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PENGANTAR REDAKSI
Desa selalu ditandai dengan
kedamaian, kebersamaan, kearifan
kekal dan kejujuran menjadi
dambaan dan dinyanyikan anakanak sekolah tempo dulu, dengan
lantunan syair yang indah.Desaku
Yang Kucinta Pujaan hatiku
tempat ayah dan bunda dan
kanda kandaku tak takmudah
kulupakan
setelah
ku
rindukan desaku yang permai.
Revitalisasi desa yang kini di
gerakan
lebih
menekankan
pembangunan fisik matrial dan
mencabut akar budaya dan spiritual
yang meniscayakan kebahagiaan
hidup bagi pencarinya. Etnografi
tentang kehidupan desa di jaman
menjadi inspirasi dan penggugat
tetap pembangunan fisik desa, tetapi
yang lebih penting adalah
penumbuhan kehidupan dalam arti
sesungguhnya yaitu menjaga hati
para warganya.
Menumbuhkan kehalusan Budi
melalui pembinaan berkreatif,
berkesenian dan berdzikir dengan
model Bermuhammadiyah (Sketsa
Karya Ilmiah Dosen Oleh Prof. Dr.
Khairul Wahidin, M.Ag) (Editorial)

Pada decade 2000 an
tumbuh dan berkembang model
sekolah boarding (berasrama)
intinya sekolah ini sebagai conter
culture atas lemahnya sekolahsekolah internasional dalam
membangun karakter peserta
didiknya. Kata karakter dalam
pembahasan ini adalah AL-ADAB
yaitu pembiasaan kehidupan
keseharian dengan budi pekerti.
Dalam Islam AL-ADAB
adalah fondasinya Islam (Al-Adabu
Asasul Islam). Berkenaan dengan
hal itu upaya-upaya yang di bangun
melalui sekolah adalah penananam
dan menumbuhkan Akhlak Karimah
sebagai ideologi yang terinternalisasi
dan tersosialisasi secara alami
adapun yang di kembangkan
terdapat 5 nilai karakter Al-Kindi
menyatukan bahan musik adalah
penghalus
Budi,
Al-Furobi
mengembngkan model pembiasaan
akhlak dengan musik maka
berkembanglah
beberapa
instrumen
musik
sebagai
nkomplemen pendidikan Budi
Pekerti dalam syareah penyebar
Islam.
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Salah satu siklus hidup adalah
perkawinan yang merupakan
momentum sakral dalam perjalanan
hidup
manusia
disamping
mengandung pesan moral SuamiIstri tatanan Mas’uliyh wal
imamamh, Tarbiyah wasyatiyah,
serta Annafaqoh Lisa’adiyah (bagi
suami) juga adanya kewajiban Istri
berupa Al-To’ah wa Al-Sholehah,
sebagai jaminan bagi terlahirnya
keluarga SAMARAH juga terdapat
tradisi yang menggambarkan
keindahan hidup berumah tangga
dalam rangka tradisi Cirebonan.
1. Siraman
2. Sungkeman
3. Liasan
4. Saweran

5. Aqidah
6.Salam Temon
7. Adatan
8.Anjangan
Wanita di pandang sebagi dan
symbol keindahan dunia dan oleh
karena itu wujud dalam keindahan
Tuhan kehadiran wanita menjadi
penyemangat dan ini dalam Sufi
Islam.
Jurnal dalam terbitan ini
mengakomodasi
pentingnya
pendidikan
karakter
dan
pembelajaran kognisi serta
keterampilan. Jika dapat dipadukan
keduanya sistem ini yaitu
spiritualitas serta ilmu dalam
keterampilan secara niscaya
indonesia berkemajuan.

vi
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TAREKAT SENI DAN KEADILAN SOSIAL
Prof. Dr. H. Khaerul Wahidin, M.Ag

ABSTRAKSI
Penulisan ini menggambarkan pola umum dari kebiasaankebiasaan agama atau kelakuan keagamaan para penganut tarekat
naqsabandiyah khalidiyah (yang mencakup pola kelakuan individu, dalam
keluarga dan terhadap masyarakat) kemudian digambarkan berbagai
variasi kelakuan keagamaan yang ada pada penganut tarekat
naqsabandiyah atas dasar penggolongan pekerjaan (yang mencakup
golongan pengusaha, petani, pedagang, pegawai negeri sampai kepada
golongan yang sudah tidak bekerja).
A. Tarekat
Penelitian Etnografi tentang
kehidupan penganut tarekat
naqsabandiyah khalidiyah di Desa
Tlogoarum Kecamatan Wedarijaksa
Kabupaten Pati ini, mlenggunakan
pendekatan kualitatif yang di
lakukan selama tiga bulan di
lapangan.Dan untuk memperoleh
data digunakan teknik pengamatan
terlibat dan wawancara mendalam.
Konsep-konsep
yang
dijadikan landasan dalam penelitian
ini adalah dalam tinjauan antropogi,

terutama yang berkaitan dengan
konsep
masyarakat
dan
kebudayaan yang termasuk dalam
kebudayaan tersebut adalah agama.
T.O. Ihromi (1976 : xv)
mengemukakan kaitan antara
masyarakat dan kebudayaan
sebagai berikut bahwa masyarakat
adalah sekelompok orang yang
bermukim disuatu wilayah, yang
hidup bersama dan mendukung
nilai-nilai, dan cara berlaku atau
kebudayaan yang dimiliki bersama
dalam kelompok itu, dengan
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demikian manusia yang hidup
berkelompok tidak dapat dipisah kan
dari nilai budayanya, nilai yang
pedoman bagi masyarakat disebut
kebudayaan, pada kenyataannya,
masyarakat tidak pernah terlepas
dari nilai-nilainya. Masyarakat
manusia selalu menganut nilai-nilai
dan kebudayaan selalu terdapat
pada masyarakat tersebut.
Sedangkan agama dalam
pandangan
antropologi,
sebagaimana dikemukakan oleh
Clifford Geertz (1966) Suparlan
(1989) yaitu sistem simbol yang
bertindak untuk memantapkan
perasaan-perasaan dan motivasimotivasi secara kuat dan bertahan
lama dalam diri manusia, dengan
cara merumuskan konsepsikonsepsi ini dengan suatu warna
tersendiri mengenai hakekatnya
yang nyata sehingga perasaanpeasaan dan motivasi-motivasi yang
ada nampaknya secara tersendiri
dalah nyata. Dan menurut
Trimingham (1971 :3) salah satu
cara untuk merasakan hakekat
keberagamaan yang dilakukan terus
menerus oleh seseorang disebut
dengan tarekat. Dengan demikian
tarekat merupakan salah satu
peranannya keagamaan yang
memberikan pedoman kepada
manusia untuk mendekatkan dirinya
kepada Tuhan.
Tlogoharum adalah sebuah desa
yang berada dipinggir pantai utara
laut jawa yang mempunyai areal

seluas 189.941 Ha dan dua pertiga
dari areal tersebut adalah lahan
pertambakan, oleh karena itu
sebagian
besar
warga
masyarakatnya mempunyai mata
pencarian yang berhubungan dengan
pertambakan yaitu dari mulai
membuat garam (petani garam),
pengusaha garam, buruh pabrik
garam, dan pedagang garam
disamping terdapat pula petani ikan
dan petani padi, pegawai negeri dan
sebagainya.
Orang Tlogoharum rata-rata
dapat bekerja dalam sehari-hari
selama delapan jam, mereka
berangkat pukul 7.00 dan pulang
dari kerja pukul 16.00, kecuali para
pedagang di pasar mereka berangkat
lebah awal dan pulang lebih cepat
dan para pekerja yang melakukan
pekerjaan secara “mboro” (mondok
nyambut damel) yaitu para
pedagang garam dan sewaktu-waktu
para tukang batu dan tukang kayu
yang mengerjakan bangunan di
daerah orang lain, setelah beberapa
hari mereka tinggal di desa orang lain
kemudian pulang kekampungnya
dan dapat beristirahat beberapa hari
sambil menunggu kesempoatan
untuk dapat bekerja di daerah
lainnya atau untuk menunggu
kesempatan menjual dagangannya.
Pada sore hari kita akan dapati
warga desa yang duduk-duduk
santai didepan rumahnya, dipinggir
jalan, atau dipinggir bakul jajan
untuk santai-santai bersama teman
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atau tetangga atau bersama anggota
keluarga yang mereka namakan
dengan istilah “Jagongan”. Rasanya
pembicaraan mereka tidak habishabisnya untuk melengkapi kegiatan
jagongan sambil memakan kueh
serabi yang dapat dibeli disetiap
ujung jalan dengan uang selawe
(Rp.25) dapat diperoleh sebuah
serabi berikut santennya yang
diletakan pada sebuah “Takir” (dun
pisang yang bagian ujungnya dilipat
dan ditusuk dengan biting). Kegiatan
jagongan terhenti sejenak tatkal
terdengar suara adzan magrib.
Pada malam hari orang
Tlogoharum dapat menghibur diri
dengan berbagai jenis hiburan
(pertunjukan kesenian, berjudi,
madon dan atau madat) pada tempat
– tempat tertentu, terutama jika
diadakan
“tontonan”dalam
perhelatan perkawinan atau
khitanan atau pada saat diadakan
“pesta rakyat” dalam rangkaian
sedekah bumi. Akan tetapi kadangkadang anak-anak muda sengaja
mengunjungi kota kecamatan atau
kota kabupaten yang jaraknya
antara 7-12 km dari Desa
Tlogoharum untuk menyaksikan
pagelaran orkes dangdut yang di
selenggarakan oleh “shaw bisnis”
yang sengaja menghadirkan artisartis dari luar kota yang sedang di
gandrungi oleh mereka. Walau
demikian terdapat pula orang
Tlogoharum yang lebih suka
menyaksikan acara-acara televise.
Pada bulan-bulan tertentu

seperti bulan besar, Bulan Mulud
dan Bulan Syawal adalah bulanbulan yang di anggap cocok bagi
orang
Tlogoharum
untuk
menyelenggarakan perhelatan
perkawinan atau khitanan. Upoacara
perkawinan selalu dimeriahkan
dengan berbagai rangkaian “adat”
yang meyita tenaga, fikiran dan dana
selama kurang lebih lima belas hari,
dari mulai melekan ulem, weweh,
akad nikah (kadang-kadang
dilanjutkan dengan upacara adat
bukowah atau popunjen) sampai
dengan selametan atau sedekah
sepasar. Bagi keluarga yang mampu
menyelenggarakan
pula
pertunjukan kesenian “terbangan”
atau
mengundang
seorang
“mubaligh” dari luar kota untuk
mengisi malam tasyakuran dalam
peralatan
tersebut.
Dalam
pelaksanaannya terlihat adanya
suasana gotong royong diantara
anggota karabat, bahkan juga warga
masyarakat.
Bantuan
yang
diberikan kepada orang yang
“nduwe gawe” umumnya dalam
bentuk uang yang disebut dengan
“buoh”, demikian pula pada waktu
“tilik bayek” (menengok bayi) warga
masyarakat memberi bantuan
kepada keluarga yang baru
melahirkan yang disebut dengan
“sinomah. Sedangkan pada saat
salah satu anggota masyarakat
tertimpa musibah (kematian) maka
bantuan yang diberikan oleh warga
masyarakat lainnya berbentuk
makanan
untuk
membantu
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penyelenggaraan selamatan atau sosial keluarga dalam padangan
sedekah kirim arwah, dalam hal ini masyarakat. Orang Tlogoharum
bantuan yang diberikan disebut yang kaya atau lazim disebut dengan
“muluri”.
wong sugih atau wong mberah
Setiap orang tua Tlogoharum mempunyai kesempatan untuk
merasa berkewajiban terhadap menduduki jabatan kepala Desa
anak-anaknya sejak masih dalam (petinggi) dan atau bila dibarengi
kandungan (mengadakan selamatan dengan memiliki kemampuan
mitoni atau ningkebi), menjaga membaca “kitab kuning” mereka
keselamtanya sekatu lahir dan akan termasuk golongan “elit sosial”
memberikan pendidikan sewaktu yang dihormati oleh warga
masih
kecil
(termasuk masyarakat dan sekaligus dapat
mengkhitankannya)
dan menguasai sumber daya yang
menikahkannya setelah dewasa terdapat di desa.
(termasuk membetankannya) dan
Penguasaan sumber daya
memberikan atau dihibahkan manusia melalui sector informal
kepada anaknya biasanya tidak jauh dapat dilakukan melalui jaringan
dari tempat tinggal orang tuanya, organisasi sosial keagamaan,
maka
lahirlah
kelompok kelompok-kelompok keagamaan
kekarabatan
“Tonggo dan kegiatan perdukunan.Dengan
Lomo”.Keseluruhan kewajiban demikian terlihat adanya variasi
tersebut terhimpun dalam satu dalam kehidupan keagamaan bagi
konsep yang digunakan mereka orang Tlogoharum, walaupun
yaitu “ngrumati” dan sebaliknya seluruh penduduknya telah
anak juga berkewajiban ngrumati menyatakan sebagai pemeluk
orang tuanya disaat orang tuanya Agama Islam (adanya varian agami
sudah tidak berdaya baik ketika jawi dan santi). Bentuk agama islam
masih hidup maupun ketika orang orang jawa yang disebut dengan
tua sudah meninggal dunia. Yang agami jawi atau kejawen adalah
terwujud
dalam
bentuk suatu kompleks keyakinan daan
bertankggung jawab atau “sego lam konsep-konsep animism dan atau
nyowone tiang sepuhe” (memberi hindu budha yang cenderung kearah
makan dan tempoat tinggal serta perdukunan, yang tercampur
kirim arwah dengan mengadakan menjadi satu dan diakui sebagai
sedekahan atau selametan).
agama islam. Sedangkan varian
Bekerja
keras
untuk agama islam santri yang walaupun
mengumpulkan harta benda, bukan juga tidak sama sekali bebas dari
hanya diperlukan untuk menegakan unsur-unsur animism dan unsurkehidupan keluarga tetapi sekaligus unsur Hindu Budha, namun lebih
berguna untuk mengangkat status dekat pada dogma-dogma ajaran
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agama islam yang sebenarnya.
Dalam ajaran Islam, setiap
orang dituntut agar dapat mengabdi
kepada Tuhan atau mendekatkan
diri kepada Tuhan dan disamping
dituntut agar memakmurkan dunia
dengan kebijakan, sehingga para
pemeluknya
memperoleh
kebahagiaan hidup di dunia dan
akhirat.
Tarekat
naqsabandiyah
khalidiyah adalah sebuah kelompok
keagamaan
yang
berusaha
memberikan bimbingan kepada
para penganutnya agar dapat
berusaha mendekatkan diri kepada
Tuhan secara benar (hakekat) dan
bahkan diusahakan agar sampai
kepada pencapaian “pengetahuan
ketuhanan” atau “makrifat billah”
(melihat Tuhan dengan mata
hatinya) atau setidak-tidaknya dapat
membimbing keimanan, keislaman
dan kebijakan murid-murid sehingga
“tetap” atau “Istiqomah” sehingga
tatkala menghadap kepada Tuhan
berada dalam kondisi khusnul
khatimah.
Tarekat ini dirintis pertama kali
oleh Bahauddin An-Naqsabandi
(lahir tahun 718) yang konon
kabarnya mempunyai urutan silsilah
sampai kepada Nabi SAW. Adapun
tarekat ini pertama kali di kenalkan
di Tlogoharum oleh KH. Abdullah
Hafidz Rembang pada tahun 1967
dan ditetapkan perwakilan untuk
Tlogohrum pada tahun 1973 dengan
diangkatnya KH.Khudrawi sebagai
khalifahnya dan setelah wafatny

