pengamatannya. 

4) Verifikasi, kegiatan untuk membuktikan kebenaran dari dugaan awal yang telah 

dirumuskan dan dilakukan melalui kerja kelompok. Peserta didik diharapkan 

merumuskan hasil percobaan dan membuat kesimpulan, selanjutnya dapat 

dilaporkan hasilnya. 

5) Aplikasi konsep, setelah peserta didik merumuskan dan menemukan konsep, 

hasilnya diaplikasikan dalam kehidupannya. Kegiatan ini merupakan pemantapan 

konsep yang telah dipelajari. 

6) Evaluasi merupakan kegiatan akhir setelah selesai satu konsep. 
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Metode eksperimen mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan 

dari metode eksperimen menurut Syaiful Bahri Djamarah (2013) sebagai berikut: 

1) Kelebihan metode eksperimen antara lain: 

a) Membuat peserta didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan 

percobaannya. 

b) Dalam membina peserta didik untuk membuat terobosan baru dengan penemuan 

dari hasil percobaannya dan bermanfaat bagi kehidupan manusia 

c) Hasil-hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran 

umat manusia. 

2) Kekurangan metode eksperimen antara lain: 

a) Metode ini lebih sesuai untuk bidang-bidang sains dan teknologi 

b) Metode ini memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak selalu 

mudah diperoleh dan kadang kala mahal  

c) Metode ini menuntut ketelitian, keuletan, dan ketabahan 

d) Setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan karena mungkin 

ada faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan kemampuan atau 

pengendalian. 

Penggunaan metode eksperimen atau percobaan melibatkan aktif peserta didik 

dengan mengalami dan membuktikan sendiri proses dan hasil percobaan, sehingga siswa 

bukan hanya memahami konsep tetapi terlibat langsung membuktikan konsep itu. 

Ketika siswa akan melaksanakan suatu eksperimen, maka guru perlu 

memperhatikan prosedur-prosedur eksperimen diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Perlu dijelaskan kepada siswa tentang tujuan eksperimen; ia harus memahami 

masalah-masalah yang akan dibuktikan melalui eksperimen. 

2) Siswa perlu mengetahui tentang alat-alat serta bahan yang akan digunakan dalam 

percobaan. 

3) Selama proses eksperimen berlangsung, guru harus mengawasi pekerjaan siswa. 

4) Setelah eksperimen selesai guru harus mengumpulkan hasil penelitian siswa, 

mendiskusikan di dalam kelas serta mengevaluasi dengan tes atau sekedar tanya 

jawab. 

Menurut Abdorrakhman Gintings (2007), Langkah-langkah pembelajaran dengan 

metode eksperimen atau pembelajaran praktek, yaitu: 

a) Mempersiapkan penggunaan metode eksperimen, yang mencakup kegiatan-kegiatan: 

1) Menyiapkan asuransi yang relevan bagi siswa yang melaksanakan praktek. 

2) Menyiapkan dan memeriksa kesiapan alat serta perlengkapan pendukung lainnya. 

3) Menyiapkan lembar kerja yang telah disempurnakan.  

4) Menjelaskan kepada siswa gambaran umum simulasi dan kaitannya dengan topik 

yang sedang dipelajari, tujuan yang akan dicapai serta apa yang diharapkan dari 

siswa. 

5) Bagikan lembar kerja siswa dan berikan penjelasan tentang apa yang harus dan 

apa yang tidak boleh mereka lakukan termasuk tindakan keselamatan kerja yang 

harus diikuti. 

6) Beri kesempatan siswa untuk bertanya guna memperjelas pemahamannya tentang 

kegiatan praktek yang akan dilaksanakan. 
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b) Melaksanakan penggunaan metode eksperimen, dengan kegiatan-kegiatan : 

1) Intruksikan kepada siswa untuk melakukan langkah demi langkah  

kegiatan praktek sesuai dengan lembar kerja. 

2) Sementara siswa mengerjakan praktek, guru berkeliling dari meja ke meja 

praktek untuk melakukan tutorial dengan memberikan bimbingan dan penilaian 

kepada siswa. 

3) Ingatkan siswa yang kurang serius agar memfokuskan diri pada kegiatan praktek 

supaya memberikan makna bagi dirinya. 

4) Guru membuat catatan-catatan tentang hal-hal yang perlu didiskusikan pada akhir 

pembelajaran. 

5) Setelah selesai kegiatan praktek, intruksikan kepada siswa untuk mengemasi 

semua peralatan praktek dan mengembalikannya ke tempat semula. 

c) Tindak lanjut penggunaan metode eksperimen, melalui kegiatan: 

1) Lontarkan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan bagian atau langkah praktek 

yang baru dikerjakan berdasarkan catatan-catatan yang telah dibuat. 

2) Minta komentar dari siswa tentang praktek langkah-langkah yang baru 

dilaksanakan meliputi; tujuan, prosedur, manfaat dan hasilnya. 

3) Buatlah rangkuman dari kegiatan praktek yang terkait dengan tujuan 

pembelajaran dengan menggalinya dari siswa. 

Lain halnya dengan pendapat ahli lain, menurut Sitiatava Rizema Putra (2013), 

dalam menggunakan metode eksperimen, agar memperoleh hasil yang diharapkan, 

terdapat tiga langkah yang harus diperhatikan, yaitu: 

a) Persiapan eksperimen 

Dalam melakukan eksperimen, persiapan yang matang mutlak diperlukan agar 

memperoleh hasil yang diharapkan. Dalam hal ini, ada beberapa langkah yang harus 

diperhatikan yakni: 

a) Menetapkan tujuan eksperimen. 

b) Mempersiapkan berbagai alat dan bahan yang diperlukan. 

c) Mempersiapkan tempat eksperimen. 

d) Mempertimbangkan jumlah siswa dengan alat atau bahan yang ada serta daya 

tampung eksperimen. 

e) Mempertimbangkan apakah dilaksanakan sekaligus (serentak seluruh siswa) atau 

secara bergiliran. 

f) Perhatikan masalah keamanan dan kesehatan agar dapat memperkecil risiko yang 

berbahaya. 

g) Berikan penjelasan mengenai sesuatu yang harus diperhatikan dan tahapan-tahapan 

yang harus dilakukan oleh siswa, yang termasuk dilarang atau membahayakan. 

b) Pelaksanaan eksperimen 

Setelah semua persiapan selesai, maka langkah selanjutnya adalah sebagai berikut: 

a) Siswa memulai percobaan. Saat siswa melakuan percobaan, guru mendekatinya 

untuk mengamati proses percobaan serta memberikan dorongan dan bantuan 

terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa, sehingga eksperimen tersebut 

dapat selesai dan berhasil. 
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b) Selama eksperimen berlangsung, guru hendaknya memperhatikan situasi secara 

keseluruhan. Sehingga jika terjadi hal-hal yang menghambat maka bisa segera 

diselesaikan. 

c) Tindak lanjut eksperimen 

Setelah eksperimen dilakukan, kegiatan-kegiatan selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 

a) Siswa mengumpulkan laporan eksperimen untuk diperiksa guru. 

b) Mendiskusikan masalah-masalah yang ditemukan selama eksperimen, serta 

memeriksa dan menyimpan kembali segala bahan sekaligus peralatan yang 

digunakan. 

Menurut Kurikulum Pendidikan Dasar yang telah derevisi disempurnakan sesuai 

kurikulum 2013 revisi 2017 (Depdikbud) bahwa Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA) merupakan Prestasi kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan, dan konsep 

yang terorganisasi tentang alam sekitar yang diperoleh dari pengetahuan melalui 

serangkaian proses ilmiah antara lain penyelidikan, penyusunan dan pengujian gagasan-

gagasan. Mata pelajaran IPA adalah program untuk menanamkan dan mengembangkan 

pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai ilmiah pada siswa serta rasa mencintai dan 

menghargai kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Mata Pelajaran IPA banyak kegunakan dan 

fungsinya dalam kehidupan sehari-hari serta mempunyai tujuan. Menurut Nana Sudjana 

(2014) menyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan cabang ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam sekitar secara 

sistematis. Ilmu Pengetahuan Alam dapat didefinisikan sebagai kumpulan pengetahuan 

yang tersusun secara terbimbing. Sedangkan menurut Gemi Nastiti (2013) bahwa Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) merupakan pengetahuan yang sistematis dan tersusun secara 

teratur, berlaku umum (universal), dan berupa kumpulan data hasil observasi dan 

eksperimen. IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematis, dan 

dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangannya 

tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan 

sikap ilmiah. Juga diperkuat oleh Achmad A Hinduan (2013) IPA adalah kumpulan teori 

yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan 

berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut 

sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur dan sebagainya. Menurut Naker dalam 

science in education, Ilmu Pengetahuan Alam (Sains) adalah pengetahuan teoritis yang 

diperoleh dengan metode khusus. Menurut H.W. Fowler, dkk Ilmu Pengetahuan (Sains) 

sebagai ilmu yang dirumuskan secara sistemtis yang berhubungan dengan gejala 

kebendaan dan terutama didasarkan atas pengamatan dan induksi. Ilmu Pengetahuan 

Alam atau Naturan Science merupakan ilmu pengetahuan yang menkaji tentang gejala 

gejala alam semesta termasuk di dalamnya bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan 

prinsip ilmu alam (Santi Dwiki, dalam IAD I. UT). Hakikatnya IPA meliputi suatu 

produk, proses, dan sikap ilmiah. Sebagai produk, IPA merupakan sekumpulan 

pengetahuan dan sekumpulan konsep dan bagan konsep. Sebagai suatu proses, IPA 

merupakan proses yang dipergunakan untuk mempelajari objek studi, menemukan, 

mengembangkan produk-produk sains, dan sebagai aplikasi, teori-teori IPA akan 

melahirkan teknologi yang dapat memberi kemudahan bagi kehidupan.  
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IPA adalah kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatsa 

pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi 

dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu. Dalam Pembelajaran 

IPA, peserta didik membangun pengetahuan bagi dirinya. Bagi peserta didik, 

pengetahuan yang ada dibenaknya bersifat dinamis, berkembang dari sederhana ke 

kompleks serta dari yang bersifat konkret ke sifat abstrak. Pembelajaran IPA terjadi 

apabila peserta didik terlibat secara aktif dalam menggunakan proses mentalnya agar 

mereka memperoleh pengalaman, sehingga memungkinkan untuk menemukan beberapa 

konsep atau prinsip tersebut. Proses-proses mental itu, misalnya mengamati, merancang, 

eksperimen, melaksanakan eksprimen, mengumpulkan data dan menganalisis data, 

menarik kesimpulan, serta menyajikan hasil kerjanya. 

Kompetensi dasar yang diteliti pada tindakan kelas ini memilih : 

3.4 Menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, wujud, dan bentuk 

benda di bidang pariwisata. 

4.4 Melakukan percobaan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, wujud, dan 

bentuk benda di bidang pariwisata. 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Pada tahap siklus pertama ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran 

yang sesuai dengan kompetensi dasar yang diteliti yakni 3.4 Menganalisis pengaruh kalor 

terhadap perubahan suhu, wujud, dan bentuk benda di bidang pariwisata. 4.4 Melakukan 

percobaan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, wujud, dan bentuk benda di bidang 

pariwisata, sedangkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pelajaran 

pertemuan ke 5, 6 dan 7, Lembar Kerja Siswa untuk pertemuan ke 5, 6 dan 7, soal tes 

pertemuan ke 5, 6 dan 7 dan alat-alat pengajaran yang mendukung (Terlampir di lampiran 

3 yaitu : RPP pertemuan ke 5, 6 dan 7). Untuk siklus pertama ini dilakukan pada saat 

pertemuan ke-5 di kelas X TB3. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengolaan 

pembelajaran terstrutur dengan pemberian tugas. Pada siklus pertama ini ditekankan 

pada: 

3.4.1  Mendeskripsikan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda secara jujur. 

4.4.1 Melakukan percobaan tentang perubaan kalor terhadap perubahan suhu benda 

dengan kerjasama dan berani. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus pertama ini dilakukan pada 

03 September 2017 di kelas X Tata Busana (TB) 2 SMK Negeri 3 Probolinggo dengan 

jumlah siswa 30 siswa, 30 mayoritas Perempuan semua. Dalam hal ini peneliti bertindak 

sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran yang 

telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksaaan 

belajar mengajar. Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif 1 dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang 

telah dilakukan. Pada siklus ini siswa diberikan tugas untuk melakukan percobaan tentang 

perubahan kalor terhadap suhu benda. Di mana diperoleh rata-rata nilai dari kognitif 

sebesar 79,33. Sedangkan pada tugas pertama diperoleh 70 %  siswa (sebanyak 21 siswa 

dari jumlah  siswa X TB3 (Tata Busana 3) sebanyak 30 siswa) bisa menyelesaikan tugas 

dan tepat waktu mengumpulkannya. Sedangkan diperoleh 30 %  (sebanyak 9 siswa dari 
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jumlah keseluruhan 30 siswa) yang belum selesai tepat waktu dalam menuntaskan tugas 

eksperimentnya. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari 

hasil pengamatan sebagai berikut:  

a. Guru kurang baik dalam memotivasi siswa untuk menyelesaikan tugas eksperimennya 

dan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran masih kurang mengena sesuai 

kenyataan. 

b. Guru kurang baik dalam pengelolaan waktu pembelajaran. 

c. Siswa kurang begitu antusias selama pembelajaran berlangsung dan kurang antusias 

menyelesaikan tugas eksperimen yang diberikan.  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus pertama ini masih terdapat 

kekurangan, sehingga perlu adanya refisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya. 

a. Guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa  untuk menyelesaikan tugas 

eksperimentnya dan lebih jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran secara riil. 

Dimana siswa diajak untuk terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang akan 

dilakukan. 

b. Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan informasi-

informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan kepada setiap tugas siswa. 

c. Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa sehingga siswa 

bisa lebih antusias. 

Pada tahap siklus kedua ini merevisi kekurangan pada siklus  pertama. Pada 

awal pelaksanaan siklus kedua dilakukan penyempurnaan siklus pertama. Siswa diberi 

tugas mendeskripsikan azas black pada perpindahan kalor dan untuk siklus kedua ini 

siswa ditekankan pada melakukan percobaan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, 

wujud, dan bentuk benda di bidang pariwisata dari garis besar materi dan topik yang telah 

dibuat pada siklus pertama dan kedua dengan materi yaitu Pengaruh Kalor Terhadap 

Perubahan Suhu Benda. Dalam siklus kedua ini ditekankan pada : 

3.4. Mendeskripsikan azas black pada perpindahan kalor. 

4.4 Melakukan percobaan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, wujud, dan bentuk 

benda di bidang pariwisata. 

Pelaksanaan Pembelajaran pada siklus kedua ini dilakukan tanggal 17 September 

2017. Guru dalam hal ini dalam proses pembelajaran lebih menekankan pada memotivasi 

siswa  untuk menyelesaikan tugas eksperimenya tepat waktu dan lebih jelas dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Di mana siswa diajak untuk terlibat langsung dalam 

setiap kegiatan yang akan dilakukan. Guru mendistribusikan waktu secara baik dengan 

menambahkan informasi-informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan kepada setiap 

tugas siswa. Ada siklus kedua ini didapatkan hasil rata-rata 81,67, di mana ada 80% siswa 

(sebanyak 24 siswa yang mampu menyelesaikan tugas eksperimentnya dengan baik dan 

tepat waktu dari total jumlah siswa sebanyak 30 siswa dari kelas X TB3 (Tata Busana 3). 

Sedangkan sebanyak 20 % siswa (6 siswa dari total jumlah siswa sebanyak 30 siswa) 

tidak bisa menyelesaikan tugas eksperimennya dengan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar diperoleh informasi dari hasil pengamatan sebagai berikut:  

a. Guru masih ada kelemahan dalam memotivasi siswa untuk menyelesaikan tugas 

eksperimen sehingga bisa mengumpulkan tugas secara tepat waktu.  
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b. Masih ada beberapa siswa kurang begitu antusias selama pembelajaran berlangsung 

dan kurang antusias menyelesaikan tugas eksperimennya yang diberikan.  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus kedua ini masih terdapat 

kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya : 

a. Guru perlu lebih terampil maksimal dalam memotivasi siswa  untuk menyelesaikan 

tugas eksperimen mata pelajaran IPA sehingga tepat waktu penyelesainnya. 

b. Antusias siswa yang masih kurang perlu perhatian khusus sehingga diharapkan siswa 

tersebut bisa menyelesaikan tugas tepat waktu. 

c. Tidak cukup waktu bagi siswa untuk memahami pesan yang dibisikkan karena 

dibagikan secara mendadak. 

Pada tahap siklus ketiga ini, kegiatan proses belajar mengajar mengacu pada 

rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus kedua, sehingga kesalahan 

atau kekurangan pada siklus kedua tidak terulang lagi pada siklus ketiga ini. Di mana 

siswa diberi tugas berupa menyelesaikan tugas eksperimen secara tepat waktu yang 

berkaitan dengan indikator keberhasilan baik secara pengetahuan dan keterampilan. 

Untuk indikator keberhasilan pengetahuan berupa menganalisis pengaruh suhu pada 

pemuaian benda. Sedangkan indikator keberhasilan keterampilan yakni melakukan 

percobaan tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda, dalam hal ini 

melakukan percobaan tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda di bidang 

pariwisata. Pelaksanaan pembelajaran pada siklus ketiga ini dilaksanakan tanggal 01 

Oktober 2017. Pada awal pelaksanaan siklus ketiga dilakukan penyempurnaan siklus 

kedua. Pada siklus ketiga penilaian ditekankan pada: 

3.4.3 Menganalisis pengaruh suhu pada pemuaian benda secara mandiri. 

4.4.3 Melakukan percobaan  pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, wujud, dan bentuk 

benda di bidang pariwisata. 

Pada siklus ketiga ini, pembelajaran sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan 

tindakan yang telah disusun. Pada awal pembelajaran ini ada beberapa siswa yang belum 

dapat menyelesaikan tugas eksperiment tentang melakukan percobaan  pengaruh kalor 

terhadap perubahan suhu, wujud, dan bentuk benda di bidang pariwisata dengan tepat. 

Pada siklus ketiga ini diperoleh rata-rata sebesar 89,5, dimana diperoleh prosentase 

sebesar 96,76% bahwa siswa dapat menyelesaikan eksperimennya dengan tepat waktu 

(sebanyak 29 siswa dari total jumlah keseluruhan 30 siswa kelas X TB3 (Tata Busana 3) 

dengan kemampuan dapat menyelesaikan tugas eksperimen dengan baik dan tepat waktu. 

Sedangkan sisanya sebesar 3,24 % siswa (sebanyak 1 siswa dari total jumlah keseluruhan 

30 siswa siswa kelas X TB3 (Tata Busana 3) belum mampu menyelesaikan ke empat 

kriteria penilaian pada siklus ketiga dan belum mampu melakukan percobaan tentang 

pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda di bidang pariwisata tepat waktunya. 

Metode kuisioner ini digunakan untuk mengumpulkan data dari tanggapan siswa 

terhadap tugas eksperimen yang diberikan. Pada kuisioner ini diberikan pernyataan-

pernyataan yang positif maupun negatif yang dinilai oleh siswa dengan setuju, kurang 

setuju, ragu-ragu dan  tidak setuju. Dari hasil data yang diambil dari kuisioner pada 

indikator kedisiplinan di dapat kesimpulan bahwa 28 siswa setuju bahwa tugas harus 

dikumpulkan tepat waktu selesai jam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Terapan. Untuk 

indikator kedua di dapat sebanyak 27 siswa  setuju untuk kelas X TB3 bahwa tugas 
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eksperimen siswa mampu meningkatkan kemampuannya dalam penguasan materi dan 

materi yang dibahas lebih cepat dikuasai. Dan indikator ketiga tentang penilaian hasil 

akhir cenderung menyukai bahwa penilaian hasil akhir dilakukan secara langsung 

(penilaian kinerja dan hasil) dan harus membuat laporan. 

Nilai tes disini digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa dalam 

mempelajari IPA. Nilai ini nantinya digabung untuk menentukan tuntas tidaknya siswa 

dalam menyelesaikan Kompetensi Dasar ini. Dari hasil  tes pada siklus pertama didapat 

rata rata nilai 79,33. Jumlah tuntas pada siklus pertama ini sebanyak 21 siswa dari jumlah 

keseluruhan 30 siswa dengan perolehan prosentase sebesar 70%. Sedangkan 9 siswa 

masih belum tuntas pada siklus pertama ini dengan perolehan prosentase sebesar 30 %. 

Hasil nilai tes pada siklus kedua dengan rata rata nilai 81,67. Bahwa jumlah siswa yang 

mengalami ketuntasan pada siklus kedua ini sebanyak 24 siswa dari jumlah keseluruhan 

30 siswa dengan perolehan prosentase sebesar 80%. Sedangkan jumlah siswa yang belum 

tuntas pada siklus kedua adalah sebanyak 6 siswa dari jumlah keseluruhan 30 siswa 

dengan perolehan prosentase sebesar 20%. Dengan demikian ada peningkatan nilai 

pengetahuan pada siklus ke kedua ini dari siklus pertama.  