KH.Khudrawi kegiatan tarekat di
desa Tlogoharum di asuh oleh
seorang Badal yaitu KH.Abdurrahim
sampai sekarang.
Kemunculan kelompok tarekat
ini di anggap oleh para penganutnya
sebagai kelompok tarekat yang
“mahal” karena sebelum seseorang
resmi menjadi penganut, terlebih
dahulu diharuskan melakukan
“inisiasi” (proses penyucian diri)
dengan mengurangi tidur, makan
dan obrolan serta tidur pada posisi
yang ditentukan untuk jangka waktu
tertentu sehingga layak untuk
dibaiat. Proses penyucian tersebut
dikenal dengan istilah “istikharah”.
Selanjutnya setelah seseorang
berbaiat kepada guru, agar
seseorang dapat memperoleh
hakekat dan atau makrifat atau
istiqamah sehingga husnul khatimah,
diharuskan melakukan berbagai
peribadatan dan dzikir. Adapun
metode dzikir yang disepakati oleh
ahli tarekat naqsabandiyah melalui
tingkatan-tingkatan :
1. Dzikir Lathifah Qalbi (halus hati)
letaknya di bawah susu kiri dua
jari dengan dzikir ismu dzat
sebanyak 5000 x
2. Dzikir Lathifah Ruh (halus nyawa)
dibawah susu kanan dua jari
dengan lafadz ismu dzat sebanyak
1000 x
3. Lathifah sir (halus rahasia)
tempatnya bertentangan dengan
susu kiri cenderung kea rah dada
yang jaraknya dua jari, lafadznya
ismu dzat banyaknya 1000 x
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4. Dzikir Lathifah Khafi (halus yang latihan yang diberikan mursyid
tersembunyi)
letaknya kepada
murid-muridnya
bertentangan dengan susu kanan dimaksudkan agar mereka menjadi
jaraknya dua jari kearah dada, orang yang selalu mengingat Allah,
lafadnya ismu dzat 1000 x
menjauhi ajakan-ajakan hawa nafsu,
5. Dzikir Lathifah Akhfa (halus yang sehingga akan menjadi orang yang
lebih tersembunyi) letaknya istiqomah
(tetap
dalam
ditengah dada, lafadznya ismu keimanannya, keislamannya dan
dzat dan banyaknya dzikir 1000 kebaikannya) lalu mereka dapat
x
kembali kepada Allah sebagai akhir
6.Dzikir Lathifah nafs natiqah (halus dari tujuan bagi setiap orang yang
otak) letaknya dalam dahi dan beriman dengan membawa predikat
seluruh kepala, lafadnya ismu khusnul khatimah (akhir kehidupan
dzat dan banyaknya dzikir 1000 yang baik). Oleh karena itu tidaklah
x
mengherankan kalau ilmu tarekat ini
7. Dzikir Lathifah Qaalab atau jamiul dianggap sebagai ilmu persipan
badan (halus badan dengan menghadapi kematian dan terbukti
sempurna meliputi seluruh tubuh pula dari para penganutnya yang
dari kepala sampai ujung kaki) sebagian besar adalah orang-orang
lafadznya ismu dzat dan yang sudah berusia lanjut.
banyaknya 1000 x Keseluruhan
Kemudian para penganutnya
dzikir tersebut dinamakan dzikir sendiri berkeyakinan bahwa
lathoaif orang yang telah sampai “barang siapa dalam hidup ini
kepadanya disebut dengan bertujuan mencari akhirat maka
maqam lathaif (tingkatan Allah akan memberikan dunia dan
lathaif).Disamping
masih akhirat, tetapi barang siapa yang
terdapat maqam nafi isbat, dalam hidup ini hanya bertujuan
maqam wukuf, maqam tahlil dan untuk mencari dunia maka termasuk
maqam muraqabah yang orang-orang yang merugi”. Atas
kesemuanya di lakukan dengan dasar keyakinan inilah mencari
aturan-aturan tertentu dengan harta untuk memakmurkan ibadah
maksud agar menyampaikan adalah perbuatan “zuhud” termasuk
kepada Allah.Misalnya dalam pula seorang guru mursyid
dzikir lathaif di syaratkan agar menghimpun dana dari muridsuci dari hadats dan najis, tidak muridnya pada setiap tahun melalui
dilihat orang, duduk tawarruk penjualan kalender atau buku yang
kiri, dzikir dengan fikiran, dimaksudnkan untuk kepentingan
menghadirkan rupa guru agama dapat digolongkan kepada
(rabithah).
perbuatan “jihad fi sabilillah”
Segala bentuk bimbingan dan
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muatan pada usaha manusia untuk
mendekatkan dirinya pada urusan
keduniaan yang lazim dn disepakati
oleh lingkungan masyarakatnya.
Penganut
tarekat
naqsabandiyah khalidiyah di Desa
Tlogoharum adalah juga pendukung
kebudayaan yang terdapat pada
masyarakatnya. Mereka berbahasa
seperti bahasa yang digunakan pada
masyarakat
pada
umumnya,mereka mempunyai
kebiasaan makanan, pakeannya,
mereka mempunyai rasa seni
sebagaimana yang di senangi oleh
masyarakatnya, mereka mengikuti
pranata ekonomi yang disepakati
masyarakatnya untuk memenuhi
kebutuhan biologisnya, demikian
pula mereka mengikuti pola bagi
kehidupan masyarakatnya yang
berhubungan dengan keluarga dan
sistem sosial bentuk pemerintahan,
trannsmisi kebudayaan dan unsurunsur kebudayaan lainnya.
Dalam memenuhi kebutuhan
keagamaan disamping mengikuti
pola bagi kehidupan penganut
agama Islam santri yaitu
melaksanakan salat lima waktu
sehari semalam, shlat jum’at, puasa
bulan ramadhan, memberikan zakat
dan melaksanakan haji ke tanah
mekah, ziarah kubur, melakukan
sedekah dalam kegiatan lingkaran
hidup,
menyelenggarakan
peringatan-peringatan hari-hari
besar islam dan kegian sosial
keagamaan lainnya, bagi penganut
tarekat naqsabandiyah khalidiyah
JURNAL HADHARIYAH Volume 4 Nomor 1, Oktober 2018 7

Mencari harta untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan hidup di
dunia dan memperbanyak amal
untuk memenuhi kebutuhan hidup
di alam akhirat bagi penganut
tarekat naqsabandiyah khalidiyah
adalah merupakan dua kegiatan
yang terpisah tetapi tidak saling
berlawanan, sehingga setiap
penganut dituntut untuk dapat
membagi
waktu
dalam
kehidupannya, kapan ia harus
bekerja mengumpulkan harta,
kapan ia harus meninggalkan urusan
dunia dan membulatkan diri untuk
menghadap Allah lahir maupun
batin.
Membulatkan diri menghadap
Allah secara lahir adalah menjauhi
dunia dan urusannya, lalu menghdap
Allah dengan perasaan suka
bersamanya
serta
memilih
bersunyi-sunyi beribadat kepada
Allah dalam segala waktu, yaitu
melalui
kegiatan
suluk
(khalawatan), rawajuhan dan
khataman khawajiban, sedangkan
membulatkan diri kepada Allah, lalu
m e n g h a d a p k a n n y a ,
mendekatkannya
serta
menghadirkan hatinya beserta Dia
didalam setiap hal.
Tarekat
Naqsabandiyah
khalidiyah adalah jalan yang di
tempuh oleh para penganutnya
untuk menemui Tuhan, bukan jalan
untuk memperoleh harta. Oleh
karena itu usaha untuk memperoleh
harta di tempuh dengan pranatapranata yang memberi muatan-

juga mempunyai kebiasaan- diyakini atau diamalkan oleh pada
kebiasaan keagamaan yang bersifat umumnya umat Islam.dalam
peningkatan ibadah shalat sunnat pengamalan atau pengajaran ajaranseperti shalat dhuha, shalat hajat, ajaran syareat tidak terdapat
shalat taubat, shalat tahajud, shalat ketentuan-ketentuan
khusus
sunnat rawatib dan shalat – shalat sebagaimana yang terdapat pada
sunnat lainnya yang dianggap ajaran tarekat.
penting oleh mereka sesuai dengan
Atas dasar keyakinan tersebut,
tingkat kebutuhannya dengan maka pola kehidupan penganut
disertai melakukan taat dalam tarekat dalamkeluarga sebagai ibu,
bentuk dzikir dalm waktu-waktu bapakmaupun anak terdapat
yang telah dianggap tepat untuk “keterasingan”
dalamarti
melakukannya, baik dzikir yang mengasingkan diri anggota keluarga
telah di sepakati oleh ahli tarekat sekalipun pada saat mengamalkan
naqsabandiyah khalidiyah maupun ajaran-ajaran tarekat. Terkecualui
dzikir yang diperoleh dari kyai yang antara anggota keluarga tersebut
bukan ahli tarekat dan atau sebagai telah sama-sama menjadi penganut
amalan yang di terimany dari tarekat.
“dukun” yang dianggap dapat
Semangat dari ajaran tarekat
membantuk menyampaikan cita- telah melahirkan pula pola transmisi
cita dalam kehidupannya.
kebudayaan dalam lingkungan
Perbedaan antara golongan keluarga. Para penganut tarekat
pekerjaan di antara para penganut naqsambadiyah khalidiyah yang
tarekat seperti pengusaha , walaupun tidak memasakan anggota
pedagang, petani, pegawai negeri, keluarganya agar menjadi penganut
pensiunan dan lainnya, juga terbatas tarekat, tetapi lebih mempunyai
pada variasi amalan (dzikir dan kesadaran untuk menanamkan
sebagainya) yang dianggap layak ajaran Islam dalam kehidupan
oleh mereka untuk mewujudkan keluarga. nilai tinggi terhadap
tujuan hidupnya.
pendidikan Islam dikalangan
Para
penganut
tarekat penganut tarekat terlihat dari upaya
membedakan
secara
tegas mereka “menanam”anak-anaknya
antaraajaran tarekat dengan ajaran pada sekolah-sekolah agama baik
syareat. Ajararan tarekat adalah madrasah
maupun
pondok
berupa dzikir-dzikir tertentu yang pesantren.
diberikan oleh mursyid melalui caraDisamping dalam interaksi
cara tertentu dan hanya di edukasi dalam penyampaian ajaran
sosialisasikan pada orang-orang tarekat harus secara tersembunyi
tertentu. Sedangkan ajaran syareat dan pengamalan ajaran tarekat juga
adalah doktrin-doktrin yang wajib harus tersembunyi juga segala
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sesuatu yang berkaitan dengan
ajaran tarekat merupakan transaksi
rahasia antara murid dengan
mursyid
sedangkan
sesamamuridpun
tidak
di
perkenankan mengetahui apa yang
telah diberikan murid kepada guru
atau sebaliknya sesama muridpun
tidak perlu mengetahui apa yang
telah diberikan guru kepada salah
seorang muridnya.
Pola hubungan penganut
tarekat dalam kelompoknya
tersebut mengantung makna agar
setiapmurid terbiasa untuk
melaksanakan segala “perintah
agama” diatas dasar ikhlas yaitu
semata-mata karena Allah dan
menjauhi sifat riya dalam beramal
atau ingin dilihat oleh orang lain.
Demikian pula halnya pola
hubungan penganut tarekat dengan
masyarakat, selama hubungan
tersbut diluar hal-hal yang
berkaitan dengan ajaran tarekat
seperti hubungan dalam urusan
ekonomi, keluarga, politik, seni dan
kebudayaan pada umumnya para
penganut tarekat selalu berusaha
melakukan adaptasi dengan
pranata-pranata sosial yang telah
disepakati bersama dalam dan oleh
masyarakatnya. Akan tetapi pola
hubungan penganut tarekat dengan
masyarakat akan menjadi “isolative”
(menutup diri) dalam arti hubungan
sebagai makhluk sosial.