 Hasil nilai tes pada siklus ketiga dengan rata rata nilai 89,5. Di mana jumlah siswa 

yang Tuntas pada siklus ketiga ini sebanyak 29 Siswa dari jumlah keseluruhan 30 siswa 

dengan perolehan prosentase sebesar 96,76%. Sedangkan jumlah siswa yang belum tuntas 

pada siklus ketiga adalah sebanyak 1 siswa dari jumlah keseluruhan 30 siswa dengan 

perolehan prosentase sebesar 3,24%. Dengan demikian ada peningkatan nilai 

pengetahuan yang signifikan  pada siklus ketiga daripada siklus pertama dan kedua.  

Nilai assesment kinerja diambil dari masing-masing tugas kinerja siswa. Dalam hal 

ini diambil dari nilai unjuk kerja dalam menyelesaikan tugas eksperiment secara 

keterampilan/kinerja pada saat menuntaskan setiap kompetensi dasar dari masing-masing 

siklus di Kelas X TB3. Dari hasil assesment kinerja Siklus pertama didapatkan nilai rata-

rata sebesar 82,30 dan prosentase sebesar 70%  siswa (sebanyak 21 siswa dari jumlah 

keseluruhan 30 siswa di kelas X TB3) memperoleh nilai rata-rata 80 sampai dengan 100. 

Sedangkan 30% siswa (dari 9 siswa dari jumlah keseluruhan 30 siswa di kelas X TB3) 

memperoleh nilai assesment kinerja dibawah 75. Untuk Asessment Kinerja pada siklus 

kedua didapatkan nilai rata-rata sebesar 83,00, di mana perolehan prosentasi yang lulus 

sebesar 80 %  siswa (sebanyak 24 siswa dari jumlah keseluruhan 30 siswa di kelas X 

TB3) memperoleh nilai rata-rata 80 sampai dengan 100. Sedangkan 20% siswa (sebanyak 

6 siswa dari jumlah keseluruhan 30 siswa di kelas X TB3) memperoleh nilai assessment 

kinerja dibawah 75. Sedangkan Asessment Kinerja pada siklus ketiga didapatkan nilai 

rata-rata sebesar 87,7, sedangkan nilai prosentase sebesar 96,67 %  siswa (sebanyak 29 

siswa dari jumlah keseluruhan 30 siswa pada kelas X TB3) memperoleh nilai rata-rata 80 

sampai dengan 100. Sedangkan 3,33 % siswa (sebanyak 1 siswa dari jumlah keseluruhan 

30 siswa pada kelas X TB3) memperoleh nilai assesment kinerja dibawah 75. Dengan 

demikian terjadi Kenaikan yang sangat signifikan pada assessment kinerja pada siklus 

ketiga jika dibandingkan dengan siklus pertama dan kedua.  

 

Simpulan 

Dari analisa data  dan pembahasan dapat kami simpulkan sebagai berikut: Pada 
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Siklus pertama didapatkan 70 % siswa melakukan perencanaan percobaan pengaruh kalor 

terhadap perubahan suhu benda dengan benar dan tepat waktu. Pada Siklus kedua 

didapatkan 80 % siswa melakukan perencanaan percobaan pengaruh kalor terhadap 

perubahan suhu benda di bidang Pariwisata dari garis besar materi dan topik yang telah 

dibuat pada siklus pertama yaitu merencanakan percobaan pengaruh kalor terhadap 

perubahan suhu benda. Pada Siklus ketiga didapatkan 96,76 % siswa mampu merencana 

melakukan perencanaan percobaan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda pada 

mata pelajaran IPA dengan tepat dan benar. Pada siklus ketiga tersebut siswa mampu 

mendapat nilai dengan rentang 75 sampai dengan 100. Dan adanya kecenderungan 

Kenaikan  prosentase nilai yang didapat pada setiap siklus dikarenakan evaluasi yang 

tepat pada setiap siklus. 

 

Saran 

Model penerapan eksperiment kepada siswa secara mandiri dan individu bisa 

diterapkan pada mata pelajaran lain yang sifatnya praktik karena dapat membangkitkan 

gairah belajar siswa dan mampu meningkatkan kompetensi siswa. Sedangkan bagi guru 

hendaknya lebih memperhatikan penggunaan pembelajaran tugas eksperiment dalam 

proses belajar mengajar. Selain itu Guru juga harus mampu melibatkan siswa secara aktif 

dalam penggunaan pembelajaran tugas eksperiment agar proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa sendiri. 
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Abstrak : Lewat game terdapat unsur rekreasi dan tantangan sehingga dapat 

menghilangkan stress.  Bagi anak-anak game merupakan media yang sangat baik 

untuk belajar. Melalui proses bermainlah sebagian besar keterampilan dan 

kemampuan anak muncul. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung lewat hasil 

angket motivasi siswa lebih dari 70% siswa mengaku senang dan bersemangat 

untuk belajar apabila metode pembelajaran yang digunakan berupa game atau 

permainan. Siswa juga merasa tertantang untu menjawab pertanyaan tebak gambar 

alat tangan dan kelistrikan. Siswa mengaku tidak bosan  selama permaian 

berlangsung dan merasa lebih termotivasi dalam belajar. Metode pembelajaran 

berbasis game terbukti lebih efektif dari pada metode ceramah atau konvensional.  

 

Kata kunci : Game, Motivasi Belajar, TITL 

 

Abstract : Through games there are elements of recreation and challenges so that 

they can relieve stress. For children, games are an excellent medium for learning. 

It is through the process of play that most of the child's skills and abilities emerge. 

During the learning activities, through the results of the student motivation 

questionnaire, more than 70% of the students admitted that they were happy and 

excited to learn if the learning method used was in the form of games or games. 

Students also feel challenged to answer the question of guessing the picture of 

hand tools and electricity. Students admitted that they were not bored during the 

game and felt more motivated in learning. Game-based learning methods are 

proven to be more effective than lecture or conventional methods. 

 

Keywords: Game, Learning Motivation, TITL 

 

Pendahuluan 

Sistem pembelajaran ‘’full day” yang sekarang diterapkan di tingkat SLTA 

mempunyai beberapa kekurangan. Salah satunya siswa kelelahan dalam belajar sehingga 

daya serap siswa tidak lagi maksimal apalagi untuk mata pelajaran yang terjadwal di jam 

terakhir. Untuk itu guru harus pintar memilih model dan metode pembelajaran agar siswa 

tetap bersemangat dalam belajar. Setiap orang, baik besar maupun kecil, tua maupun 

muda pada dasarnya menyukai game. Hal ini dapat dimengerti, karena dalam game 

terdapat unsur rekreasi dan tantangan sehingga dapat menghilangkan stress.  Bahkan 

untuk anak-anak game merupakan media yang sangat baik untuk belajar. Melalui proses 

bermainlah sebagian besar keterampilan dan kemampuan yang dimiliki anak tersebut. 

Atas dasar uraian di atas, maka sangat tepat jika guru memilih menggunakan game 
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126 
 

ISSN 2808-3725 
Volume 1 No. 1 

dalam proses pembelajaran yang dilakukannya. Melalui game diharapkan proses belajar 

mengajar yang dilakukan oleh guru bisa berlangsung dengan aktif, inovatif, kreatif dan 

menyenangkan. Selain pembelajaran berbasis game, pembelajaran di luar kelas juga dapat 

dipilih sebagai pilihan untuk memberikan motivasi belajar siswa karena menggunakan 

seting di luar kelas, memandang langit, awan dan pohon-pohon hijau, situasi alam, yang 

akan menimbulkan kegembiraan dan kesenangan siswa. 

Untuk itu dalam upaya meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, khususnya 

matapelajaran Pekerjaan Dasar Elektromekanik kelas X TITL SMKN 1 Sumberasih 

diberikakan pembelajaran dengan metode berbasis game yaitu “Hands Ball” yang 

dilaksanakan di luar kelas. Kegiatan pembelajaran dengan metode berbasis game 

memiliki manfaat sebagai berikut yaitu mendorong motivasi belajar siswa, 

mengembangkan sikap karakter siswa dalam kerja kelompok dan memberikan 

pemahaman tentang konsep materi pembelajaran dengan cara menyenangkan.  

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang 

sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara 

optimal. Metode merupakan salah satu strategi atau cara yang digunakan oleh pendidik 

dalam proses pembelajaran yang hendak dicapai, semakin tepat metode yang digunakan 

oleh seorang pendidik maka pembelajaran akan semakin baik. Metode berasal dari kata 

methodos dalam bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan. Metode merupakan 

perencanaan secara menyeluruh untuk menyajikan materi pembelajaran bahasa secara 

teratur, tidak ada satu bagian yang bertentangan, dan semuanya berdasarkan pada suatu 

pendekatan tertentu. Pendekatan bersifat aksiomatis yaitu pendekatan yang sudah jelas 

kebenarannya, sedangkan metode bersifat prosedural yaitu pendekatan dengan 

menerapkan langkah-langkah yang teratur dan secara bertahap yang dimulai dari 

penyusunan perencanaan pengajaran, penyajian pengajaran, proses belajar mengajar, dan 

penilaian hasil belajar. Apabila strategi merupakan “a plan of operation achieving 

something”, maka metode yang digunakan adalah “a way in achieving something” 

Pengertian Metode Pembelajaran dalam kamus besar Bahasa Indonesia, metode adalah 

cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai apa 

yang telah ditentukan. Dengan kata lain metode adalah suatu cara yang sistematis untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dalam buku Rusman (2011), Joyce dan Weil berpendapat 

bahwa metode pembelajaran adalah salah satu rencana atau pola yang dapat digunakan 

untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-

bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran dikelas atau yang lain. Metode 

pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para pendidik boleh memilih metode 

pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikanya. 

Brady (2012), mengemukakan bahwa metode pembelajaran dapat diartikan sebagai 

blueprint yang dapat dipergunakan untuk membimbing pendidik di dalam mempersiapkan 

dan melaksanakan pembelajaran. Sedangkan Soekamto, dkk  (2000) mengemukakan 

maksud dari model pembelajaran adalah 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 aktivitas belajar mengajar, implikasinya terhadap 

perolehan belajar peserta didik dan pengembangan kurikulum social studies, menemukan 
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bahwa sistem belajar kelompok dan debriefing secara individual dan kelompok dalam 

model game mendorong tumbuhnya tanggung jawab social dan individual peserta didik, 

berkembangnya sikap ketergantungan yang positif, mendorong peningkatan dan 

kegairahan belajar peserta didik, serta pengembangan dan ketercapaian kurikulum. 

Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memulai pelaksanaan suatu kegiatan 

penilaian guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Salamun dan Sudrajat (2007) 

menyatakan bahwa metode pembelajaran adalah sebuah cara-cara yang berbeda untuk 

mencapai hasil pembelajaran yang berbeda dibawah kondisi yang berbeda. Hal itu berarti 

pemilihan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi pembelajaran dan hasil 

pembelajaran yang ingin dicapai. Penggunaan metode pembelajaran sangat penting 

karena dengan metode pendidik dapat merencanakan proses pembelajaran yang utuh dan 

bersistem dalam menyajikan materi pembelajaran. Untuk penelitian ini metode 

pembelajarannya berbasis Game yaitu Hands Balls. 

Hands Ball of Game merupakan salah satu permainan yang bersifat tradisional 

yang membutuhkan beberapa individu orang yang terbentuk dalam kelompok-kelompok 

yang jumlah kelompoknya menyesuiakan, di mana permainan ini menggunakan alat 

sebuah bola yang nantinya dilempar antar para kelompok/group sedangkan sistem 

permainannya membutuhkan kerjasama dan kreatifitas antar pemain dalam satu 

kelompok/group (menurut Ali, 2010:7). Sedangkan menurut Mochamad Agus (2011:12) 

menyatakan bahwa permainan Hands Ball adalah sebuah permainan yang membutuhkan 

kerjasama yang tinggi dan berkomitmen antar tiap-tiap kelompok orang dengan 

menggunakan sebuah bola sebagai alat permainannya dan seorang instruktur dalam 

mengarahkan permainnya. Jadi, media pembelajaran yang berbasis game Hands Ball 

adalah salah satu media pembelajaran dengan sistem permainan/game kepada para siswa 

agar dapat meningkatkan semangat belajarnya lewat bermain lempar bola dengan siswa 

lainnya secara berkelompok. 

Motivasi memiliki akar kata dari bahasa latin movere, yang berarti gerak atau 

dorongan untuk bergerak. Dengan begitu, memberikan motivasi bisa diartiakan dengan 

memberikan daya dorong sehingga sesuatu yang dimotivasi tersebut dapat bergerak.untuk 

memberikan pemahaman yang jelas mengenai motivasi, berikut ini dikemukakan 

beberapa pendapat para ahli. Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai 

keseluruhan daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan arah pada kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Belajar adalah 

perubahan tingkah laku secara relatif permanen dan secara potensial terjadi sebagai hasil 

dari praktik atau pengetahuan yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Motivasi belajar dapat timbul karena faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan 

berhasil dan dorongan kebutuhan belajar, harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor 

ekstrinsiknya adalah adannya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan 

kegiatan belajar yang menarik. Memotivasi belajar penting artinya dalam sebuah 

pembelajaran, karena motivasi sendiri berfungsi sebagai pendorong, menggerakkan, dan 

mengarahkan kegiatan belajar. Karena itu, prinsip-prinsip penggerakan motivasi belajar 

sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip belajar itu sendiri. Dalam kegiatan belajar, 
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anak memerlukan motivasi. Misalnya seorang anak yang mengikuti ujian, membutuhkan 

suatu informasi atau ilmu untuk mempertahankan dirinya dalam ujian, agar memperoleh 

hasil yang baik. Jika dalam ujian nanti anak tidak dapat menjawab, maka akan muncul 

motif anak akan mencontek karena ingin mempertahankan dirinya, agar tidak dimarahi 

oleh orangtuanya dikarenakan memperoleh nilai yang buruk dalam ujian tersebut. 

Motivasi belajar merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan dalam 

pembelajaran. Seorang peserta didik akan belajar dengan baik apabila ada faktor 

pendorongnya yaitu motivasi belajar. Peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh 

jika memiliki motivasi belajar yang tinggi. Menurut Hamzah B. Uno (2011: 23) “motivasi 

belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk 

mengadakan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur-unsur 

yang mendukung. Indikator-indikator tersebut, antara lain: adanya hasrat dan keinginan 

berhasil, dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita masa depan, 

penghargaan dalam belajar, dan lingkungan belajar yang kondusif.” Selain itu, Winkel 

(2005: 160), menyebutkan motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis 

didalam siswa yang menimbulkan kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Sardiman A. M (2007: 75), menjelaskan motivasi belajar 

adalah seluruh daya penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar 

yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar yang memberikan arah pada kegiatan 

belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat dicapai.” Menurut 

Hamzah B. Uno (2011: 27-29), peran penting motivasi belajar dan pembelajaran, antara 

lain: 1) Peran motivasi belajar dalam menentukan penguatan belajar. Motivasi dapat 

berperan dalam penguatan belajar apabila seorang anak yang sedang belajar dihadapkan 

pada suatu masalah yang menentukan pemecahan dan hanya dapat dipecahkan berkat 

bantuan hal-hal yang pernah dilalui. 2) Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. 

Peran motivasi dalam memperjelas tujuan belajar erat kaitannya dengan kemaknaan 

belajar. Anak akan tertarik untuk belajar sesuatu, jika yang dipelajari itu sedikitnya sudah 

dapat diketahui atau dinikmati manfaatnya oleh anak. 3) Motivasi menentukan ketekunan 

belajar. Seorang anak yang telah termotivasi untuk belajar sesuatu berusaha mempelajari 

dengan baik dan tekun dengan harapan memperoleh hasil yang lebih baik. Ciri-ciri orang 

yang memiliki motivasi dalam belajar menurut Sardiman A. M (2007: 83), yaitu: 1) 

Tekun menghadapi tugas-tugas dan dapat bekerja terus-menerus sampai pekerjaannya 

selesai. 2) Ulet dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. 3) 

Memungkinkan memiliki minat terhadap bermacam-macam masalah. 4) Lebih sering 

bekerja secara mandiri. 5) Cepat bosan dengan tugas-tugas rutin. 6) Jika sudah yakin 

dapat mempertahankan pendapatnya. 7) Tidak akan melepaskan sesuatu yang telah 

diyakini. 8) Sering mencari dan memecahkan masalah soal-soal.  

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Hamzah B. Uno (2011: 23) bahwa ciri-

ciri orang yang memiliki motivasi dalam belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1) 

Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil. 2) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar. 3) Adanya harapan dan cita-cita di masa depan. 4) Adanya penghargaan dalam 

belajar. 5) Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. 6) Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif, sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. 

Sehingga secara garis besarnya motivasi belajar yang ada pada diri seseorang akan 
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tercermin pada tingkah lakunya yaitu: 1) Tekun mengerjakan tugas; 2) Ulet menghadapi 

kesulitan; 3) Lebih sering bekerja mandiri; 4) Memungkinkan minat terhadap macam-

macam masalah; 5) Cepat bosan dengan tugas-tugas rutin; 6) Jika sudah yakin dapat 

mempertahankan pendapatnya; 7) Tidak melepas sesuatu yang diyakini; 8) Sering 

mencari dan memecahkan atas soal-soal. 9) Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil; 

10) Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar; 11) Adanya harapan dan cita-cita di 

masa depan; 12) Adanya penghargaan dalam belajar; 13) Adanya kegiatan menarik dalam 

belajar serta 14) Adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan 

seseorang siswa dapat belajar dengan baik. Apabila seseorang memiliki ciri-ciri seperti di 

atas, berarti orang tersebut memiliki motivasi yang cukup kuat. Seorang yang memiliki 

motivasi belajar yang tinggi akan memiliki beberapa ciri yang membedakan dengan 

dirinya bila dibandingkan dengan seseorang yang memiliki motivasi yang rendah.  

Menurut Sardiman A. M (2007: 89-91) terdapat dua macam 

motivasi belajar, yaitu: 1) Motivasi Intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif dan 

berfungsinya tanpa harus diransang dari luar karena didalam seseorang individu sudah 

ada dorongan untuk melaksanakan sesuatu. Bila seseorang telah memiliki motivasi 

intrinsik maka secara sadar akan melakukan kegiatan dalam belajar dan selalu ingin maju 

sehingga tidak memerlukan motivasi dari luar dirinya. Hal ini dilatarbelakangi keinginan 

positif, bahwa yang akan dipelajari akan berguna di masa yang akan datang. 2) Motivasi 

Ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena ada perangsang dari 

luar. Motivasi dikatakan ekstrinsik bila peserta didik menempatkan tujuan belajarnya 

diluar faktor-faktor situasi belajar. Berbagai macam cara bisa dilakukan agar siswa 

termotivasi untuk belajar. Sesuai dengan pendapat di atas, motivasi belajar yang ada pada 

diri seseorang dibedakan menjadi dua yaitu motivasi intrinsik (dalam individu) dan 

motivasi ekstrinsik (luar individu). Menurut Slameto (2010: 26), motivasi belajar 

dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu:  

1) Dorongan kognitif, yaitu kebutuhan untuk mengetahuhi, mengerti, dan 

memecahkan masalah. Dorongan ini timbul di dalam proses interaksi antara 

siswa dengan tugas/ masalah.  

2) Harga diri, yaitu ada siswa tertentu yang tekun belajar dan melaksanakan tugas-

tugas bukan terutama untuk memperoleh pengetahuan atau kecakapan, tetapi 

untuk memperoleh status dan harga diri.  

3) Kebutuhan berafiliasi, yaitu kebutuhan untuk menguasai bahan pelajaran/ belajar 

dengan niat guna mendapatkan pembenaran dari orang lain/ teman-teman. 

Kebutuhan ini sukar dipisahkan dengan harga diri.  

Selain itu, Arden N. Frandsen yang dikutip oleh Sumardi Suryabrata (2011: 236-

237), menyebutkan ada beberapa hal yang mendorong motivasi belajar, yaitu: 

1) Adanya sifat ingin tahu untuk belajar dan menyelidiki dunia yang lebih luas.  

2) Adanya sifat yang kreatif pada manusia dan berkeinginan untuk terus maju. 

3) Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-

teman. 

4) Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang 

baik melalui kooperasi maupun dengan kompetisi.  

5) Adanya keinginan untuk mendapatkan kenyamanan bila menguasai pelajaran. 
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6) Adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir kegiatan pembelajaran. 