B. Seni dan Peradaban

Abu Nasr Muhammad Ibnu
Tarjhan Ibnu Uzlagh Al Farabi

KItab al-Musiqa al-Kabiir
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Outdoor, b). mengkonsumsi
Pembelajaran nilai bagi santri
makanan yang seimbang,
boarding
school,
dengan
banyak kandungan serat
pertimbangan pada penekanan nilai.
seperti sayur dan buah, biji1. Religius, Religiusitas menjadi
bijian dan menghindari
factor
dominan
pada
makanan yang berbahaya
kesejahteraan sosial santri
seperti alcohol, c). berdo’a
yang menjadi temuan dalam
dan berkomunikasi dengan
penelitian ini. Santri dengan
Allah dan melakukan
tingkat religiusitas yang
kegiatan keagamaan secara
tinggi
dalam
semua
bersama-sama
serta
dimensinya membantu yang
menumbuhkan
nilai-nilai
bersangkutan untuk lebih
moral seperti pemaaf,
adaptif termasuk dalam
bersyukur, berperilaku
segala aktivitas dan bidanggembira, aktif menolong
bidang sosial sehingga
individu yang membutuhkan.
mencapai kesejahteraan
2. Jujur, tekanan pendidikan
sosial.
kejujuran di lembaga ini agar
Agama dapat memenuhi
santri-santri
selalu
beberapa
kebutuhan
melaksanakan
kebijakan
dan
psikologis yang penting pada
meninggalkan kejahatan
masa
remaja
santri,
sesuai dengan pemahaman
membantu
mereka
salafussholeh, sebagaimana
memperoleh dan memelihara
yang diajarkan oleh Rasul
rasa berarti dalam hidupnya,
Muhammad SAW, melalui
serta menerima terhadap
sifat-sifat Nabi Muhammad
berbagai kehilangan (seperti
SAW, yaitu Sidiq, amanah,
tidak kumpul dengan
tabligh dan fathanah.
keluarga) yang tidak dapat
Nabi Muhammad SAW
dihindarkan pada masa
diutus dimuka bumi ini untuk
mereka menjadi santri.
menyempurnakan akhlak
Ada sejumlah kegiatan
atau istilah lainnya adalah
religiusitas yang dapat
karate, cakupan akhlak
dilakukan oleh santri untuk
meliputi semua aspek
meningkatkan kebahagiaan,
kehidupan manusia sesuai
yaitu a). melakukan gerakan
dengan
kedudukannya
yang menyenangkan dan
sebagai
makhluk
individu,
bermanfaat
seperti
makhluk sosial, khalifah
sepakbola, futsal, volley, dan
dimuka bumi serta sebagai
bentuk kegiatan nyang lain
makhluk ciptaan Allah SWT.
seperti
outbond
dan
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Dengan demikian
ruang lingkup akhlak sebagai
berikut : a) akhlak terhadap
Allah SWT, b). Akhlak
terhadap keluarga, c). akhlak
terhadap masyarakat, d).
akhlak terhadap makhluk
lain, dengan rincian sebagai
berikut : a) akhlak kepada
Allah, b) akhlak kepada
manusia, yang terdiiri dari : 1)
akhlak kepada diri sendiri, 2)
akhlak terhadap ibu dan
bapak, 3) akhlak terhadap
lingkungan. Pencapaian
target pembinaan akhlak
tersebut, selain di ajarkan
tentang Al-Qur’an dan AlHadist serta nilai-nilai luhur
diantaranya kejujuran, juga di
ajarkan beberapa kitab-kitab
yang bermuatan materi
akhlak sebagai bentuk
penjabaran
materinya
disesuaikan
dengan
kemampuan perkembangan
berfikir santri (sesuai dengan
tingkat/marhlalnya).
3. Disiplin, tingkat kepatuhan
pun ditunjukan santri dengan
mengikuti semua aturan dan
kewajiban-kewajiban lain
dalam kegiatan boarding
school,yang juga diatur dalam
undang-undang boarding
school. Disiplin dan peraturan
yang mengatur semua
aktivitas dan kegiatan santri
selama berada di boarding
school.

Indikator-indikator
yang dijadikan sebagai
parameter penjiwaan nilai
disiplin santri di lingkungan
pesantren terdiri atas; 1) sikap,
tingkah laku, penampilan dan
cara berpakaian santri. 2)
ketepatan waktu belajar dan
beribadah. 3) kepedulian santri
terhadap
kebersihan,
ketertiban dan keamanan
lingkungan pesantren. 4)
kepatuhan melaksanakan
tugas.
Pembinaan akhlak
sebaiknya dilengkapi dengan
metode pahala dan saksi atau
metode janji dan ancaman.
Pahala dalam Islam mulanya
bertujuan menumbuhkan
kesadaran atas motivasi
iman, sehingga dapat sanksi
bertujuan agar manusia
mematuhi berbagai aturan,
dan mengingat dosa.
4. kerja keras, upaya boarding
school mengembangkan
strateginya berupa menggali
dan mengembangkan potensi
santri yang berbasis pada
kecerdassasn hati, akal dan
spiritual sebagai bentuk kerja
keras sebagai pendidikan
karakter
santri.
Pendampingan Ustadz/
Ustadzah kepada santri.
Disamping
itu
juga
membentuk lingkungan
dengan
pengembangan
wirausaha, sebagai sarana
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penopang ekonomi boarding
school dan radio sebagai
sarana dakwah kepada
masyarakat secara umum.
5. Mandiri, pembinaan yang
dilaksanakan di boarding
school dalam membangun
kemandirian santri dapat
dikatakan
berhasil.
Keberhasilan ini dapat dilihat
dari beberapa perubahan
mendasar dari para santrinya,
yaitu a) keikutsertaan santri
untuk menjadi panitia serta
memberikan suaranya dalam
kegiatan pemilihan rois/
roisah, b) kemampuan dalam
mengelolaan
keuangan
sendiri, c) kemampuan dalam
memngelolaan waktu secara
efektif serta seimbang antara
waktu
belajar
materi
pesantren dengan boarding
school, d) membiasakan diri
untuk mencuci pakaian, alat
makan, serta menyetrika
sendiri, e) membiasakan diri
untuk mampu memecahkan
masalah secara mandiri, f)
membiasakan diri untuk
selalu membersihkan dan
merapihkan kobong (kamar)
sendiri, g) kemampuan untuk
membatasi
komunikasi
dengan keluarga.
6. Menghargai
prestasi,
pendidikan dan kegiatan di
boarding school selalu
menghargai berbagai prestasi
santri.

Al-Ud merupakan nenek
moyang kecapi (asal dengan
suara keras), instrument
yang paling popular dalam
musik Arab. Alat ini terbuat
dari strip kayu tipis yang
mana yang di gunakan
untuk membuat bentuk
tubuh bulat, dengan leher
pendek tanpa fret.
Memungkinkan catatan
dalam intonasi apapun, oleh
karena itu ideal untuk
maqam Arab dengan
catatan seperempat.

Qanun adalah instrument
senar yang dimainkan baik solo,
atau lebih sering sebagai bagian
dari ansnabel, disebagian besar
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Timur Tengah, Maghreb, Afrika
Barat, Asia Tengah, dan daerah
tenggara Eropa.

Nay (Sruling Arab) Alat ini
memiliki 9 sambungan, dengan 6
lubang (seperti pada suling
bamboo) dan 1 lubang di bawah
untuk jempol (seperti pada
rekorder). Berbagai panjang untuk

setiap tala nada. Cara meniup
seperti suling, untuk nada tinggi
dengan tiupan lebih.
Tabla atau darbuka adlah
drum berbentuk piala. Dengan
memvariasikan titik di mana drum
dipukul dan jumlah tangan yang
menghubungi kepala, pemain
mengendalikan kualitas suara yang
dihasilkan.

Duff adalah bingkai besar
berdimensi Timur yang digunakan
dalam musik popular dan klasik.
Bingkainya biasanya terbuat dari
kayu kertas dengan banyak cincin
logam yang terpasang, dan biasanya
membrane kulit kambing.
Sejak dulu pembelajar muslim di
samping membiasakan al adab gaya
mereka gemar bermusik.
Mizmara adalah instrumen
angina buluh tunggal atau ganda
apapun di Mesir, istilah Mizmar
biasanya mengacu pada bentuk
kerucut yang disebut zurna di Turki.
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dari bahasa arab, al-buq, yang
berarti terompet. Inilah cikal bakal
clarinet dan terompet modern
C. Antara adat dan adab

Naqqara nagara atau nagada
adalah dram timur tengah dengan
punggung bulat dan kepala
sembunyi, biasanya dimainkan
berpasangan. Alat musik ini
menimbulkan sebuah suara
membrane dari variasi ketel drum.
l b o q u e
merupakan alat
musik tiup terbuat
dari
kayu
berkembang di
era
kemasan
islam. Alboka dan
Alboque berasal

Setelah pengajian, calon
mempelai perempuan kemudian
menyampaikan ungkapan terima
kasih karena telah mengasuh dan
menjaganya semenjak kecil hingga
memasuki gerbang pernikahan serta
permohonan maaf bila selama dalam
pengasuhan kedua orang tua ada
hal-hal yang tidak berkenan di hati
mereka. Kepada kedua orang tua
calon mempelai perempuan minta
untuk dinikahkan. Kemudian calon
mempelai perempuan sungkem
kepada ayah dan mencuci kakinya
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sebagai bakti seorang anak kepada ayahnya.

Gambar 13. Sungkem kepada kedua orang tua.

Gambar. 18 memotong sebagian rambut oleh orang tua

Gambar. 19 Perasan oleh Juru Rias
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Juru rias membacakan doa lebih dahulu sebelum melakukan perasan.
Biasanya ia membaca ta’awudz, Al-Fatihah, Istigfar, Syahadat, dan
Shalawat. Bagian rambut yang dibuang adalah rambut pada bagian atas
dahi (perasan keteb), hidiung, atas bibir, dagu dan kelopak mata. Rambut
godeg dirapihkan. Bulu kalong yang terdapat di pinggiran kuduk.
Pada waktu akad nikah. Calon pengantin laki-laki dikerudungi kain batik
Cirebon miliki orang tua pengantin perempuan. Biasanya disebut Robyong.
Hal ini menandakan bahwa laki-laki tersebut adalah calon menantunya dan
semenjak itu orang tua mempelai perempuan sudah menganggap kepada
mantu itu seperti anak sendiri. Setelah selesai akad nikah kain batik penitip/
robyong dibuka kembali kain batik tersebut diambil lagi. Hal ini
menandakan bahwa pengantin laki-laki sudah lepas dari perlindungan orang
tua dan telah memiliki tanggung jawab baru.

Gambar 23. Calon pengantin laki-laki dikerudungi kain robyong.
Setelah membaca ta’liq talaq, kemudian penyerahan mas kawin dan
ijab qobul. Upacara akad nikah diakhiri dengan membacakan khotbah
sampai upacara selesai. Sesuai akad nikah, orang tua mempelai laki-laki
dipersilahkan memasuki ruangan pernikahan. Selanjutnya pengantin
perempuan diajak oleh rias menemui pengantin laki-laki.
Salam temon adalah bertemunya penganten laki-laki dengan
penganten perempuan untuk memulai upacara adat perkawinan. Hal
pertama yang dilakukan mempelai perempuan ketika bertemu dengan
mempelai laki-laki/suaminya adalah sungkeman kepada sang suami.
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Gambar 24. Salam temon
Injek telur. Telur tersebut diletakan di atasnya, kemudian diinjang
oleh sang suami. Pengantin laki-laki menginjak telur, melambangkan
perubahan status jejaka dan gadis menjadi suami istri yang hendak membina
rumah tangga dan memiliki keturunan.

Gambar 29. Upacara injak telur.
Setelah menginjak telur, kaki sang suami dibersihkan oleh sang istri.
Pengantin perempuan membasuh kaki pengantin laki-laki. Hal ini
melambangkan kesetiaan dan bakti sebagai istri yang siap bersama-sama
membangun rumah tangga dan hidup mendampingi suaminya.

Gambar 26. Tari sekar Keputeran, yang merupakan turunan dari Tari
Budaya Kesturun Keraton Cirebon dalam upacara penyambutan penganten.
JURNAL HADHARIYAH Volume 4 Nomor 1, Oktober 2018
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D. Tesmoni dan Penutup
yang hidup pada akhir abad ke-8 di
Basra dan Siria. Di antara mereka itu
terdapat Mariam dari Basra Riana,
“yang
berkobar-kobar
semangatnya” (al-waliha), dan
banyak lagi yang dikenal sebagai
yang senantiasa menangis, takut,
dan menyebabkan orang lain
menangis.” (N16) mereka bahkan
bias menjadi buta lantaran menangis
terus, sehingga mata hati mereka
bias melihat lebih jelas.
Beberapa diantara keturunan
wanita Rasul, seperti Sayyida Natisa
(m.824), menjulang karena
kesalehan dan keluhuran budinya.
Makamnya di Kairo masih diziarahi
oleh orang-orang beriman. Hal yang
serupa juga terjadi pada Sayyida
Zaynab, yang makamnya di Kairo
begitu sering diziarahi sehingga
merupakan latar bagi dua novel
Mesir modern, seperti yang di
tunjukan oleh sebuah telaah yang
bagus oleh Muhammad Mustafa
Badawi.
Jelas
bahwa
wanita
diperbolehkan
menghadiri
pertemuan-pertemuan sufi. Putri
Abu Bakar Al-Katani seorang ahli
mistik, kehabisan nafas ketika
sedang menghadiri pertemuan
dengan Nuri, sufi yang kerasukan
ketika berbicara mengenai cinta;
tiga lelaki juga meninggal
bersamanya pada saat itu. (N623)
sejumlah besar wanita pada abad ke9 dan ke-10 juga disebut-sebut
dalam sumber-sumber Arab dan
Parsi karena pencapaiannya yang

Terbentuknya citra wanita
saleh idaman yang bias dipuja-puja
dengan istilah-istilah yang muluk
(justru karena ia berbeda dari
anggota-anggota kaumnya yang lain)
jika seorang wanita berjalan di jalan
Tuhan seperti pria, ia tidak bias lagi
disebut wanita (T 1:59). Sampai kini
masih dikenal luas penyebutan
seorang wanita saleh sebagai “Rabi’a
kedua.”
Namun sejarah menunjukan
bahwa
Rabi’a
bukanlah
perkecualian, meskipun ia dikenal
telah memperkenalkan pengertian
cinta sejati dalam pandangan
tapabrata di zaman awal tasawuf.
Margareth
Smith
telah
mengumpulkan
bahan-bahan
tentang kehidupan beberapa rekan
sezaman Rabi’ah, wanita-wanita suci
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luar biasa dalam kesalehan mistik.
Dan bahkan ada wanita mistik yang
dibimbing oleh Khidir sendiri dan
menerima perintah langsung
darinya. (N332).
Tarekat muhammadiyah yg
di kembangkan di kesultanan
kacirebonan adalah tarekat
Ta’limiyah, yaitu guru dan murid
bersama-sama belajar untuk
mendapatkan kebenaran bukan
mencari uang dan kedudukan.
Pokok ajaran tarekat ini
adalah belajar kunci kemulyaan,
dengan belajar seseorang tidak
hanya pintar tapi benar, tidak hanya
sabar tapi berani, tidak hanya yakin
tapi kreatif, tidak hanya memberi
tapi tidak boros, tidak hanya
menjadi kuat tapi memberi
manfaat.
Metode belajar diupayakan
heuristik yaitu mencari dan
memadukan
dzikir,
puisi,
kesusasteraan
dan
musik,
keseluruhannya
untuk
menghaluskan hati sehingga sepi
dari nafsu ankara murka, kemudian
mengisinya dengan cita-cita mulia
untuk menolong kesulitan-kesulitan
manusia.
Kehidupan bila mengikuti
nabi Muhammad dengan sepenuh
cinta, maka mencukupkan segala
kebutuhan. Nabi Muhammad adalah
bapak bagi orang-orang beriman yg
wajib dimuliakan dan diikuti ajaranajarannya, maka dengan demikian

Allah akan memberikan hidayahNya
untuk memperoleh jalan dan
kemudahan dalam mengatasi
kesulitan., maka menghormati guru
sebagai pewris nabi, merupkan
risalah yang wajib dilakukan seperti
halnya juga menghormati orang tua.
Dengan demikian metode ini
merupakan bentuk pendekatan
untuk
menjadikan
murid
berkaraktar menolong kesulitan
orang lain.