Di dalam kegiatan belajar mengajar peranan motivasi baik intrinsik maupun 

ekstrinsik sangat diperlukan. Dengan motivasi, pelajar dapat mengembangkan aktifitas 

dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan 

belajar. Dalam kaitan itu perlu diketahui bahwa cara dan jenis menumbuhkan motivasi 

adalah bermacam-macam. Tetapi untuk motivasi ekstrinsik kadang-kadang tepat, dan 

kadangkadang juga bisa kurang sesuai. Hal ini guru harus hati-hati dalam menumbuhkan 

dan memberi motivasi bagi kegiatan belajar para anak didik. Sebab mungkin maksudnya 

memberikan motivasi tetapi justru tidak menguntugkan perkembangan belajar siswa. 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

Adapun tujuan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan metode pembelajaran 

berbasis game “Hands Ball” adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran Pekerjaan Dasar Elektromekanik (PDE). Sasaran dari 

kegiatan ini adalah Kelas X TITL di SMK Negeri 1 Sumberasih. Macam-macam alat 

tangan yang digunakan untuk menerapkan metode pembelajaran berbasis game “Hands 

Ball” adalah : 

a. Tang ( pliers ) 

Tang adalah alat yang digunakan untuk memegang benda kerja. Tang terbuat dari 

baja dan pemegangnya dilapisi dengan karet keras. Adapun macam-macam tang 

adalah : 

1) Tang kombinasi 

Tang kombiasi digunakan untuk memegang, memuntir (sambungan ekor babi) dan 

memotong benda kerja. Penggunaan tang kombinasi tidak boleh digunakan untuk 

memotong kabel dengan cara dipukul. Contoh sambungan ekor babi. 

2) Tang potong 

Tang potong digunakan untuk memotong kawat/kabel 

3) Tang lancip 

Tang lancip digunakan untuk memegang benda kerja yang kecil, bisa juga digunakan 

untuk membuat mata sambugan. Biasanya tang lancip juga dilengkapi alat 

pemotong kabel. 

4) Tang bulat  

Tang bulat khusus digunakan untuk membuat mata sambungan (mata itik) pada ujung 

kabel. Kepala tang berbentuk silinder (bulat) 

5) Tang pemegang 

Tang ini dirancang untuk memegang benda kerja, tidak dilengkapi dengan bagian 

pemotong.  

6) Tang Pengupas  

Tang ini berfungsi untuk melepaskan isolasi kabel/penghantar ketika melakukan 

instalasi listrik. 

7) Tang kakatua 

Tang kakatua khusus digunakan untuk memegang atau mecabut paku. 

 

b. Obeng 
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Obeng Plus dan Obeng Min 

Fungsi: peralatan tangan yang digunakan untuk memelepaskan/ mengencangkan 

skrup. 

c. Gergaji 

Fungsi:digunakan untuk memotong atau mengurangi tebal dari benda kerja. 

d. Palu/Martil 

Fungsi: digunakan untuk memberikan tumbukan kepada benda. Palu umum 

digunakan untuk memaku, memperbaiki suatu benda, penempaan logam dan 

menghancurkan suatu obyek 

e. Pahat 

Fungsi: dipergunakan untuk memahat kayu, selain itu terdapat juga jenis pahat 

batu yang biasa dipergunakan untuk pelubangan atau pembongkaran bagian yang 

berhubungan dengan pekerjaan beton atau dinding batu. 

f. Kunci 

Fungsi: digunakan untuk memutar baut / mur 

 

Macam-macam Alat Ukur 

a. Alat Ukur Panjang 

Jangka Sorong 

Fungsi: untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, ketinggian dan kedalaman 

suatu benda. 

Micrometer Skrup 

Fungsi Alat Ukur ini ialah untuk mengukur Panjang sebuah benda, mengukur diameter 

luar benda dan mengukur ketebalan suatu benda yang mempunyai ukuran yang cukup 

kecil seperti benda lempeng baja, aluminium, diameter suatu kabel, kawat, lebar suatu 

kertas maupun benda – benda yg lainnya. 

b. Alat Ukur Listrik 

AVOmeter/Multimeter 

Fungsi: mengukur arus,tegangan,hambatan listrik 

Amperemeter 

Amperemeter ialah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik baik untuk 

arus  DC maupun AC yang terdapat dalam rangkaian tertutup. 

Ohmmeter 

Ohm meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik pada 

rangkaian tertutup atau daya untuk menahan mengalirnya arus listik pada sebuah 

konduktor. 

Voltmeter 

Voltmeter ialah alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik pada 

sebuah rangkaian listrik tertutup. 

Wattmeter 

Wattmeter ialah alat yang digunakan untuk mengukur power listrik (atau rate suplai 

energi listrik) dalam satuan watt untuk rangkaian atau sirkuit apapun. 

Magger 

Magger berfungsi sebagai pengukur tahanan isolasi dari alat – alat listrik maupun 
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instalasi – instalasi. Output dari alat ukur ini umumnya merupakan tegangan tinggi 

arus searah. Magger ini sering digunakan petugas dalam mengukur tahanan isolasi 

antara lain untuk: 

a. Kabel instalasi pada rumah-rumah atau bangunan. 

b. Kabel tegangan tinggi dan rendah 

c. Transformator. 

Kwhmeter 

Kwh Meter ialah alat yang digunakan oleh pihak PLN untuk menghitung besarnya 

penggunaan daya oleh konsumen. 

Oscilloscope (Osiloskop) 

Osioloskop ialah alat ukur yang dapat menunjukkan ‘gambaran atau bentuk’ dari 

sinyal listrik dengan menunjukkan grafik dari tegangan terhadap waktu pada layarnya. 

c. Alat/Bahan Yang Berhubungan Dengan Penerangan  

Alat/bahan yang berhubungan dengan penerangan adalah sebagai berikut : 

Sekering/pengaman lebur 

Fungsi: memutus listrik apabila terjadi hubung singkat 

MCB 

Fungsi: memutus listrik apabila terjadi hubung singkat dan beban lebih/overload 

Steker/colokan listrik 

Fungsi: menghantarkan arus listrik ke stop kontak 

Saklar Tunggal 

Fungsi: memutus dan menghubungkan 1 lampu atau 1 kelompok lampu. 

Sakalar Seri 

Fungsi: memutus dan menghubungkan 2 lampu atau 2 kelompok lampu 

Fitting/dudukan lampu 

Fungsi: untuk memasang lampu di langit-langit rumah, di dinding, atau pun di tempat 

lainnya. 

Stop Kontak 

Fungsi: sebagai terminal atau perantara aliran arus listrik dari sumber listrik ke dalam 

perangkat. 

Multiplug 

Fungsi: sebagai terminal atau perantara aliran arus listrik dari sumber listrik ke dalam 

perangkat. 

 

Metode/Cara Pelaksanaan 

Kemampuan dasar yang yang harus dimiliki siswa adalah siswa telah mengetahui 

macam-macam alat tangan, alat ukur, dan alat/bahan yang berhubungan dengan 

penerangan dalam kehidupan sehari-hari. Cara pelaksanaan pembelajaran dengan metode 

berbasis game “Hands Ball” ini adalah: 

1. Siswa dibagi menjadi dua kelompok besar. 

2. Siswa diajak ke lapangan 

3. Membuat garis batas permainan dilapangan. 

4. Menjelaskan aturan permainan kepada siswa 

Adapun aturan permainan “Hands Ball” adalah pemain terdiri dari dua kelompok. 
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Guru sebagai wasit akan mengundi kelompok pemegang bola pertama. Kelompok yang 

terpilih sebagai pemegang bola pertama akan melemparkan bola ke kaki anggota 

kelompok lain. Kelompok lain tersebut berusaha menghindar agar bola tidak terkena kaki 

namun tidak boleh keluar dari garis. Apabila pemain keluar dari garis permaian akan 

dikenai sanksi. Bola boleh diambil atau di pegang. Bola yang dilempar tidak boleh 

mengenai badan bagian atas lawan (pinggang hingga kepala), apabila si pelempar 

mengenai badan bagian atas lawan maka akan dikenai sanksi. Pemain lawan yang terkena 

bola bagian bawah maka akan dikenai sanksi.  

Sanksi-Sanksi yang diberikan dalam permainan ini berupa tebak nama dan fungsi 

alat-alat tangan dan kelistrikan. Siswa diminta memilih gambar secara acak kemudian 

menyebutkan nama dan fungsi alat-alat tangan dan kelistrikan yang telah dipilih tersebut. 

Siswa yang dikenai sanksi bukan berupa kelompok namun tanggung jawab individu yang 

melakukan pelanggaran. Apabila siswa tidak bisa menjawab maka kelompok lawan harus 

digendong oleh semua anggota kelompok siswa yan terkena sanksi tersebut. 

Guru sebagai wasit menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berupa tebak gambar. 

Selain itu Guru juga sebagai hakim garis. Setelah melakukan kegiatan siswa diberikan 

angket untuk mengukur peningkatan motivaasi siswa dalam belajar khususnya pelajaran 

Pekerjaan Dasar Elektromekanik. Adapun alat/instrumen yang digunakan dalam 

permainan Hands Ball adalah: 

1. Alat Permaian 

Alat permaian yang dipakai berupa bola Voli 

2. Sanksi 

Sanksi yang digunkan berupa pertanyaan tebak gambar. 

 

Hasil Kegiatan 

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung siswa tampak sangat bersemangat dan 

senang melakukan permainan “Hands Ball”. Demikian juga ketika menjawab tebak 

gambar alat tangan dan kelistrikan. Dari hasil angket motivasi siswa lebih dari 70% siswa 

mengaku senang dan bersemangat untuk belajar apabila metode pembelajaran yang 

digunakan berupa game atau permainan. Siswa juga merasa tertantang untu menjawab 

pertanyaan tebak gambar alat tangan dan kelistrikan. Siswa mengaku tidak bosan  selama 

permaian berlangsung dan merasa lebih termotivasi dalam belajar. Kerjasama dan 

sportifitas siswa sangat dibutuhkan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode 

game atau permaian “Hands Ball” sehingga siswa di pupuk untuk kerjasama dan sportif. 

Metode pembelajaran yang berbasis game atau permaian terbukti lebih efektif dari 

pada metode ceramah atau konfensional. Terlebih lagi saat pelajaran di jam-jam terakhir. 

Kemudian permasalahan muncul yaitu setelah pembelajaran berlangsung siswa merasa 

kelelahan karena banyak kegiatan fisik yang dilakukan., kesulitan dalam membuat garis 

pembatas permainan di lapangan sepakbola di SMKN 1 Sumberasih, dan pembelajaran 

dengan metode game atau permaian “Hands Ball” sulit dilakukan untuk mata pelajaran 

yang berlangsung di siang hari karena pembelajaran ini mengharuskan siswa untuk di luar 

kelas. Terlebih lagi di SMKN 1 Sumberasih belum ada lapangan indoor atau lapangan 

yang teduh. 

Adapun pemecahan masalah atas permasalah tersebut adalah : memberikan waktu 
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untuk istirahat kepada siswa sebelum Pembelajaran berakhir. Kemudian membuat garis 

pembatas khayal dengan memberikan tanda-tanda berupa barang-barang di seitar. Dan 

pembelajaran dilakukan di pagi hari atau di sore hari. 

 

Simpulan 

Kegiatan pembelajaran dengan metode yang berbasis game atau permaian “Hands 

Ball” sangat efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Mendidik sikap karakter 

bekerjasama antar teman dan sportifitas dalam melakukan tindakan. Kegiatan 

pembelajaran dengan metode yang berbasis game atau permaian “Hands Ball” sangat 

direkomendasikan untuk diterapkan dalam pembelajaran mengingat waktu belajar siswa 

yang begitu panjang sehingga membut siswa setress dan bosan. Dengan melakukan 

aktifitas di luar kelas dan melakukan permainan dapat merefresh kembali semangat dan 

motivasi belajar siswa. 

 

Saran 

Kegiatan pembelajaran dengan metode yang berbasis game atau permaian “Hands 

Ball” sangat disarankan untuk diterapkan dalam pembelajaran mengingat waktu belajar 

siswa yang begitu panjang sehingga membut siswa setress dan bosan. Dengan melakukan 

aktifitas di luar kelas dan melakukan permainan dapat merefresh kembali semangat dan 

motivasi belajar siswa. 
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Abstrak : Bahasa merupakan alat utama manusia dalam berkomunikasi. Bahasa 

Indonesia merupakan media komunikasi utama masyarakat Indonesia. Bahasa 

Indonesia menjadi bahasa kedua, setelah bahasa ibunya. Media jejaring sosial telah 

menjadi salah satu bagian dari gaya hidup, terutama gaya hidup remaja, yang tidak 

dapat dipisahkan. Sebagian besar remaja beranggapan bahwa media jejaring sosial 

adalah pusat dari segala informasi. Tata bahasa Indonesia pada saat ini sudah 

banyak mengalami perubahan. Masyarakat Indonesia khususnya para siswa kelas 

XII RPL 1 di SMK Negeri 1 Sumberasih sendiri, sudah banyak kesulitan dalam 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Dengan adanya penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta santun lewat 

pengarahan guru bahasa Indonesia kepada para siswa akan merubah perilakunya 

untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, sopan dan santun pada media 

sosial yang biasa para siswa gunakan. 

 

Kata Kunci : Media Sosial, Bahasa Indonesia  

 

Abstract : Language is the main tool for humans to communicate. Indonesian is the 

main communication medium for Indonesian people. Indonesian is the second 

language, after the mother tongue. Social networking media has become one part 

of the lifestyle, especially the lifestyle of teenagers, which cannot be separated. 

Most teenagers think that social media is the center of all information. Indonesian 

grammar at this time has undergone many changes. The Indonesian people, 

especially the students of class XII RPL 1 at SMK Negeri 1 Sumberasih themselves, 

have had many difficulties in communicating using good and correct Indonesian. 

With the application of good and correct Indonesian as well as polite through the 

direction of the Indonesian language teacher to students, it will change their 

behavior to use Indonesian correctly, politely and politely on social media that 

students usually use. 

 

Keywords: Social Media, Indonesian 

 

Pendahuluan 

Bahasa secara filosofis adalah pengungkapan manusia atas realitas melalui simbol-

simbol. Berarti, eksistensi bahasa Indonesia sangat tergantung pada tingkat keberhasilan 

mengembangkan bahasa, misalnya menciptakan kosa kata dan istilah-istilah baru, baik 
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penyerapan kosa kata bahasa daerah maupun asing semakin digiatkan. Bahasa merupakan 

sarana komunikasi yang digunakan oleh setiap individu dalam memberikan informasi 

yang berupa pikiran, gagasan, maksud maupun perasaan. Fungsi bahasa yang paling 

utama adalah sebagai sarana komunikasi dan interaksi (Chaer dan Agustina, 2010:17). 

Bahasa Indonesia harus mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Mengingat saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global, terutama 

teknologi informasi sangat cepat (Marsudi, 2009: 133). Fungsi utama bahasa adalah 

sebagai alat komunikasi di dalam masyarakat yang digunakan dalam berbagai 

lingkungan, tingkatan, dan kepentingan yang beraneka ragam ( Saddhono, 2012). Bahasa 

mempunyai fungsi sosial, baik sebagai alat komunikasi untuk berinteraksi maupun 

sebagai cara mengidentifikasikan kelompok sosial (Simatupang, 2018).  

Bahasa merupakan alat utama manusia dalam berkomunikasi. Bahasa dapat 

berkembang sesuai dengan pemakainya. Bahasa Indonesia merupakan media komunikasi 

utama masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua, setelah bahasa 

ibunya. Hal itu dipengaruhi oleh perkembangan zaman, dan fenomena berbahasa sesuai 

usia dan lingkungan pemakainya pada masa tertentu. Ketika kemerdekaan Republik 

Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Bahasa Indonesia pun resmi 

menjadi bahasa nasional. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa pemerintahan dan 

administrasi yang digunakan di dalam situasi formal seperti pidato, penulisan serta bahasa 

di media massa resmi seperti televisi, radio, koran, dan majalah serta buku-buku. Bahasa 

formal juga digunakan sebagai media komunikasi di sekolah, universitas, serta acara-

acara formal lainnya. Peran dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang 

berfungsi sebagai alat komunikasi mempunyai peran sebagai penyampai informasi. 

Kebenaran akan berpengaruh terhadap kebenaran informasi yang disampaikan. Seiring 

berjalannya waktu, bahasa berkembang menurut lingkupnya sendiri. Dewasa ini 

penggunaan bahasa juga beragam, tidak hanya melalui media kertas ataupun lisan, namun 

penggunaan bahasa juga beerkembang melalui media sosial. Tidak adanya batasan sosial 

dan bahasa semakin memperkuat maraknya perkembangan bahasa gaul di kalangan 

masyarakat sebagai contoh adalah pemakaian bahasa alay. 

Penggunaan bahasa alay banyak ditemukan di berbagai media sosial media. Namun 

penggunaan bahasa gaul atau bahasa alay ini memiliki efek domino terhadap remaja 

lainnya. Karena menurut mereka hal tersebut sesuatu yang sedang trend dan layak untuk 

diikuti. Kebiasaan menggunakan bahasa gaul atau bahasa alay dalam media sosial 

berakibat pada sulitnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dalam lingkungan formal. 

Hal inilah yang mendasari penulis tertarik untuk membuat makalah yang berkaitan 

dengan penggunaan Bahasa Indonesia di media sosial. Berdasarkan uraian di atas dapat 

diambil rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana penggunaan bahasa Indonesia 

dalam media sosial siswa kelas XII RPL 1 dan apakah dampak media sosial terhadap 

penggunaan bahasa Indonesia siswa kelas XII RPL 1. Berdasarkan rumusan masalah 

yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penggunaan 

bahasa Indonesia dalam media sosial siswa kelas    XII RPL 1, dan untuk mengetahui 

dampak media sosial terhadap penggunaan bahasa Indonesia siswa kelas XII RPL 1. 

Sedangkan manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Secara teoritis manfaat 

dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan juga mengembangkan ilmu 
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pengetahuan khususnya bidang ilmu Bahasa Indonesia serta lebih mendukung teori-teori 

yang telah ada sehubungan dengan masalah yang diamati, dan hasil makalah ini sebagai 

dasar bagi pengembangan dan penelitian berikutnya, khususnya tentang pengunaan 

bahasa Indonesia dalam media sosial, serta hasil makalah ini dapat dijadikan acuan bagi 

kegiatan keilmiahan berikutnya. Dalam kajian pustaka ini, penulis mengungkapkan teori-

teori yang diungkapkan para ahli dari berbagai sumber yang mendukung makalah ini. 

Kajian pustaka  tersebut meliputi teori tentang pengertian bahasa dan media sosial.  

Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu 

yang terlintas di dalam hati. Namun, lebih jauh bahasa adalah alat untuk berinterkasi atau 

alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep 

atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem 

lambang, berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi 

(Abdul Chaer, 2010:11). Pendapat lainnya tentang definisi bahasa diungkapkan oleh 

Syamsuddin (1986:2), beliau memberi dua pengertian bahasa. Pertama, bahasa adalah alat 

yang dipakai untuk membentuk pikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatan-perbuatan, 

alat yang dipakai untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Kedua, bahasa adalah tanda 

yang jelas dari kepribadian yang baik maupun yang buruk, tanda yang jelas dari keluarga 

dan bangsa, tanda yang jelas dari budi kemanusiaan. Fungsi bahasa dapat dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu fungsi bahasa secara umum dan secara khusus.  

a. Fungsi umum bahasa 

Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan sosial. Pada dasarnya 

bahasa sudah menyatu dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial 

membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Ide, keinginan, gagasan,dll disampaikan 

lewat bahasa. 

b. Fungsi khusus bahasa 

Sedangkan fungsi bahasa secara khusus adalah untuk mengadakan hubungan dalam 

pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni (sastra), mempelajari bahasa-bahasa kuno, 

dan untuk mengeksploitasi IPTEK. 

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang dipakai pada Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dan sekaligus menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa 

Indonesia dari segi linguistik ( Ilmu bahasa ) merupakan salah satu dari sekian banyak 

ragam bahasa Melayu dan telah diresmikan penggunaan nya setelah proklamasi 

kemerdekaan Indonesia, tepatnya setelah sehari berlakunya konstitusi. Penamaan bahasa 

Indonesia sendiri sudah mulai dicanangkan sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 

Oktober 1928. Penyebutan bahasa Indonesia disebutkan untuk menghindari kesan adanya 

“imperialisme bahasa” apabila bahasa Melayu tetap digunakan. Kedudukan bahasa 

Indonesia yang paling utama adalah sebagai bahasa persatuan bangsa. Hal tersebut telah 

tercantum dalam Sumpah Pemuda yang berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan 

sebagai bahasa nasional serta yang kedua sebagai bahasa negara.  