menolong kesengsaraan manusia
merupakan
ciri
gerakan
muhammadiyah.
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IMPLEMENTASI MULTIMEDIA INTERAKTIF
UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS BELAJAR
SISWA SD KELAS IV PADA PROGRAM
PENUGASAN DOSEN DI SEKOLAH
Oleh:
Susilawati¹ , Ida Widiyawati²)
)
¹ UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON
)
² SD NEGERI 2 TUKMUDAL KECAMATAN SUMBER
KABUPATEN CIREBON
Email : susilawati@umc.ac.id
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Abstrak: Dinamika pembelajaran mengarahkan guru untuk terus
meningkatkan keterampilannya dalam mengajar termasuk menyajikan
media yang inovatif. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan aktivitas
belajar siswa dalam pembelajaran di kelas IV SD menggunakan multimedia
interaktif. Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan model Kemmis
& Mc Taggart yang dilaksanakan selama dua siklus. Kegiatan penelitian
dilaksanakan di Kelas IV SD Negeri Tukmudal 2 Kecamatan Sumber
Kabupaten Cirebon yang berjumlah 20 siswa. Instrumen yang digunakan
berupa lembar observasi aktivitas belajar siswa, lembar wawancara guru
dan siswa, lembar catatan harian dan lembar tes serta dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa multimedia interaktif dalam pembelajaran
di kelas IV semester 1 dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal ini
dapat dilihat pada pra siklus aktivitas siswa mendapat nilai 2.55 (aktivitas
belajar siswa kurang). Pada siklus 1 aktivitas belajar siswa menunjukkan
peningkatan yang signifikan yaitu menjadi 3.10 (aktivitas belajar siswa baik).
Dan pada siklus 2, nilai aktivitas belajar siswa semakin meningkat menjadi
3.45 (aktivitas belajar siswa sangat baik). Rekomendasi dari hasil penelitian
ini mengarahkan untuk guru agar dalam pelaksanaan pembelajaran
menggunakan berbagai media yang bervariasi. Salah satu media yang dapat
digunakan adalah multimedia interaktif untuk dapat meningkatkan aktivitas
belajar siswa. Selain itu, dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan,
hendaknya menyertakan LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) yang
representatif agar aktivitas belajar siswa semakin terarah.
Kata Kunci: multimedia-interaktif, aktivitas-belajar-siswa
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PENDAHULUAN
Kecamatan Sumber Kabupaten
Dinamika
pembelajaran Cirebon seperti perangkat komputer
mengarahkan guru untuk terus atau laptop, proyektor, speaker
meningkatkan keterampilannya active, dan aliran listrik di setiap
dalam mengajar. Pengalaman kelas
belum
dimanfaatkan
belajar merupakan faktor yang semaksimal mungkin untuk
sangat penting dalam membangun meningkatkan
kualitas
konsep belajar yang menyenangkan. pembelajaran. Padahal multimedia
Pembelajaran
menggunakan interaktif yang dikemas sederhana
multimedia interaktif merupakan pun mampu menjadi salah satu solusi
salah satu konsep belajar yang untuk meningkatkan aktivitas
relevan
dengan
tuntutan belajar siswa yang selama ini masih
pembelajaran saat ini dimana siswa rendah.
lebih menyukai belajar secara digital
Multimedia interaktif memiliki
dibandingkan belajar menggunakan berbagai variasi mulai dari
metode konvensional.
multimedia presentasi pembelajaran
Berdasarkan hasil kegiatan yang ditampilkan di depan kelas
observasi dan wawancara yang telah hingga multimedia pembelajaran
dilaksanakan di kelas IV SD Negeri yang digunakan oleh siswa secara
2 Tukmudal Kecamatan Sumber mandiri. Dalam penelitian ini
Kabupaten Cirebon, terdapat multimedia yang digunakan adalah
beberapa masalah yang perlu multimedia interaktif presentasi
diselesaikan dalam pembelajaran. yang menggunakan Microsoft
Diantaranya aktivitas belajar siswa PowerPoint.
yang perlu ditingkatkan. Selama ini
Multimedia sebagai salah satu
siswa
belum
menunjukkan jenis media pembelajaran memiliki
antusiasme dalam belajar. Siswa banyak kelebihan. Rusman (2011)
hanya sebatas duduk dan mengikuti mengemukakan
kelebihan
pembelajaran yang disajikan oleh multimedia adalah menggabungkan
guru. Siswa terlihat kurang semua unsur media seperti teks,
semangat dan menunjukkan video, animasi, gambar, grafik, dan
aktivitas belajar yang rendah. Hal suara menjadi satu kesatuan
tersebut
berdampak
pada penyajian
sehingga
dapat
rendahnya nilai yang didapat oleh mengakomodasi gaya belajar siswa.
siswa. Banyak siswa yang belum Gaya belajar atau modalitas belajar
dapat mencapai nilai Kriteria (Chatib: 2010) adalah cara informasi
Ketuntasan Minimum (KKM) yang masuk ke dalam otak melalui indra
telah ditentukan.
yang kita miliki. Sehingga
Ketersediaan sarana prasarana multimedia interaktif ini mampu
yang ada di SD Negeri 2 Tukmudal mengakomodasi semua gaya belajar
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siswa. Hal ini disebabkan gaya
belajar setiap anak berbeda, ada
yang tipe visual, ada juga yang tipe
audio.
Neo (2001) mengungkapkan
bahwa multimedia mengubah cara
berkomunikasi satu sama lain
sehingga mengirim dan menerima
pesan lebih efektif dan lebih mudah
dipahami dengan baik. Dengan
adanya multimedia interaktif yang
menarik, diharapkan aktivitas
belajar siswa menjadi lebih
meningkat.
TINJUAN PUSTAKA
1. Multimedia Interaktif
Media pembelajaran memiliki
peranan yang sangat penting dalam
pembelajaran di kelas. Media
pembelajaran membantu guru dan
siswa dalam menyampaikan dan
menerima informasi materi pelajaran
dengan baik. Sehingga tujuan
pembelajaran dapat dicapai dengan
baik.
Media pembelajaran memiliki
banyak jenis. Berikut ini jenis media
pembelajaran berdasarkan indera
yang terlibat menurut Munadi
(2008) yaitu media audio, media
visual, media audio visual dan
multimedia. Multimedia merupakan
media yang melibatkan berbagai
indera
dalam
proses
pembelajarannya
misalnya
komputer, internet, karya wisata,
permainan, simulasi, dan bermain
peran.

Wahono
(2008)
mengungkapkan
jenis-jenis
multimedia
pembelajaran
berdasarkan kegunannya.
a. Multimedia
presentasi
pembelajaran: alat bantu yang
digunakan guru dalam proses
pembelajaran di kelas dan tidak
menggantikan peran guru secara
keseluruhan. Multimedia ini
disajikan dalam bentuk pointerpointer materi yang dan bisa
ditambahkan multimedia linear
berupa film dan video untuk
memperkuat pemahaman siswa.
Jenis multimedia ini dapat
dikembangkan dengan software
presentasi seperti Open Office
Impress dan Microsoft Power
Point.
b. Multimedia
pembelajaran
mandiri: software pembelajaran
yang dapat dimanfaatkan oleh
siswa secara mandiri tanpa
bantuan guru. Multimedia
pembelajaran mandiri ini harus
dapat memadukan pengetahuan
tertulis yang ada di sumber
belajar seperti buku dan artikel
dengan pengalaman guru. Dalam
multimedia ini harus terdapat
fitur assesment untuk latihan,
ujian dan simulasi termasuk
tahapan
pemecahan
masalahnya. Multimedia ini
dikembangkan
dengan
menggunakan
software
Macromedia \Authorware atau
Adobe Flash.
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Multimedia interaktif sangatlah
cocok untuk diterapkan untuk
pembelajaran di SD, karena
multimedia interaktif memiliki
keunggulan dari media yang lain.
Beberapa keunggulan multimedia
interaktif yaitu : 1) siswa memiliki
pengalaman dalam menggunakan
multimedia
interaktif,
2)
meningkatkan antusiasme dan
motivasi belajar siswa sehingga
terhindar dari rasa bosan dan jenuh
dalam pembelajaran, 3) adanya
interaksi dalam belajar, 4)
memberikan kesan yang mendalam
sehingga lama untuk dilupakan, 5)
Mengatasi keterbatasan ruang dan
waktu sehingga papat memperkecil
benda yang sangat besar yang tidak
mungkin dihadirkan di sekolah, 6)
dapat menyajikan benda atau
peristiwa yang jauh dan berbahaya.
Multimedia yang diaplikasikan
dalam penelitian ini adalah
multimedia presentasi pembelajaran
menggunakan
Microsoft
Powerpoint yang didalamnya
memuat teks, gambar, dan videovideo pendukung sehingga menarik
bagi siswa.
2. Aktivitas Belajar Siswa
Aktivitas merupakan prinsip
yang sangat penting dalam proses
belajar karena tidak ada belajar jika
tidak ada aktivitas. Banyak aktivitas
yang dapat dilakukan oleh siswa di
sekolah mulai dari aktivitas psikis
maupun aktivitas fisik. Dienrich

(Sardiman : 2009) menggolongkan
aktivitas siswa sebagai berikut:
a. Visual activities, yang termasuk
di dalamnya adalah membaca,
memperhatikan
gambar,
demonstrasi,
percobaan,
pekerjaan orang lain.
b. Oral activities, seperti
menyatakan, merumuskan,
bertanya, memberi saran,
mengeluarkan
pendapat,
mengadakan
wawancara,
diskusi, dan interupsi.
c. Listening activities, sebagai
contoh mendengarkan: uraian,
percakapan, diskusi, musik,
pidato.
d. Writing activities, seperti
menulis cerita, karangan,
laporan, angket, menyalin.
e. Drawing activities, misalnya
menggambar, membuat grafik,
peta, diagram.
f. Motor activities, yang termasuk
di dalamnya antara lain;
melakukan percobaan, membuat
konstruksi, bermain, berkebun,
beternak.
g. Mental activities, misalnya
menanggapi,
mengingat,
memecahkan soal, menganalisis,
mengambil keputusan.
h. Emotional activities, misalnya
menaruh minat, merasa bosan,
gembira,
bersemangat,
bergairah, berani, tenang, gugup.
Berdasarkan
pendapat
tersebut, beberapa indikator yang
menjadi acuan dalam penilaian
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akvititas belajar siswa dalam
penelitian ini adalah:
1) Bersemangat pada saat mengikuti
pembelajaran.
2) Memperhatikan ketika guru/
siswa lain memberi penjelasan.
3) Bekerjasama dalam kegiatan
kelompok.
4) Bertanya atau menjawab
pertanyaan
pada
saat
pembelajaran berlangsung.
METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah Penelitian Tindakan Kelas
(PTK) dengan desian spiral yang
dikemukakan oleh Kemmis &
Taggart (Wiraatmaja, 2010). Setiap
siklus dalam PTK ini meliputi tahap
perencanaan (plan), pelaksanaan
dan observasi (act and observe), dan
refleksi (reflect).

Gambar 1. Desain PTK model
Spiral Kemmis & Taggart
(Wiraatmaja, 2010)
Penelitian ini dilaksanakan di
Kelas IV SD Negeri Tukmudal 2
Kecamatan Sumber Kabupaten

Cirebon yang berjumlah 20 siswa
yang terdiri dari 10 siswa laki-laki
dan 10 siswa perempuan. Penelitian
ini menggunakan instrumen berupa
lembar observasi aktivitas belajar
siswa, lembar wawancara guru dan
siswa, lembar catatan harian dan
dokumentasi.
HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Kegiatan penelitian ini
dilaksanakan di kelas IV semester 1
SD Negeri Tukmudal 2 Kecamatan
Sumber Kabupaten Cirebon pada
tema “selalu berhemat energi” dan
sub tema “sumber energi”.
Kegiatan awal penelitian
dilakukan dengan melakukan
kegiatan observasi aktivitas belajar
siswa di kelas dan wawancara dengan
guru dan siswa kelas IV.
Berdasarkan hasil observasi yang
dilaksanakan beberapa kali,
kegiatan pembelajaran pada harihari biasa menunjukkan rendahnya
aktivitas siswa dalam belajar. Hal ini
ditunjukkan dari ekspresi siswa
yang terlihat kurang bersemangat
dalam belajar. Tidak adanya media
yang ditampilkan di kelas membuat
kegiatan kerja kelompok kurang
terlihat bergairah. Bagitupun dengan
kegiatan tanya jawab yang hanya
dilakukan oleh beberapa siswa saja.
Siswa yang lain hanya menyimak.
Berbeda dengan kegiatan
pembelajaran yang dilaksanakan
pada siklus 1 dan siklus 2. Siswa
belajar tema “selalu berhemat
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energi” dan sub tema “sumber adanya LKPD, aktivitas siswa
energi” menggunakan multimedia menjadi
terarah
sehingga
interaktif berupa PowerPoint meminimalisir siswa untuk
Presentation yang di dalamnya melakukan aktivitas yang negatif di
terdapat teks, gambar, video yang dalam kelas. Sejalan dengan hal ini,
menarik dan relevan dengan tema Frandsen (Sardiman : 2009)
yang dipelajari.
mengemukakan
bahwa
ada
Temuan-temuan yang ada beberapa hal yang mendorong
dalam penelitian ini diantaranya aktivitas siswa untuk belajar, yaitu
pada
saat
pembelajaran diantaranya adanya sifat ingin tahu
berlangsung, siswa menunjukkan dan ingin menyelidiki dunia yang
antusiasme yang tinggi dalam lebih luas dan adanya sifat kreatif
belajar. Ekspresi kegembiaraan pada orang yang belajar.
nampak dari raut wajah siswa. Hal
ini berdampak pada antusiasme
siswa dalam bekerja kelompok
untuk menyelesaikan berbagai
kegiatan yang ada dalam Lembar
Kerja Peserta Didik (LKPD) yang
dibagikan baik per kelompok. Siswa
bersemangat untuk melakukan
kerja kelompok. Siswa juga lebih
aktif dalam bertanya dan menjawab
pertanyan-pertanyaan
yang
diajukan oleh guru. Sebagian besar
siswa
memperhatikan
dan
mengikuti kegiatan pembelajaran
yang ditampilkan dari awal hingga
akhir pembelajaran. Hal ini sejalan
dengan pendapat Sudjana & Rivai
(2009) yang mengungkapkan
bahwa manfaat media pembelajaran
dalam proses belajar mengajar di
antaranya membuat pembelajaran
lebih menarik sehingga dapat
meningkatkan motivasi dan
Gambar 2. Aktivitas Siswa Dalam
aktivitas belajar siswa.
Pembelajaran Menggunakan
Selain itu, peranan LKPD juga
Multimedia Interaktif
sangat penting untuk memunculkan
aktivitas positif siswa. Dengan
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Hasil perolehan aktivitas
belajar siswa sebelum menggunakan
multimedia interaktif (pra siklus),
siklus 1 dan siklus 2 saat
menggunakan multimedia interaktif
dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perolehan Nilai Aktivitas
Belajar Siswa

Gambar 3. Hasil Peningkatan
Aktivitas Belajar Siswa

Gambar 3 menunjukkan bahwa
penggunaan multimedia interaktif
dalam pembelajaran di kelas IV SDN
2 Tukmudal Kecamatan Sumber
Kabupaten Cirebon memberikan
*Kriteria aktivitas siswa
kontribusi yang nyata yaitu
1.01 – 1.75 : Aktivitas belajar
meningkatkan aktivitas belajar
sangat kurang
siswa. Siswa terlihat senang dan
1.76 – 2.50 : Aktivitas belajar
bersemangat dalam belajar. Hal ini
kurang
sejalan dengan pendapat Sudjana
2.51 – 3.25 : Aktivitas belajar baik
dan Riva’i (2009) bahwa media
3.26 – 4.00 : Aktivitas belajar
pembelajaran bermanfaat dalam
sangat baik
proses pembelajaran yaitu siswa
Hasil sebelum pelaksanaan
lebih banyak melakukan kegiatan
pembelajaran
menggunakan
belajar karena siswa tidak hanya
multimedia interaktif menunjukkan
mendengarkan uraian guru, tetapi
nilai 2.55 yang berarti aktivitas
juga aktivitas lain seperti
belajar siswa kurang. Pada siklus 1
mengamati, mendemonstrasikan
aktivitas belajar siswa menunjukkan
dan lain-lain. Aktivitas yang seperti
peningkatan yang signifikan yaitu
ini sejalan dengan pendapat Dr.
menjadi 3.10 yang bermakna
Venon Magnesen (Chatib:2010)
aktivitas belajar siswa baik.
bahwa persentase yang kita ingat
Begitupun pada siklus 2, nilai
jika membaca hanya 20%, pada saat
aktivitas belajar siswa semakin
mendengar 30%, melihat 40%,
meningkat menjadi 3.45 yang
mengucapkan 50%, melakukan
bermakna sangat baik.
60%,
dan
saat
melihat,
mengucapkan, dan melakukan akan
dapat diingat sebanyak 90%.
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KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI
Implementasi multimedia
interaktif dalam pembelajaran yang
dilaksanakan di kelas IV semester 1
SD Negeri Tukmudal 2 Kecamatan
Sumber Kabupaten Cirebon pada
tema “selalu berhemat energi” dan
sub tema “sumber energi” dapat
meningkatkan aktivitas belajar
siswa. Hal ini dapat dilihat pada pra
siklus aktivitas siswa mendapat nilai
2.55 (aktivitas belajar siswa kurang).
Pada siklus 1 aktivitas belajar siswa
menunjukkan peningkatan yang
signifikan yaitu menjadi 3.10
(aktivitas belajar siswa baik). Dan
pada siklus 2, nilai aktivitas belajar
siswa semakin meningkat menjadi
3.45 (aktivitas belajar siswa sangat
baik).
Rekomendasi dari hasil
penelitian ini mengarahkan untuk
guru agar dalam pelaksanaan
pembelajaran
menggunakan
berbagai media yang bervariasi.
Salah satu media yang dapat
digunakan adalah multimedia
interaktif
untuk
dapat
meningkatkan aktivitas belajar
siswa. Selain itu, dalam setiap
pembelajaran yang dilaksanakan,
hendaknya menyertakan LKPD
(Lembar Kerja Peserta Didik) yang
representatif agar aktivitas belajar
siswa semakin terarah.
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TERHADAP KEMAMPUAN MEMBACA SISWA KELAS 2
SD NEGERI 3 BOJONGKULON KECAMATAN SUSUKAN
KABUPATEN CIREBON
Oleh
Diana Setiana, M.Pd
Universitas Muhammadiyah Cirebon
Kampus II Jl. Fatahilah Watubelah No.40 Sumber - Cirebon
E-mail: diana.setiana@umc.ac.id
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan membaca siswa
kelas 2 di SD Negeri 3 Bojongkulon, mengetahui proses pembelajaran
menggunakan permainan kartu kata pada pembelajaran Bahasa Indonesia
dan mengetahui berpengaruh atau tidaknya permainan media kartu kata
terhadap kemampuan membaca siswa kelas II SD Negeri 3 Bojongkulon. kartu
kata merupakan suatu media pembelajaran yang mudah dibuat dan mudah
digunakan. Selain itu, media kartu kata ini juga dianggap lebih efektif untuk
meningkatkan kreativitas siswa karena sifat dari kartu kata ini sendiri yang
mudah dibuat dan mudah disusun sesuka hati serta dengan warna-warna yang
menarik perhatian siswa.
Jenis penelitian yaitu kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian
adalah metode eksperimen dengan populasi SD Negeri 3 Bojongkulon, kemudian
dipilih sampel 2 kelas yaitu kelas IIA dan IIB. Metode pengumpulan data
dilakukan dengan melakukan pretes (tes awal) dan setelah pembelajaran
dilaksanakan, penulis melakukan postes (tes akhir) kepada kedua kelas tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media permainan kartu kata
terhadap kemampuan membaca untuk siswa yang menerapkan pembelajaran
menggunakan media kartu kata menujukkan kategori tinggi yaitu dengan ratarata sebesar 82,50 dan untuk siswa yang tidak menerapkan media permainan
kartu kata terhadap kemampuan membaca menunjukkan kategori sedang yaitu
rata-rata sebesar 60,66. Kemudian berdasarkan analisis uji-t data gain yang
menunjukan bahwa t hitung lebih kecil dari pada t tabel (1,93 < 1,73) terdapat
perbedaan pada taraf signifikan setelah diberi perlakuan dan tanpa perlakuan,
maka menurut kriteria penguji hipotesis artinya Ho ditolak atau terdapat
pengaruh permainan kartu kata terhadap kemampuan membaca antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol.
Kata Kunci : Kartu Kata, Kemampuan Membaca
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Belajar
merupakan
perubahan perilaku manusia atau
perubahan kapabilitas yang relatif
permanen
sebagai
hasil
pengalaman, (Jannah, 2014: 18).
Selain itu, belajar juga melalui
proses yang relatif terus menerus
dijalani sebagai pengalaman.
Berdasarkan uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa belajar
adanya perubahan tingkah laku
seseorang yang relatif permanen
sebagai hasil pengalaman serta
menunjukan adanya peningkatan
potensi seseorang menjadi lebih
baik dan dapat diterapkan dalm
kehidupan sehari-hari.
Media
merupakan
penyampai pesan agar materi
yang ingin disampaikan kepada
siswa lebih mudah dipahami.
Media kartu kata ini dianggap
lebih efektif untuk meningkatkan
kreatifitas siswa karena sifat dari
kartu kata ini sendiri yang mudah
dibuat dan mudah disusun sesuka
hati serta dengan pilihan warnawarna yang menarik perhatian
siswa. Selain itu juga dengan
menggunakan permainan kartu
kata dalam proses pembelajaran
berlangsung
sangat
menyenangkan sehingga penulis
tertarik dengan menggunakan
media permainan kartu kata
dapat menigkatkan membaca
siswa, dikarenakan penulis

pernah menemukan di sekolah
tersebut seorang siswa yang
belum bisa membaca kemudian
penulis berinisiatif untuk
membuat pembelajaran yang
menarik dan menyenangkan
dengan menggunakan media
permainan kartu kata.
Smaldino et al. (Laely, 2013
: 308) Media adalah alat bantu
yang dapat dijadikan sebagai
penyalur pesan guna mencapai
tujuan pembelajaran. Menurut
Sadiman (Rahmat dan Heryani,
2014 : 105) mengatakan media
bentuk jamak dari perantara
yang
merupakan
sarana
komunikasi. Media adalah
perantara atau pengantar pesan
dari pengirim ke penerima
pesan.Menurut Umar (2013 :
130) mengatakan bahwa kata
media berasal dari bahasa latin
medium yang berarti perantara
atau pengantar. Berdasarkan
uraian diatas bahwa media adalah
suatu alat yang digunakan untuk
mempermudah dan membantu
proses pembelajaran, agar para
siswa dapat memahami materi
pembelajaran dengan mudah dan
tujuan dari pembelajaran tersebut
dapat tercapai.
Menurut Rahmat dan
Heryani,( 2014 : 106) Kartu kata
termasuk jenis media grafis atau
media dua dimensi, yaitu media
yang mempunyai ukuran panjang
dan lebar. Kartu sebagai alat
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peraga praktik yang berfungsi
untuk mempermudah siswa
dalam pemahaman suatu konsep
sehingga
hasil
prestasi
pembelajaran
lebih
menyenangkan dan lebih efektif.
Kartu tersebut terbuat dari
kertas tebal atau kertas asturo
berbentuk persegi dengan ukuran
20 cm x 6 cm, terdapat tulisan
atau kata-kata dengan warna
yang berbeda. Berdasarkan
uraian di atas bahwa kartu kata
merupakan
suatu
media
pembelajaran yang mudah dibuat
dan mudah digunakan. Selain itu,
media kartu kata ini juga dianggap
lebih efektif untuk meningkatkan
kreativitas siswa karena sifat dari
kartu kata ini sendiri yang mudah
dibuat dan mudah disusun sesuka
hati serta dengan warna-warna
yang menarik perhatian siswa.
Dengan
begitu,
proses
pembelajaran dapat berlangsung
dengan menyenangkan dan tujuan
pembelajaran pun dapat tercapai.
Masalah
yang
menyebabkan kurang optimalnya
dalam kemampuan membaca
pada mata pelajaran bahasa
indonesia pada siswa kelas II SD
Negeri 3 Bojongkulon Kecamatan
Susukan Kabupaten Cirebon,
yaitu antara siswa dengan siswa
lainnya
memiliki
tingkat
kemampuan membaca yang
berbeda. Siswa tidak dapat
mengikuti proses pembelajaran

dengan baik dikarenakan siswa
yang kesulitan dalam membaca
khususnya pada mata pelajaran
bahasa Indonesia pada materi
membaca dikarenakan guru
kurang menyajikan materi secara
utuh dan kurang mengukur
kemampuan siswa secara utuh,
guru belum menggunakan
pendekatan yang menarik pada
siswa, guru tidak menggunakan
alat peraga atau media
pembelajaran, rendahnya minat
belajar anak, serta kurangnya
perhatian dari orang tua.
A. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan
masalah diatas, maka
rumusan masalah penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana minat membaca
siswa di kelas II SD Negeri
3 Bojongkulon Kecamtan
Susukan
Kabupaten
Cirebon?
2.Bagaimana
proses
p e m b e l a j a r a n
menggunakan kartu kata
pada
pembelajaran
membaca di kelas 2 SD
Negeri 3 Bojongkulon
Kabupaten Cirebon?
3.Bagaimana
pengaruh
permainan kartu kata
dalam
meningkatkan
kemampuan membaca
siswa pada pembelajaran
Bahasa Indonesia kelas II
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SD Negeri 3 Bojongkulon
Kecamatan
Susukan
Kabupaten Cirebon?
B. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan
masalah diatas maka tujuan
penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui
kemampuan membaca
siswa di kelas II SD
Negeri 3 Bojongkulon
kecamatan
Susukan
kabupaten Cirebon ?
2. Untuk mengetahui proses
p e m b e l a j a r a n
menggunakan kartu kata
pada
pembelajaran
Bahasa Indonesia di kelas
II
SD
Negeri
3
Bojongkulon kecamatan
Susukan
Kabupaten
Crebon?
3. Untuk mengetahui
pengaruh kartu kata
dalam meningkatkan
kemampuan membaca
siswa pada pembelajaran
Bahasa Indonesia kelas II
SD Negeri 3 Bojongkulon
kecamatan
Susukan
kabupaten Cirebon?
C. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan
penelitian diatas maka
maanfaat penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Dapat
memberikan
sumbangan informasi
mengenai berbagai macam
media pembelajaran/
permainan bahasa dalam
pembelajaran Bahasa
Indonesia
untuk
m e n i n g k a t k a n
kemampuan membaca.
Dapat
memberikan
masukan/saran dalam
mengembangkan proses
pembelajaran di kelas agar
menyenangkan untuk
siswa
dengan
menggunakan
media
permainan kartu kata.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Guru
Dapat
menemukan
solusi
untuk
meningkatkan
kemampuan membaca
pada siswa, memberikan
pengetahuan baru bagi
guru
dalam
menggunakan kartu
kata atau media lainnya
yang sesuai dengan
kebutuhan siswa dan
mata pelajarannya, dan
dapat memudahkan
guru dalam mengajarkan
siswa
membaca
permulaan.
b. Bagi Siswa
Dapat meningkatkan
kemampuan membaca
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siswa kelas II A SD
Negeri Kayuwalang,
Kecamatan Kesambi,
Kota Cirebon tahun
2018/2019.
c. Bagi Lembaga
Dapat
memberikan
saran kepada pihak
sekolah dalam usaha
meningkatkan kualitas
pembelajaran sehingga
tujuan pembelajaran
dapat terlaksana dan
dapat
memberikan
sumbangan informasi
yang bermanfaat dalam
meningkatkan kualitas
pembelajaran bahasa
indonesia.
II. Kajian Teori Pengertian
Belajar
Menurut Jannah (2014: 18)
Belajar
merupakan
perubahan perilaku manusia
atau perubahan kapabilitas
yang relatif permanen
sebagai hasil pengalaman.
Selain itu, belajar juga melalui
proses yang relatif terus
menerus dijalani sebagai
pengalaman.
Permainan kartu kata
Menurut Rahmat dan
Heryani, ( 2014 : 106) Kartu
kata termasuk jenis media
grafis atau media dua
dimensi, yaitu media yang

mempunyai ukuran panjang
dan lebar. Kartu sebagai alat
peraga
praktik
yang
berfungsi
untuk
mempermudah siswa dalam
pemahaman suatu konsep
sehingga hasil prestasi
pembelajaran
lebih
menyenangkan dan lebih
efektif. Kartu tersebut
terbuat dari kertas tebal atau
kertas asturo berbentuk
persegi dengan ukuran 20 cm
x 6 cm, terdapat tulisan atau
kata-kata dengan warna
yang berbeda.
Pengertian Media
Smaldino et al. (Laely, 2013 :
308) Media adalah alat bantu
yang dapat dijadikan sebagai
penyalur
pesan
guna
mencapai
tujuan
pembelajaran. Menurut
Sadiman (Rahmat dan
Heryani, 2014 : 105)
mengatakan media bentuk
jamak dari perantara yang
merupakan
sarana
komunikasi. Media adalah
perantara atau pengantar
pesan dari pengirim ke
penerima pesan.Menurut
Umar
(2013
:
130)
mengatakan bahwa kata
media berasal dari bahasa
latin medium yang berarti
perantara atau pengantar.
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Pembelajaran Bahasa
Indonesia
Menurut
Jannah,
experimental
design,
digunakan karena pada
kenyataanya
sulit
mendapatkan kelompok
kontrol yang digunakan
untuk penelitian (Sugiyono,
2016 : 77).
Hasil Penelitian dan
Pembahasan
Sebelum menggunakan
media pembelajaran minat
siswa
mengikuti
pembelajaran
Bahasa
Indonesia sangat rendah.
Karena proses pembelajaran
yang dilakukan terlalu
monoton tanpa media
pembelajaran, sehingga siswa
dituntut untuk konsentrasi
penuh
pada
materi
pembelajaran.
Namun,
setelah menerapkan media
pembelajaran pada proses
pembelajaran di kelas
eksperimen terlihat siswa
sangat antusias untuk belajar.
Hal tersebut juga dibuktikan
dnegan angket yang disebar
setelah proses pembelajaran
selesai. Angket berisi 8
pernyataan, 4 pernyataan
bermuatan positif dan 4
pernyataan
bermuatan
negative.