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan 

mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, 

forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial 

yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain 

mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial 
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dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi 

menjadi dialog interaktif. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media 

sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas 

dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 , dan yang memungkinkan penciptaan dan 

pertukaran user-generated content”. Media  sosial merupakan situs dimana setiap orang 

bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi 

informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, 

Instagram, Whatsapps, Telegram dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media 

cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial 

mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpertisipasi dengan memberi kontribusi 

dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu 

yang cepat dan tak terbatas. Media sosial diartikan sebagai media alat komunikasi 

(McQuail, 2003). Sedangkan sosial sebagai kenyataan sosial pada setiap individu yang 

melakukan aksi memberikan kontribusi masyarakat dengan keduanya merupakan produk 

sosial (Fuchs, 2014). Aktivitas daring yang dilakukan oleh khalayak di seluruh penjuru 

dunia terbilang masif dan intensif (Mulawarman, 2017). Media sosial memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan media konvensional, antara lain : a.  Kesederhanaan, 

b.  Membangun Hubungan, c.   Jangkauan Global, dan d.  Terukur. Ketika kita 

mendefinisikan media sosial sebagai sistem komunikasi maka kita harus mendefinisikan 

fungsi-fungsi terkait dengan sistem komunikasi, yaitu : 

a.  Administrasi 

Pengorganisasian profil karyawan perusahaan dalam jaringan sosial yang relevan dan 

relatif dimana posisi pasar Anda sekarang. Pembentukan pelatihan kebijakan media 

sosial, dan pendidikan untuk semua karyawan pada penggunaan media sosial. 

Pembentukan sebuah blog organisasi dan integrasi  konten dalam masyarakat yang 

relevan. Riset pasar untuk menemukan di mana pasar Anda. 

b.  Mendengarkan dan Belajar 

Pembuatan sistem pemantauan untuk mendengar apa yang pasar Anda inginkan, apa 

yang relevan dengan mereka. 

c.  Berpikir dan Perencanaan 

Dengan melihat tahap 1 dan 2, bagaiman anda akan tetap di depan pasar dan 

bagaimana Anda berkomunikasi ke pasar. Bagaiman teknologi sosial meningkatkan 

efisiensi operasional hubungan pasar. 

d.  Pengukuran 

Menetapkan langkah-langkah efektif sangat penting untuk  mengukur apakah metode 

yang digunakan, isi dibuat dan alat yang Anda gunakan efektif dalam meningkatkan 

posisi dan hubungan pasar Anda. 

 

Metode Penelitian 

 Metode adalah cara yang harus dilaksanakan atau diterapkan; sedangkan teknik 

adalah cara melaksanakan metode (Sudaryanto 2015:9). Metode yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah deskriptif kualitatif, sedangkan strategi penelitian menggunakan 

observasi atau mengamati media sosial facebook, whatsapps dan instagram. Subjek 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas XII RPL 1 SMK Negeri 1 Sumberasih yang 
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berjumlah 30 siswa, karena banyaknya kesalahan bahasa yang tidak benar terdapat pada 

postingan para siswa pengguna media sosial facebook, whatsapps dan instagram tersebut. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan. Setelah data terkumpul kemudian 

dianalisis berdasarkan langkah-langkah yang digunakan yaitu dengan mengklarifikasikan 

data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Setelah itu akan disimpulkan 

berdasarkan hasil analisis data tersebut. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Kehidupan manusia yang tidak luput dari komunikasi tentu memerlukan suatu cara 

untuk berbahasa. Apabila tata cara berbahasa tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai 

budaya, tentu akan menimbulkan stigma negatif (artikel bahasa.kompasiana.com: 2012). 

Nilai-nilai kebudayaan yang dianut akan berlabel buruk karena tata cara berkomunikasi 

tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga harus mengandung unsur-unsur 

budaya yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga diperlukan kesantunan dalam 

berbahasa yang beridentitas sebagai bangsa yang sopan dan menunjung tinggi norma-

norma kebudayaan yang baik. Ironisnya, kesantunan berbahasa menjadi masalah yang 

kurang diperhatikan. Salah satu contoh kecil (yang berkaitan) dari fenomena ini adalah 

penggunan bahasa dalam media jejaring sosial misalnya Facebook ataupun Whatsapp. 

Entah secara sadar atau tidak, kesantunan berbahasa dalam media jejaring sosial 

Facebook, Whatsapps, atau Instagram patut dipertanyakan. Dewasa ini kehadiran media 

jejaring sosial Facebook, Whatsapps, atau Instagram di tengah masyarakat banyak 

memberikan pengaruh pada pemikiran dan pandangan masyarakat penggunanya. 

Penggunaan Facebook, Whatsapps, dan Instagram dalam mendukung kegiatan 

komunikasi manusia saat ini disatu sisi menimbulkan dampak positif, namun disisi lain 

juga akan memunculkan dampak negatif. Dampak positif yang muncul dapat dilihat 

sebuah kondisi bahwa kehadiran  Facebook, Whatsapps, atau Instagram semakin 

memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Namun, pengaruh negatif pun turut 

dirasakan. Aspek yang paling mudah diperhatikan adalah dengan melihat penggunaan 

bahasa yang dipakai. Di dalam jejaring sosial media sering terjadi penyelewengan 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD, hal ini terlihat dari 

penggunaan kata-kata atau akan terjadi penulisan kata yang salah atau akan menjadikan 

makna yang berbeda karena tidak semua orang mengetahui mana bahasa yang baik dan 

benar dan  mana yang salah. Penggunaan bahasa Indonesia di jejaring sosial tidak ada 

yang mengoreksi sehingga mereka semua akan beranggapan bahasa yang mereka 

keluarkan adalah bahasa yang benar walaupun sebenarnya bahasa tersebut adalah bahasa 

yang salah sesuai EYD. Dewasa ini pemakaian bahasa Indonesia baik dalam kehidupan 

sehari-hari maupun formal  mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa anak 

remaja yang dikenal dengan bahasa gaul.  

Bahasa dapat pula berperan sebagai alat integrasi sosial sekaligus alat adaptasi 

sosial, hal ini mengingat bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa yang majemuk. 

Kemajemukan ini membutuhkan satu alat sebagai pemersatu keseragaman tersebut.  Di 

sinilah fungsi bahasa sangat diperlukan sebagai alat integrasi sosial. Bahasa disebut 

sebagai alat adaptasi sosial apabila seseorang berada di suatu tempat yang memiliki 

perbedaan adat, tata krama, dan aturan-aturan dari tempatnya berasal. Proses adaptasi ini 
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akan berjalan baik apabila terdapat sebuah alat yang membuat satu sama lainnya 

mengerti, alat tersebut disebut bahasa. Dalam pemakaian bahasa Indonesia, termasuk 

bahasa Indonesia ragam ilmiah, sering dijumpai  penyimpangan dari kaidah yang berlaku 

sehingga mempengaruhi kejelasan pesan yang disampaikan. Di beberapa negara, bahasa 

Indonesia telah dipelajari. Namun, tidak berarti bahwa keberadaan bahasa Indonesia 

bukan tanpa masalah. Munculnya bahasa gaul terjadi karena dinamika kehidupan 

masyarakat. Kemajuan teknologi komunikasi yang pesat turut mendorong perkembangan 

bahasa. Ditambah lagi dengan kemunculan situs jejaring sosial di dunia maya. Awal 

tahun 2000 hingga sekarang menjadi titik penting,dikenalnya istilah bahasa gaul, 

terutama di kalangan anak muda.  Seperti yang kita ketahui media sosial Facebook, 

Whatsapps, atau Instagram telah menjadi bagian dari hidup kebanyakan orang. Bahkan 

setiap perilaku dan aktivitas mereka tidak lepas dari media sosial ini. Walau hanya 

sekedar melihat apa yang sedang dilakukan orang-orang yang kita kenal di media 

sosial Facebook, Whatsapps, atau Instagram, atau hanya sekedar mengikuti trendi yang 

ada. Media sosial Facebook, Whatsapps, atau Instagram telah banyak mempengaruhi 

perkembangan penggunaan bahasa hingga jenis-jenis bahasa baru. Untuk sebagian orang 

mengatakan media sosial sendiri memberikan banyak inspirasi baik dalam menjalani 

rutinitas.  

Penggunaan media sosial Facebook, Whatsapps, atau Instagram tidak luput dari 

penggunaan bahasa yang menjadi salah satu penyampaian makna atau maksud dari 

pikiran seseorang. Melalui media sosial Facebook, Whatsapps, atau Instagram ini pula 

banyak kita jumpai jenis-jenis bahasa baru termasuk adanya bahasa alay yang marak 

digunakan dalam berkomunikasi melalui Facebook, Whatsapps, atau Instagram ini. 

Walaupun banyak pihak yang mengatakan bahasa baru ini sebagai penyimpangan dalam 

menggunkan bahasa, namun ada pula pihak yang menyatakan bahasa alay ini merupakan 

bentuk kreativitas yang berhak untuk dipublikasikan atau digunakan sebagai bahasa 

nonformal. Hasil dari penelitian ini bahwa perlunya pengetahuan dan makna dalam 

bahasa yang baik dan bear. Pengunaan diksi yng sesuai dalam menuliskan kalimat yang 

baik dan benar. Widyamartaya (1990: 45) yang menjelaskan bahwa diksi atau pilihan kata 

adalah kemampuan seseorang membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai 

dengan gagasan yang ingin disampaikannya, dan kemampuan tersebut hendaknya 

disesuaikan dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki sekelompok masyarakat dan 

pendengar atau pembaca, dalam hal ini para siswa kelas XI RPL SMK Negeri 1 

Sumberasih. Ditinjau dari makna kalimatnya, diketahui pula bahwa banyak tulisan dalam 

media sosial yang mengalami penyimpangan makna secara pragmatis.  

Yang ditujukan untuk membuat para penggunanya merasa lebih akrab satu sama 

lain. Berikut adalah beberapa contoh bahasa gaul/bahasa alay yang sering dipergunakan 

dalam media sosial : 

Kata Galau,  sebenarnya termasuk dala bahasa Indonesia baku yang terdaftar di 

kamus. Artinya perasaan kacau nggak karuan, resah, bimbang. Tapi entah siapa yang 

memulai, kata galau mendadak populer di jejaring sosial dan hampir dirasakan oleh 

seluruh kaum muda maupun sudah tidak muda lagi.    

Gaje,  adalah pelafalan dari GJ, yaitu singkatan dari Gak Jelas. Biasa digunakan 

untuk percakapan ketika lawan bicara berbicara tentang hal-hal yang tidak jelas. 
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GWS yaitu singkatan dari Get Well Soon atau semoga lekas sembuh. 

Hoax,  berarti palsu, diambil dari kata sama dalam bahasa inggris berarti cerita 

bohong. Bisa juga di film Amerika berjudul The Hoax (2006) yang dianggap 

mengandung kebohongan. Awalnya cuma pengguna internet di Amerika saja yang 

memakai istilah hoax, lama-kelamaan dipakai di seluruh dunia.                     