Pada penerapan proses
pembelajaran
Bahasa
Indonesia di kelas II SDN 3
Bojongkulon yang telah
berlangsung,
guru
menggunakan
media
permainan kartu kata dalam
proses pembelajaran materi
membaca. Dalam mengamati
hasil dari penerapan media
permainan kartu kata pada
proses
pembelajaran,
menggunakan instrumen
lembar observasi guru yang
telah dibuat pada saat
perencanaan.
Lembar
observasi
proses
pembelajaran digunakan
untuk memantau sejauh
mana
guru
dapat
menerapkan
media
pembelajaran permainan
kartu kata pada proses
pembelajaran
Bahasa
Indonesia. Adapun hal-hal
yang diamati dalam lembar
observasi
proses
pembelajaran yaitu kesiapan
pada
pra
kegiatan
pembelajaran seperti :
kesiapan
kemampuan
membuka kegiatan proses
pembelajaran, kesiapan
ruangan, kesiapan alat dan
media
pembelajaran,
memeriksa kesiapan siswa
dalam belajar, kesesuaian
menyampaikan apersepsi
dan tujuan pembelajarn.
Kesiapan pada kegiatan
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pembelajaran seperti :
kesiapan penguasaan materi
pembelajaran, pendekatan/
strategi yang akan dipakai
guru, kesiapan dalam
penggunaan dan pemanfaat
media pembelajaran, serta
kesiapan
membuat
pembelajaran menjadi aktif.
Yang
terakhir
adalah
kesiapan di akhir kegiatan
pembelajaran seperti :
kesiapan
memantau
kemajuan belajar, melakukan
penilaian akhir, melakukan
refleksi dengan siswa dan
melakukan tindak lanjut.
Pengaruh penggunaan
media kartu kata diperoleh
analisis data nilai gain yang
diperoleh antara kelas
eksperimen dan kelas control
menyebutkan
bahwa
terdapat perbedaan yang
signifikan pada peningkatan
hasil belajar siswa. Hal ini
dibuktikan oleh uji-t data
gain yang menunjukkan
bahwa t hitung lebih besar
daripada t table (1,93 > 1,73)
dan berada pada daerah
penolakan H o atau daerah
penerimaan Ha. atau dengan
kata lain Ha diterima dan Ho
ditolak yang berarti terdapat
perbedaan hasil post test
secara signifikan antara
kelompok
eksperimen
dengan kelompok control atau
dapat dikatakan bahwa

kedua
memberikan
berbeda.

perlakuan
pengaruh

Kesimpulan
Berdasarkan
hasil
penelitian yang telah
dilakukan terhadap uji
pengaruh media kartu kata
dalam
pembelajaran
membaca di kelas II SD
negeri 3 Bojongkulon dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1) Setelah menggunakan
media kartu kata pada
proses pembelajaran di
kelas eksperimen, minat
siswa untuk mengikuti
pembelajaran Bahasa
Indonesia
semakin
meningkat. Terbukti dari
hasil angket yang disebar
kepada 18 responden atau
siswa setelah akhir
p e m b e l a j a r a n
menggunakan media
pembelajaran. Dimana
dalam skor rata-rata
keseluruhan dari hasil
peningkatan
angket
tersebut menunjukkan
nilai 21.6 yang artinya
termasuk
kedalam
kategori sangat setuju. Itu
berarti
para
siswa
menginginkan proses
pemeblajaran dengan
media pembelajaran
2) Pada proses pembelajaran
Bahasa Indonesia di kelas
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II SDN 3 Bojongkulon
diperoleh hasil awal
observasi
yakni
berdasarkan data hasil
observasi
proses
pembelajaran dengan
media dan tanpa media di
kelas eksperimen dan
control kemudian dihitung
peningkatannya (N-gain)
yang dihitung berdasarkan
gain ternormalisasi adalah
(N-gain) = 0,9 yang
termasuk ke dalam
kategori tinggi. Hasil
pretest dan posttest
dilihat
dari
hasil
perbandingan
kelas
control dan eksperimen
menunjukkan bahwa kelas
control
mengalami
ketuntasan hasil belajar
sebesar 25% sedangkan
kelas
eksperimen
menduduki nilai 78%
ketuntasan hasil belajar
setelah
dilakukan
penelitian
dengan
menggunakan media
kartu kata.
3) Ada pengaruh penggunaan
media permainan kartu
kata
terhadap
kemampuan membaca
siswa SDN 3 Bojongkulon,
yang dilihat dari hasil
belajar siswa melalui
pretest dan posttest yakni
dari hasil perhitungan
diperoleh nilai rata-rata

post test kelas eksperimen
sebesar 83,86 dan kelas
control sebesar 69,77.
Demikian juga t hitung
(0,004) < ttabel (1,68). Hal
ini menunjukkan bahwa
kemampuan akhir yang
dimiliki antara siswa
kelompok eksperimen dan
kelompok
control,
terdapat perbedaan pada
taraf signifikan setelah
diberi perlakuan dan
tanpa perlakuan. Hal ini
dibuktikan oleh uji-t data
gain yang menunjukkan
bahwa t hitung lebih kecil
daripada t table (1,93 <
1,73).
DAFTAR PUSTAKA
Arief, D. (2014). “Jurnal Al – Ta
‘lim : Pengaruh Penggunaan
Media Kartu Kata Terhadap
Kemampuan Membaca Siswa
kelas 1 SDN 10 Luubuk Buaya
Padang”. 1. (21). 18 – 24.
Jannah, WN et al. (2013). Bahasa
Indonesia. Cirebon: UMC.
Rahmat, PS dan Heryani T. (2014).
“Pendidikan Usia Dini :
Pengaruh Media Kartu Kata
Terhadap Kemampuan
Membaca Dan Penguasaan
Kosa Kata”. 8, (1), 101-110.
Soetopo, H. (2009).Pintar
Memakai Alat Bantu Ajar.
Jakarta: Penerbit Erlangga.

36 JURNAL HADHARIYAH Volume 4 Nomor 1, Oktober 2018

Sugiyono. (2010). Metodologi
Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif dan R &D.
Bandung: Alfabeta.
Suriani, dkk.(2013). “Kreatif
Tadulako :Peningkatan
Kemampuan Membaca
Permulaan Melalui Media
Kartu Huruf”. 4, (10). 62 – 77.

Umar. (2013) “ Tarbawiyah :
Media Pendidikan Peran dan
Fungsinya Dalam
Pembelajaran”. 10, (2), 126 –
141.
Siregar, Evelin dan Nara, Hartini.
(2010). Teori Belajar dan
Pembelajaran. Bogor:
Ghalia Indonesia.

JURNAL HADHARIYAH Volume 4 Nomor 1, Oktober 2018

37

38 JURNAL HADHARIYAH Volume 4 Nomor 1, Oktober 2018

PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA
MELALUI METODE PAIRED STORYTELLING
DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
DI SD IT MUHAMMADIYAH KOTA CIREBON
(Program Penugasan Dosen Sekolah)
(Nurkholis, M.Pd.I, Anisyah Wulandari, S.Pd)
ABSTRAK
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas V ditemukan
Kendala-kendala yang ditemukan di lapangan bahwa masih banyak siswa yang
belum menguasai keterampilan berbicara dikarenakan siswa memiliki rasa malu
dan takut jika guru memberikan pertanyaan. Kalaupun ada beberapa siswa yang
berani menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru namun berbicaranya masih
tersendat-sendat, tidak akurat dan tidak runtut.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan peserta didik
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya pada aspek berbicara sebelum
diterapkannya metode Paired Storytelling, untuk mengetahui penerapan penerapan
metode Paired Storytelling dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas V dalam
meningkatkan keterampilan berbicara di SD IT Muhammadiyah Kota Cirebon,
dan untuk mengetahui hasil keterampilan berbicara siswa kelas V dalam
pembelajaran Bahasa Indonesia setelah diterapkannya metode Paired Storytelling
Metodologi dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian
ini dilaksanakan di SD IT Muhammadiyah Kota Cirebon dengan subjek penelitian
seluruh siswa kelas V SD IT Muhammadiyah Kota Cirebon yang berjumlah 25
siswa, yang terdiri dari 14 perempuan dan 11 laki-laki. Objek penelitian yang ini
yaitu keterampilan berbicara siswa kelas V.
Hasil penelitian menunjukkan pembelajaran menggunakan metode Paired
Storytelling dapat meningkatkan proses pembelajaran keterampilan berbicara
siswa kelas V ini terbukti dari setiap siklus. Pada siklus I siswa yang tuntas sebanyak
13 siswa atau dengan nilai presentase 52,38% dan siswa yang tidak tuntas sebanyak
12 siswa dengan nilai presentase 47,62%. Pada siklus I dengan didapatkan nilai
rata-rata keseluruhan yaitu 69,04. Pada siklus II siswa yang tuntas sebanyak 25
siswa dengan nilai presentase yaitu 95,23% dan nilai rata-rata keseluruhan yaitu
80,28. Penelitian ini dikatakan berhasil, dikarenakan hasil tersebut mencapai target
yang telah ditentukan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan
menerapkan metode Paired Storytelling dapat meningkatkan keterampilan
berbicara siswa kelas V pada mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Kata Kunci: Paired Storytelling, Keterampilan Berbicara
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ABSTRACT
IMPROVING SPEAKING SKILLS THROUGH PAIRED
STORYTELLING METHODS IN LEARNING INDONESIA. CLASS
V SD IT MUHAMMADIYAH KOTA CIREBON.
Constraints found in the field based on the results of observations
and interviews with the fourth grade said that there were still many
students who had not mastered speaking skills because students had
shame and fear if the teacher asked questions. Even if there are some
students who dare to answer questions given by the teacher, the speech
is still stagnant, inaccurate and not coherent.
The purpose of this study is to determine the ability of learners in
Indonesian language learning, especially in the aspect of speaking before
the Paired Storytelling method is applied, to determine the application of
the application of Paired Storytelling method in learning Indonesian in
class IV in improving speaking skills at SD IT Muhammadiyah Kota
Cirebon, and to find out the results of speaking skills of fourth grade
students in Indonesian language learning after the implementation of the
Paired Storytelling method.This type of research is classroom action
research. This research was carried out at SD IT Muhammadiyah Kota
Cirebon with the research subjects of all fourth grade students of SD IT
Muhammadiyah Kota Cirebon totaling 25 students, consisting of 14
women and 11 men. The object of this research is the speaking skills of
fourth grade students.
The results showed that learning using the Paired Storytelling method
could improve the learning process of the fourth grade students’ speaking
skills as evidenced from each cycle. In the first cycle of students who
complete as many as 13 students or with a percentage value of 52.38%
and incomplete students as many as 12 students with a percentage value
of 47.62%. In cycle I with an overall average value of 69.04. In the second
cycle of students who complete as many as 21 students with a percentage
value of 95.23% and the overall average value of 80.28. This research is
said to be successful, because the results reach the predetermined target.
Thus it can be concluded that by applying the Paired Storytelling method
can improve the speaking skills of fourth grade students in Indonesian
subjects.
Keywords: Paired Storytelling, Speaking Skills
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A. PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan bidang
paling
strategis
dalam
mempersiapkan sumber daya
manusia yang mampu bersaing
dengan baik ditingkat lokal, regional,
maupun global. Pendidikan
mempunyai peran yang sangat
penting dan wajib dilakukan oleh
setiap manusia. Adapun tujuan
dalam pendidikan dasar yaitu
meletakkan dasar kecerdasan,
pengetahuan, kepribadian, akhlak
mulia, serta keterampilan hidup
mandiri dan mengikuti pendidikan
lebih lanjut.
Sesuai dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 bahwa
pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia serta
keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat bangsa dan
negara. Dalam hal ini, tentu saja
diperlukan adanya pendidikan yang
membangun dengan adanya guruguru yang profesional di Sekolah
Dasar.
Manusia merupakan makhluk
sosial yang tidak bisa hidup sendiri.
Sebagai makhluk sosial, manusia
selalu berinteraksi dengan manusia
lainnya.
Dalam
hidup
bermasyarakat dibutuhkan adanya

komunikasi antara manusia yang
satu dengan yang lainnya.
Komunikasi dapat dilakukan secara
lisan maupun tertulis. Untuk
melalukan komunikasi sarana yang
diperlukan adalah bahasa. Tanpa
adanya bahasa orang akan merasa
kesulitan dalam berkomunikasi.
Salah satu bentuk penggunaan
bahasa adalah berbicara. Seorang
berusaha untuk mengungkapkan
pikiran dan perasaannya kepada
orang lain dengan berbicara.
Tujuan diajarkan keterampilan
berbicara pada siswa Sekolah Dasar
adalah untuk membantu siswa
mengembangkan keterampilan
dalam berkomunikasi secara lisan.
Dalam komunikasi antara guru
dengan siswa atau siswa dengan
siswa dalam proses belajar mengajar.
Keterampilan berbicara dan
menyimak merupakan unsur yang
penting. Melalui berbicara, guru
atau siswa menyampaikan informasi
melalui suara dan bunyi bahasa,
sedangkan dalam menyimak, siswa
akan mendapat informasi melalui
ucapan yang diterimanya dari guru
atau rekannya.
Kegiatan berbicara tidak hanya
dilakukan dalam dunia pendidikan
formal saja, tetapi kegiatan berbicara
juga dilakukan dalam dunia
pendidikan non formal. Kegiatan
berbicara tidak hanya dilakukan
kerabat dekat saja, melainkan
dengan kerabat baru yang bisa saja
berasal dari daerah yang berbeda
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maka dari itu keterampilan
berbicara perlu dikuasai oleh anak
tingkat Sekolah Dasar.
Karena pada dasarnya untuk
melakukan berbicara perlu adanya
kepercayaan diri untuk menunjang
keterampilan
berbicara.
Kemampuan berbicara merupakan
salah satu kemampuan berbahasa
yang perlu dimiliki oleh seseorang,
kemampuan berbicara bukanlah
kemampuan yang di wariskan
secara turun-temurun, walaupun
pada dasarnya secara alami manusia
diciptakan untuk dapat berbicara.
Namun
untuk
memiliki
keretampilan dalam berbicara ini
perlu adanya bimbingan yang
intensif apalagi untuk anak usia
sekolah dasar.
B. LANDASAN TEORI
1. Pengertian Keterampilan
Berbicara
Pada hakikatnya berbicara
merupakan salah satu cara yang
efektif bagi kita untuk
berkomunikasi
dalam
melakukan
kegiatan
menyampaikan pesan kepada
orang lain (penyimak) dengan
menggunakan media bahasa
lisan. Suhendar 1992 ( dalam
Munaseh, dkk. 2014: 75)
mengatakan “berbicara adalah
proses perubahan wujud pikiran
atau perasaan menjadi wujud
ujaran”. Ujaran yang dimaksud