Kepo, adalah akronim dari Knowing every Particular Object adalah sebutan untuk 

orang yang serba tahu detail dari sesuatu. Dalam beberapa kasus orang kepo adalah 

orang yang serba ingin tahu, bisa jadi kecanduan untuk tahu segala hal yang sepele 

dan justru bisa dijadikan sebagai kekuatan orang tersebut.   

PHP, merupakan singkatan dari Pemberi Harapan Palsu atau dapat diartikan omong 

kosong.                                                                                             

Prikitiew, istilah ini seringkali kita dengar lewat lawakan si Sule. Penggunaannya 

hampir sama dengan "cieee" atau "ihiiiy."                                                     

Rempong,berarti ribet, repot atau rese, biasa digunakan ketika melihat orang yang 

berpenampilan berlebihan.  

Bagi masyarakat Indonesia khususnya kalangan remaja, media sosial seakan sudah 

menjadi candu, tiada hari tanpa membuka media sosial, bahkan hampir 24 jam mereka 

tidak lepas dari smartphone . Media sosial terbesar yang paling sering digunakan oleh 

kalangan remaja antara lain;  Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Kaskus, LINE, 

Whatsapp, Blackberry, Telegram dan lainnya. Cara, berkomunikasi mereka bermacam-

macam, misalnya menggunakan emoticon yang mengandalkan tanda baca menjadi ikon-

ikon tersendiri, hingga penggunaan bahasa baru yang biasa disebut bahasa gaul. Mereka 

beranggapan bahwa bahasa yang mereka gunakan itu adalah bahasa yang paling mudah 

untuk mengungkapkan sesuatu tanpa membuat orang yang menggunakan bahasa itu 

menjadi kuno ataupun ketinggalan zaman. Mereka merasa lebih leluasa jika 

menggunakan bahasa gaul karena dalam bahasa gaul tidak mengenal batas seperti batas 

kasta baik kasta yang rendah maupun kasta yang lebih tinggi. Adapun faktor yang 

mendorong seseorang senang menggunakan bahasa gaul atau alay antara lain, seseorang 

tersebut tidak mengenal cara berbahasa yang baik, kurangnya penerapan cara berbahasa 

yang baik, dan juga faktor sifat seseorang yang malas dalam menggunakan aturan-aturan 

yang ada dalam EYD. Bahasa gaul dapat dengan mudah mempengaruhi masayarakat 

khususnya kalangan remaja untuk menggunakannya hal itu dikarenakan masyarakat 

menganggap remeh pemakaian bahasa tersebut mereka menganggap bahasa baku tidak 

luwes dan terkesan kaku untuk digunakan sebagai bahaa sehari-hari, selain bahasa ibu. 

Banyak yang mengatakan untuk berbahasa yang baik cukup dalam karya tulis saja karena 

pelafalan atau pengucapan bahasa baik itu benar atau tidak hasilnya akan tetap sama, 

dikarenakan orang-orang telah terbiasa atau telah mengerti makna dari ucapan tersebut. 

Lain halnya dengan tulisan karena tulisan menggambarkan maksud dari penulisnya maka 

harus ditulis sebaik mungkin agar maksud dan tujuan penulis dapat tersampaikan dengan 

baik pula. Dengan adanya hal tersebut, media sosial ini mengakibatkan dampak positif 

maupun negatif. Dampak positif dari media sosial diantaranya sebagai sarana untuk 

mempromosikan iklan, jualan dan ada juga yang membuat group untuk bertukar 

informasi dan juga memperluas perteanan. Menyalurkan hobi menulis Di Facebook, 

Whatsapps, atau Instagram terdapat fasilitas note untuk menampung hobi kita dalam hal 
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tulis-menulis.  

Bisa sekedar menulis curhatan, puisi, opini, tips, dan sebagainya. Sedangan 

dampak negatif bagi anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia 

nyata. Tingkat pemahaman bahasa pun menjadi terganggu. Jika anak terlalu banyak 

berkomunikasi di dunia maya, maka pengetahuan tentang seluk beluk berkomunikasi di 

kehidupan nyata, seperti bahasa tubuh dan nada suara, menjadi berkurang. Jika melihat 

penggunaan bahasa di sosial media selama ini, bukan mustahil hal ini merupakan salah 

satu penyebab anjloknya nilai Ujian Nasional Bahasa Indonesia beberapa tahun terakhir. 

Penggunaan gaya bahasa asing yang seringkali berkonotasi negatif belum lagi ditambah 

lagi dengan cara penulisan yang dilakukan dikalangan remaja terutama hampir sebagian 

besar menggunakan bahasa “alay” yang dimana penulisannya sudah jauh dari kaidah 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika gaya bahasa tersebut dibiarkan maka 

dikhawatirkan hal tersebut akan membudaya dan mengakar dan membuat Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar akan terlupakan.  

 

Simpulan 

Media jejaring sosial telah menjadi salah satu bagian dari gaya hidup, terutama 

gaya hidup remaja, yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya, saat gadget yang dimiliki oleh 

seorang remaja mati atau tidak terhubung dengan media jejaring sosial karena beberapa 

alasan, mereka bersikap seolah-olah tidak bisa hidup tanpa gadget tersebut. Sebagian 

besar remaja beranggapan bahwa media jejaring sosial adalah pusat dari segala informasi. 

Ketika, mereka tidak dapat terhubung dengan media jejaring sosial, mereka akan merasa 

bahwa saat itu adalah akhir dari dunia pergaulannya. Mereka akan merasa tidak 

mengetahui berita-berita terbaru, tidak tahu gosip terkini, dan tidak tahu bahasa-bahasa 

“gaul” terbaru. Tata bahasa Indonesia pada saat ini sudah banyak mengalami perubahan. 

Masyarakat Indonesia khususnya para remaja, sudah banyak kesulitan dalam 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perubahan 

tersebut terjadi dikarenakan adanya penggunaan bahasa baru yang mereka anggap sebagai 

kreativitas. Jika mereka tidak menggunakannya, mereka takut dibilang ketinggalan zaman 

atau tidak gaul. Salah satu dari penyimpangan bahasa tersebut diantaranya adalah 

digunakannya bahasa alay. 

 

Saran 

Sebaiknya bahasa alay dipergunakan pada situasi yang tidak formal seperti ketika 

kita sedang berbicara dengan teman. Atau pada komunitas yang mengerti dengan sandi 

bahasa Alay tersebut. Kita boleh menggunakannya, akan tetapi jangan sampai 

menghilangkan budaya berbahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa 

resmi kenegaraan dan lambang dari identitas nasional, yang kedudukannya tercantum 

dalam Sumpah Pemuda dan UUD 1945 Pasal 36. 
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hasil penelitian Pengembangan Keprofesian Bagi Guru 
sebagaimana yang telah diatur Permenpan dan RB Nomor 16 
Tahun 2009. 

2. Artikel ini harus asli, dalam arti bukan plagiat dan belum pernah 

dipublikasikan atau tidak sedang dalam pertimbangan publikasi 

media lain. 

3. Penulisan naskah menggunakan bahasa Indonesia secara benar. 

Panjang naskah tidak melebihi IS halaman, kertas ukuran A4, di 

ketik 1,5 spasi, tipe huruf Times New Roman fonf sire 12, 

margins atas dan bawah 3 cm, kiri dan kanan 2,5 cm. 
4. Artikel (bentuk soft copy) dikirim via E-mail : 

cabdindikkabkota.probolinggo@gmail.com dan bentuk hard copy 
dikirim ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota 
Probolinggo melalui Kepala Sub. Bagian Tata Usaha 

5. Semua tulisan yang berkenaan dengan pelanggaran hukum atau hak 
cipta sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis. 

6. Artikel ditulis dengan sistematika dan ketentuan sebagai berikut: 

(a) Judul: ditulis dengan singkat padat, dan harus 

mencerminkan substansi yang diuraikan pada batang 

tubuh artikel. 

(b) Nama Penulis: ditulis tanpa gelar, letaknya di bawah judul, 

diikuti dengan instansi penulis dan alamat, serta e_mail 

pribadi. 

(c) Artikel yang berasal dari penelifian kelompok, semua anggota 

harus dicantumkan maksimum 4 orang. 

(d) Abstrak: Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris, satu alinea yang panjangnya tidak melebihi 200 

kata. Tidak memuat karaktek khusus, gambar, simbol 

atau rumus. Abstrak hasil penelitian memuat tujuan, 

metode, dan hasil penelitian serta kesimpulan singkat.  

(e) Kata Kunci: Ditulis di bawah abstrak dengan jarak satu baris. 

Berisi kata atau frasa yang mencerminkan esensi konsep 

dalam cakupan permasalahan dan disebut dalam judul, 

maksimum 6 kata /frasa. 

(f) Artikel hasil penelitian terdiri atas; 
(i) Pendahuluan 15 - 20 % dari batang tubuh artikel yang 

memuat; (1) latar belakang masalah, (2) landasasn 
teori yang menjawab latar belakang masalah, (3) 
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sintaks pembelajaran yang digunakan, dan diakhiri 
dengan (4) rumusan masalah, serta (5) tujuan dan 
manfaat penelitian. 

(ii) Metode Penelitian 15% dari batang tubuh artikel 

memuat; (1) pendekatan /jenis penelitian, (2) lokasi 

penelitian dan subjek penelitian, (3) rancangan 

Penelitian, (4) teknik pengumpulan dan analisis data. 
(iii) Hasil dan Pembahasan 40 - 60 % dari batang tubuh artikel 

memuat;  

1)  Hasil penelitian atau data ditulis dalam bentuk hasil 

bersih berupa data kualitatif atau kuantitatif (proses 

perhitungan statistik tidak perlu disajikan). Tabel dan 

gambar boleh disajikan sebagai pelengkap (bila 

dipandang perlu). 

(2) Pembahasan memuat; jawaban masalah -masalah 

penelitian, menginterpretasi temuan dikaitkan dengan 

pengetahuan yang ada, mengkomfirmasi dengan teori, 

mengaitkan dengan temuan-temuan lain. 

Membuat gagasan-gagasan penelitian atau menyusun teori, 

memodifikasi teori, menggunakan teori, atau mengembangkan 

teori yang ada. 

(iv) Kesimpulan ; Menyajikan kesimpulan (temuan/ringkasan) 

hasil penelitian. 

(v) Saran ( bila ada); Menyajikan saran-saran berbasis 

kesimpulan / temuan penelitian 

 

6. Daftar rujukan hanya mencantumkan sumber yang dirujuk didalam 

batang tubuh artikel. Sebaliknya, nama yang dirujuk dalam batang 

tubuh artikel harus ada dalam daftar rujukan. Penulisan daftar 

rujukan mengacu sebagai berikut: 
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