adalah bunyi-bunyi bahasa yang
bermakna.
Menurut Iskandar wassid
dan Dadang 2008 (Munaseh,
dkk. 2016: 179) Keterampilan
berbicara pada hakikatnya
merupakan
keterampilan
memproduksi arus sistem bunyi
artikulasi untuk menyampaikan
kehendak, kebutuhan perasaan,
dan keinginan kepada orang lain.
Keterampilan berbicara dapat
meningkat jika ditunjang oleh
keterampilan berbahasa yang
lain, seperti menyimak,
membaca, dan menulis.
Keterampilan berbicara ini
sangat penting posisinya dalam
kegiatan belajar-mengajar.
Menurut
Galda
(dalam
Munaseh, dkk. 2016: 180)
keterampilan berbicara di
Sekolah Dasar merupakan inti
dari proses pembelajaran bahasa
di sekolah, karena dengan
pembelajaran berbicara peserta
didik dapat berkomunikasi di
dalam maupun di luar kelas
sesuai dengan perkembangan
jiwanya.
Berdasarkan pengertian
keterampilan berbicara yang
dipaparkan diatas, dapat penulis
simpulkan bahwa keterampilan
berbicara
merupakan
keterampilan yang dimiliki
seseorang dalam mengolah
pengucapan kata melalui mulut
agar terdengar dengan baik dan
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benar serta jelas. sehingga
informasi yang disampaikan
dapat dipahami oleh pendengar
(penyimak).
2. Pengertian Metode Paired
Storytelling
Metode
pembelajaran
merupakan suatu cara untuk
melakukan aktivitas yang
tersistem dari sebuah lingkungan
yang terdiri atas pendidik dan
siswa untuk saling berinteraksi
dalam melakukan suatu kegiatan
sehingga proses belajar mengajar
berjalan dengan baik dalam
artian tujuan pembelajaran
tercapai. Muslich (dalam Jamil
Suprihatiningrum. 2016: 154)
Metode Paired Storytelling
(cerita berpasangan) adalah
metode yang dikembangkan
sebagai pendekatan interaktif
antar siswa, pengajar, dan materi
pelajaran. Metode ini dapat
diterapkan untuk pengajaran
membaca,
menulis,
mendengarkan, dan berbicara.
Metode ini juga diterapkan untuk
beberapa mata pelajaran, seperti
ilmu pengetahuan sosial, agama,
dan bahasa. Bahan pelajaran
yang paling cocok digunakan
dengan teknik ini adalah bahanbahan yang bersifat naratif dan
deskriptif. Namun, hal ini tidak
menutup
kemungkinan
dipakainya bahan-bahan yang
lainnya. (Miftahul, Huda. 2011:
151)

Berdasarkan penjelasan
tersebut diatas maka dapat
disimpulkan bahwa metode ini
memiliki ciri khas tersendiri
dalam strategi pembelajarannya
karena sebelum memulai
pembelajaran, guru harus
memahami kemampuan dan
pengalaman siswa-siswanya dan
membantu
mereka
mengaktifkan kemampuan dan
pengalaman ini agar bahan
pelajaran
menjadi
lebih
bermakna.
Dengan
cara
merangsang siswa untuk
mengembangkan kemampuan
berpikir dan berimajinasi. Buah
pemikiran mereka akan dihargai
sehingga siswa akan terdorong
untuk terus belajar.
Langkah-langkah
penggunaan metode Paired
Storytelling
maka
dapat
disimpulkan bahwa dalam
penerapan metode Paired
Storytelling sebelum subtopik
diberikan, guru memberikan
pengenalan mengenai topik yang
akan dibahas. Setelah itu
pengajar atau pendidik membagi
bahan atau topik pelajaran
menjadi dua bagian. Kemudian
siswa berkelompok secara
berpasangan dengan anggota dua
orang, bagian teks yang pertama
diberikan kepada siswa pertama,
sedangkan bagian teks kedua
diberikan kepada siswa yang
kedua. Dari teks yang telah
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didapatkan siswa membaca dan
memahami teks tersebut
kemudian menentukan kata
kunci berdasarkan teks cerita
yang
telah
didapatkan.
Berdasarkan kata kunci yang
telah ditentukan dari teks cerita
tersebut, siswa mengembangkan
ceritanya kembali bersama
pasangannya sesuai dengan kata
kunci masing-masing. Setelah itu
antara siswa satu dengan siswa
dua saling bertukar teks cerita
kemudian saling memotivasi
untuk
berlatih
dalam
menceritakan kembali di depan
kelas dengan penuh keberanian.
C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah
dengan menggunakan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK). Berdasarkan
jenis penelitian yang dipilih, yaitu
Penelitian Tindakan Kelas. Maka
dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan model penelitian
tindakan dari Kemmis dan Mc
Taggart yang diadopsi dari model
Kurt Lewin yang memperkenalkan
empat tahap dalam pelaksanaan
metode penelitian tindakan yaitu:
Perencanaan (Planning), Tindakan
(Action),
Pengamatan
(Observation), dan Refleksi
(Reflektion). Adapun Skema
penelitian tindakan kelas menurut
Kemmis dan McTaggart (Sani,
Sudiran 2017) sebagai berikut :

Penelitian ini menggunakan
beberapa teknik pengumpulan data
diantaranya yaitu tes, pedoman
observasi (observasi guru dan
siswa),
dan
dokumentasi.
Pengumpulan data dilakukan
sebelum tindakan, saat tindakan,
dan setelah tindakan dilaksanakan.
D. HASIL PENELITIAN
1. Hasil observasi guru dalam
menerapkan metode Paired
Storytelling
Data hasil observasi guru
dalam menerapkan metode
Paired Storytelling untuk
meningkatan keterampilan
berbicara pada mata pelajaran
Bahasa Indonesia bahwa adanya
peningkatan dari siklus I hingga
siklus II, data tersebut dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 1
Data Hasil Observasi Guru
dalam Penerapan Metode Paired
Storytelling Pada Mata Pelajaran
Bahasa Indonesia Siklus I, II

Hasil observasi guru dalam
penerapan metode Paired
Storytelling
mengalami
peningkatan dari mulai siklus I
jumlah keseluruhan yaitu 45
dengan presentase 62,5%
dikategorikan baik, pada siklus ke
II mengalami peningkatan
dengan jumlah keseluruhan 59
dengan presentase 81,94% yang
dikategorikan baik sekali.
2. Hasil observasi aktivitas
Siswa dalam Kegiatan
Pembelajaran
dengan
menerapkan metode Paired
Storytelling
Berdasarkan data yang
peneliti dapatkan yang berkaitan
dengan hasil observasi aktivitas
siswa dalam proses pembelajaran
berlangsung yang dilakukan
dengan dua siklus menunjukkan
bahwa adanya perubahan
peningkatan aktivitas siswa
setelah diterapkannya metode
Paired Storytelling pada mata
pelajaran Bahasa Indonesia. Hal
ini dapat dilihat dari presntase

skor yang diperoleh dari hasil
observasi aktivitas siswa pada
siklus I dan II sebagai berikut:

Hasil Observasi Aktivitas Siswa
pada Siklus I dan II
Berdasarkan tabel 2, rata-rata
skor yang diperoleh pada siklus I
sebesar 48,1 dengan nilai presentase
57,26 % dan rata-rata pada siklus II
mengalami peningkatan yaitu
sebesar 65,5 dengan nilai pesentase
77,97%. Kondisi ini membuktikan
bahwa metode Paired Storytelling
dapat meningkatkan motivasi dan
keaktifan siswa ketika proses
pembelajaran berlangsung.
3.Hasil
keterampilan
berbicara siswa
Setelah
diterapkannya
metode Paired Storytelling pada
mata pelajaran Bahasa Indonesia,
hasil keterampilan berbicara
siswa kelas V menunjukkan
adanya peningkatan dari data pra
siklus sampai pada siklus II
sehingga diperoleh hasil yang
diharapkan. Kelebihan metode
Paired Storytelling siswa akan
termotivasi dan bekerja sama
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untuk terampil berbicara, dapat
meningkatkan partisipasi siswa
dalam proses pembelajaran dan
siswa yang memiliki keberanian
lebih dalam aspek berbicaranya
dengan penggunaan metode ini
akan memotivasi teman yang
lainnya. Seperti yang terlihat pada
tabel dibawah ini:
Tabel 3

Berdasarkan tabel 10
mengenai data hasil keterampilan
berbicara siswa pada pra siklus,
siklus I, dan siklus II. Untuk
memperjelas
peningkatan
keterampilan berbicara dengan
menggunakan metode Paired
Storytelling maka disajikan
dalam
bentuk
diagram
peningkatan nilai rata-rata
keterampilan berbicara dari
tahap pra siklus, siklus I, dan
siklus II dibawah ini:

Gambar 1 Diagram Hasil
Rekapitulasi Nilai Rata-rata
Keterampilan Berbicara Siswa
pada Mata Pelajaran Bahasa
Indonesia Tahap Pra Siklus,
Siklus I, dan Siklus II
Berdasarkan tabel 3 dan
Gambar 1 dapat dilihat bahwa
penerapan metode Paired
Storytelling telah memberikan
dampak yang positif terhadap
peningkatan
keterampilan
berbicara pada mata pelajaran
Bahasa Indonesia. Pada data awal
atau pra siklus hasil keterampilan
berbicara siswa menggambarkan
33,3% siswa yang tuntas atau
diatas nilai KKM dengan nilai
rata-rata 61,4. Setelah dilakukan
tindakan hasil tes yang diperoleh
pada siklus I siswa yang tuntas
mengalami peningkatan menjadi
52,38% dengan nilai rata-rata
69,04. Pada siklus II meningkat
menjadi 95,23% dengan nilai
rata-rata 80,28. Dengan demikian
target yang ditentukan yaitu 80%
hasil keterampilan berbicara
sudah tercapai. Berdasarkan
paparan di atas ternyata
penerapan metode Paired
Storytelling pada mata pelajaran
Bahasa
Indonesia
dalam
meningkatkan keterampilan
berbicara dari setiap siklusnya
mengalami peningkatan dengan
baik.
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Abstrak
Aip Syarifudin, M.PdI,
Sebagai salah satu dari sekian banyak kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta
didik, kompetensi Kognitif adalah merupakan indikator yang tidak bisa diabaikan oleh
pengajar. Dalam upaya memaksimalkan kemampuan kognitif pada anak terlebih lagi di
Anak Usia Dini sangatlah membutuhkan metode pengajaran yang bertepat guna dan
berdaya guna. Di beberapa sekolah hal ini menjadi sebuah kendala yakni pencapaian
kemampuan kognitif anak usia dini belum berhasil maksimal. Salah satu penyebabnya
adalah kurangnya kreatifitas guru dalam menyuguhkan pembelajaran yang menarik bagi
peserta didik.
Innovasi dalam pembelajaran perlu dilakukan oleh guru dalam setiap kegiatan belajar
mengajar. Untuk anak usia dini ada metode yang dimungkinkan mampu untuk bisa
meningkatkan kemampuan kognitif anak usia dini. Prasyarat yang harus dipenuhi oleh
pengajar salah satunya adalah bagaimana menyuguhkan pembelajaran yang menarik dan
disukai oleh peserta didik. Diantara dari sekian banyak inovasi pengajaran salah satunya
adalah dengan menggunakan model ficture and ficture. Gambar adalah suatu hal yang
biasanya disukai oleh anak usia dini. Apalagi gambar yang dalam proses pembuatannya
ada langkah-langkah menarik bagi anak untuk bisa melihat gambar tersebut.
Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk bisa memberikan stimulus dan solusi
bagi para guru anak usia dini dalam upaya meningkatkan capaian pembelajaran khusunya
dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak yaitu dengan menggunakan model
pembelajaran Ficture and Ficture. Diharapkan setelah menggunakan model ini maka akan
dirasakan dan dapat diukur keberhasilannya dalam meningkatkan kemampuan kognitif
anak di TK Lab School Universitas Muhammadiyah Cirebon.
Kata Kunci : Kemampuan Kognitif, Strategi Pembelajaran Model Ficture and Ficture
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Pendahuluan
Anak usia dini merupakan
individu yang sedang mengalami
proses
perkembangan
dan
pertumbuhan
(transformasi)
dengan pesat dan unik serta
memiliki ciri khas tersendiri. Karena
keunikannya itu maka masa anak
usia dini membutuhkan konsentrasi
yang lebih dalam mendidik dan
mengarahkannya. Berdasarkan UU
RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional Bab 1,
Pasal 1, Butir 14 pendidikan anak
usia dini adalah upaya pembinaan
yang ditujukan kepada anak dimulai
sejak lahir sampai dengan usia enam
tahun
melalui
rangsangan
pendidikan guna membantu
pertumbuhan dan perkembangan
jasmani maupun rohani agar
memiliki kesiapan dalam memasuki
pendidikan dan kehidupan lebih
lanjut. Pada Pasal 28 tentang
Pendidikan Anak Usia Dini
bahwasannya pendidikan anak usia
dini diselenggarakan melalui tiga jalu
yaitu jalur formal,nonformal, dan
informal.
Dalam undang-undang tersebut
memperhatikan pada peningkatan
potensi kecerdasan (kognitif) dan
minat peserta didik. Adapun firman
Allah tentang kecerdasan pada anak
terdapat pada surat Al- ‘Alaq ayat 1
– 5:

َّ َ ّ َ ۡ ۡ َ ۡ
َ َ
َ
١ ٱس ِم ربِك ٱلِي خلق
ب
ِ ٱقرأ
ۡ
ََ
ٰ َ ٱل
٢ نس َن م ِۡن عل ٍق
ِ ََلَق
ۡ َ ۡ َ ُّ َ َ ۡ َ ۡ
ُ
َ
٣ ٱقرأ وربك ٱلكرم
َّ
َ َ ۡ َ َّ َ
٤ بقل ِم
ٱلِي علم ِٱل
َ ۡ َ ۡ َ َ َ ٰ َ ۡ َ َّ َ
ۡ
٥ ٱلنسن ما لم يعلم
ِ علم
Artinya: “Bacalah dengan
(menyebut) nama Tuhanmu Yang
menciptakan,
Dia
telah
menciptakan manusia dari
segumpal darah, bacalah, dan
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,
yang mengajar (manusia) dengan
perantaran kalam, Dia mengajar
kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya.” (Al-Qur’an dan
Terjemahan Kementerian Urusan
Agama Islam Wakaf, Da’wah dan
Irsyad Kerajaan Saudi Arabia. 1422
H).
Manusia dengan akalnya telah
diperintahkan oleh Allah SWT untuk
mampu membaca dan meneliti
berbagai pengetahuan yang tersebar
di muka bumi tanpa batas. Ilmu
Allah yang sangat luas ini perlu dikaji
dan didapatkan oleh manusia melalui
ketajaman
berfikir
dan
dipergunakan untuk kemaslahatan
manusia dalam beribadah kepada
Allah SWT. Ilmu-ilmu yang ada itu
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perlu disampaikan kepada siswa
tentu membutuhkan methode yang
tepat agar proses transformasi ilmu
bisa berjalan dengan baik. Terlebih
lagi anak usia dini, perlu strategi
yang tepat dalam pengajaran agar
bisa maksimal. Maka dari itu,
pendidik hendaknya mampu
menciptakan suasana bermain
sambil belajar dengan menggunakan
alat peraga, teknik, media, maupun
metode yang dapat menarik
perhatian anak khususnya pada
pendidikan usia dini.
Salah satu lembaga pendidikan
bagi anak usia dini yang dikenal
mampu memberikan pendidikan
bagi anak usia dini di Kabupaten
Cirebon adalah TK Lab School
Universitas
Muhammadiyah
Cirebon. Sebagai salah satu lembaga
dibawah naungan Universitas maka
TK Lab School dituntut untuk tampil
prima dalam menyelenggrakan
pendidikan bagi anak usia dini.
Dari sekian banyak aspek dalam
keberhasilan pendidikan, Ranah
Kognitif adalah merupakan salah
satu aspek yang tidak bisa diabaikan
dalam capaian pembelajaran. Aspek
Kognitif diartikan sebagai potensi
intelektual yang terdiri dari tahapan
: pengetahuan (knowledge),
pemahaman (comprehention),
penerapan (aplication), analisa
(analysis), sintesa (sinthesis),
evaluasi (evaluation). Kognitif
berarti persoalan yang menyangkut
kemampuan
untuk

mengembangkan kemampuan
rasional (akal).
Berdasarkan pengamatan di TK
Lab School UMC Kelurahan
Watubelah Kecamatan Sumber
Kabupaten Cirebon terlihat bahwa
dari 16 anak hanya 31,25% atau 5
anak yang aspek kognitifnya sudah
berkembang. Sedangkan sisanya
68,75% atau 11 anak yang belum
mencapai indikator perkembangan
kognitifnya.
Improvisasi dalam mengajar
menjadi salah satu cara agar
pembelajaran lebih menyenangkan,
dan selain itu juga agar mampu
menarik perhatian anak tentunya
dapat meningkatkan kognitif pada
anak, maka peneliti berinisiatif
mencoba menggunakan kegiatan
pembelajaran melalui model
pembelajaran picture and picture.
Berdasarkan segi efektivitas
tersebut, maka penulis tertarik
untuk meneliti dan menulis
mengenai kemampuan kognitif anak
dan strategi pembelajaran dengan
judul “Meningkatkan Kemampuan
Kognitif Anak melalui Model
Pembelajaran Picture and Picture di
Kelompok B TK Lab School UMC.
Aspek
perkembangan
kognitif
a. Pengertian perkembangan
kognitif
Kemampuan
kognitif
merupakan salah satu hal yang
vital dalam ukuran keberhasilan
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pendidikan, dikalangan pendidik
khususnya pada pendidikan anak
usia dini kemampuan kognitif ini
sudah tidak asing didengar.
Menurut Sujiono (2008:1.22)
pengembangan kognitif yaitu
sebuah ekspolorasi terhadap
dunia sekitar melalui pancaindra
sehingga dengan pengetahuan
yang ada dapat melangsungkan
hidupnya dan menjadi manusia
yang utuh sesuai dengan
kodratnya sebagai makhluk Allah
swt
Sedangkan menurut Piaget
(dalam Santrock:243) anak
secara aktif membangun dunia
kognitifnya dengan mendapatkan
informasi dari lingkungan namun
tidak begitu saja dituangkan
dalam pikirannya.
Berdasarkan pengertian
diatas, maka dapat disimpulkan
perkembangan
kognitif
merupakan suatu kemampuan
atau keterampilan yang dimiliki
seseorang dalam memahami
informasi sesuai dengan tahapan
atau proses perkembangan
kognitif berdasarkan usianya guna
untuk melangsungkan hidupnya
sebagai mahkluk Allah swt.
b. Tingkat pencapaian perkembangan kognitif
Tingkat
pencapaian
perkembangan kognitif pada
dasarnya dimulai dari usia 0 tahun
hingga dewasa. Menurut Piaget
(dalam Wiyani:76) tahapan

perkembangan kognitif untuk
anak usia dini berada pada tahap
sensori motorik (0-2 tahun) dan
pra-operasional (2-6 tahun).
Kemampuan kognitif menjadi
hal yang sangat vital dalam
pencapaian
keberhasilan
pengajaran, karena daya tangkap
anak dalam memahami konten
pembelajaran salah satunya
tergantung bagaimana tingkat
kemampuan kognitifnya.
c. Faktor yang mempengaruhi
perkembangan kognitif
Ada banyak hal yang
dapat
mempengaruhi
kemampuan kognitif sesorang.
Menurut Wiyani (2014:73)
terdapat dua faktor yang
mempengaruhi perkembangan
kognitif anak usia dini yaitu faktor
internal berasal dari dalam diri
anak yang meliputi faktor bawaan
(ada sejak lahir), faktor
kematangan (berhubungan erat
dengan usia kronologis), serta
faktor minat dan bakat.
Sedangkan faktor eksternal
meliputi faktor lingkungan
(ditentukan dari berbagai
pengalaman dan pengetahuan di
lingkungan sekitar), faktor
pembentukan (pembentukan di
area sekolah maupun alam
sekitar), dan faktor kebebasan
(anak dapat memilih metode
dalam memecahkan sebuah
masalah).
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Model
pembelajaran
picture and picture
a. Pengertian model pembelajaran
picture and picture
Model pembelajaran picture
and picture adalah suatu model
belajar yang menggunakan
gambar. Model pembelajaran ini
mengandalkan gambar sebagai
media utama dalam proses
pembelajaran.
b.Langkah–langkah
model
pembelajaran picture and picture
Langkah-langkah dalam
pelaksanaan model pembelajaran
picture and picture ini terdapat
beberapa tahapan yaitu:
1)Menyajikan materi sebagai
pengantar
2)Guru
menunjukan/
memperlihatkan gambargambar yang berkaitan dengan
materi
3)Guru menunjuk/memanggil
anak secara acak untuk
menebak gambar
4)Guru menanyakan alasan/
dasar pemikiran
5)Anak menemukan gambar
dikertas ajaib dengan mencoret
(mengarsir)
6)Dari temuan gambar tersebut,
guru mulai menanamkan
konsep atau materi, sesuai
dengan kompetensi yang ingin
dicapai.
7)Anak
diajak
untuk
menyimpulkan/merangkum
materi yang baru saja
diterimanya.

c. Kelebihan dan kekurangan model
pembelajaran picture and picture
Dalam
setiap
model
pembelajaran
tentu
ada
kelebihan dan kekurangannya.
Menurut Istarani (2011:8)
kelebihan dan kelemahan model
pembelajaran picture and picture
adalah:
1) Kelebihan model pembelajaran
picture and picture
a) Materi yang diajarkan lebih
terarah karena pada awal
pembelajaran
guru
menjelaskan kompetensi
yang harus dicapai dan
materi secara singkat
terlebih dahulu.
b)Anak lebih cepat menangkap
materi ajar karena guru
menunjukkan gambargambar mengenai materi
yang dipelajari.
c)Dapat meningkat daya nalar
atau daya pikir anak karena
anak disuruh guru untuk
menganalisa gambar yang
ada.
d)Dapat
meningkatkan
tanggung jawab anak, sebab
guru menanyakan alasan
anak tentang gambar yang
telah ditemukannya.
e)Pembelajaran
lebih
berkesan, sebab anak dapat
mengamati
langsung
gambar yang telah berhasil
ditemukan.
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2)Kelemahan
model
pembelajaran picture and
picture
a)Sulit menggambar yang
bagus dan berkualitas.
b)Sulit menemukan gambargambar yang sesuai dengan
daya nalar atau kompetensi
anak yang dimiliki.
c)Diperlukannya waktu lama
untuk menggambar dengan
baik dan menarik anak
sesuai dengan harapan yang
ada.
Berdasarkan penjelasan
diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa kelemahan lebih sedikit
daripada kelebihan yang ada pada
model pembelajaran picture and
picture.
Peningkatan Kemampuan
Kognitif Anak Usia Dini Melalui
Aplikasi
Pengajaran
Menggunakan Model Ficture
and Ficture di TK Lab School
UMC
Lab School ini memiliki dua
layanan kelompok usia yaitu terdiri
dari usia 4-5 tahun (kelompok A)
dan usia 5-6 tahun (kelompok B)
dengan jumlah 24 anak. Kelompok
A terdiri dari 8 anak sedangkan
kelompok B terdiri dari 16 anak.
Penerapan pembelajaran di TK Lab
School UMC mengacu pada
kurikulum 2013 atau dikenal dengan
kurtilas yang dirancang untuk
rentang usia 4-6 tahun.

Penelitian ini dilaksanakan pada
semester 1 tahun ajaran 2018/2019
yang bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan kognitif anak melalui
model pembelajaran picture and
picture. Subyek dari penelitian ini
adalah kelompok B TK Lab School
UMC yang terdiri dari 16 anak yaitu
7 anak perempuan dan 9 anak lakilaki.
Pada penelitian pra tindakan
ditemukan data bahwa sebagian
besar anak dengan tingkat
pencapaian aspek perkembangan
kognitif yang tidak semestinya.
Sebagian besar dalam menjawab
pertanyaan yang dilontarkan oleh
guru mengenai situasi beserta
analisanya tidak cepat (daya pikir
anak masih lambat). Selain itu
dikarenakan
faktor
kurang
variatifnya pembelajaran yang
diberikan guru terhadap anak di
sekolah.
Hasil Penelitian
1. Siklus I
a. Perencanaan pembelajaran
Tahapan perencanaan
pada siklus I antara lain.
1)Membuat
rencana
pelaksanaan pembelajaran
harian (RPPH)
2)Mempersiapkan instrument
penelitian, instrument yang
digunakan berupa lembar
observasi
3)Mempersiapkan media yang
diperlukan untuk penelitian.
Media yang digunakan
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berupa wayang orang dan
kertas ajaib.
b.Pelaksanaan dan observasi
1) Pelaksanaan
Siklus I terdiri atas satu
kali pertemuan yang
dilaksanakan di TK Lab
School UMC pada hari Senin,
23 Juli 2018 dimluai pukul
08.00 – 12.00 wib dengan
tema AKU (Diriku) sub tema
Tubuhku dan sub-sub
temanya yaitu anggota
tubuh.
Kegiatan
awal
pembelajaran
dimulai
dengan upacara seperti
biasanya yang dilaksanakan
setiap hari senin dengan
petugas upacara oleh anakanak dan pembina upacara
adalah guru yang piket pada
hari itu (guru kelompok B).
Setelah upacara selesai,
kegiatan dilanjutkan dengan
mengatur siswa untuk
melingkar dengan posisi
tetap dilapangan diisi dengan
nyayian (salah satunya lagu
Aku), tepuk, ikrar putra
putri TK Lab School,
kemudian do’a sebelum
belajar dan niat berwudhu.
Perjalanan dari lapangan
menuju teras kelas untuk
menaruh sepatu pada rak,
anak-anak
berbaris
kemudian
berjalan
berpegangan bahu dengan
temannya. Setelah sepatu

ditaruh pada tempatnya,
anak-anak
mengambil
perlengkapan
shalat
(sajadah dan mukena)
secara mandiri dan menuju
tempat shalat yang telah
disediakan.
Ketika masuk kelas,
guru
bercerita
dan
berdiskusi tentang macammacam anggota tubuh dan
cara
menyayanginya.
Kemudian guru dan anak
menunjuk
serta
menyebutkan
anggota
tubuh. Setelah itu guru
mengajak untuk mengamati
alat dan bahan yang
disediakan serta berdiskusi
mengenai konsep yang
dipahami anak. Guru
membagikan
kepada
masing-masing anak kertas
yang sudah diberi coretan
gambar anggota tubuh
secara tersembunyi dan
pensil. Anak mencoret
hingga menemukan gambar
anggota tubuh yang mucul
pada kertas tersebut dan
kemudian
berdiskusi
tentang gambar yang
didapat.nya.
Pada kegiatan akhir,
dilakukannya evaluasi,
tanya
jawab
tentang
kegiatan di hari itu.
Kemudian dilanjutkan untuk
melaksanakan shalat dzuhur
berjamaah dan berdoa.
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2) Observasi
Hasil observasi pada
siklus I memperoleh data
berupa angka prosentase
kemampuan kognitif anak
melalui kegiatan mencoret
dengan model pembelajaran
picture and picture. Hasil
observasi ini mengunakan
instrumen lembar observasi
yang menyebutkan bahwa
keterampilan aspek kognitif
anak kelompok B meningkat
yaitu
anak
yang
berkembang sesuai harapan
9 anak dengan prosentase
56,25%. Sedangkan yang
belum berkembang 7 anak
dari 16 anak secara
prosentase sebesar 43,75%.
Berikut gambar diagram
penilaian
setelah
dilakukannya tindakan
siklus I.
Gambar 4.1
Penilaian Siklus I

Perolehan prosentase
tersebut belum dapat
dikatakan berhasil karena
hasil belum mencapai pada
angka
keberhasilan
sebanyak 85% dari 16 anak

yang mampu mencapai
indikator aspek kognitif.
Untuk itu peneliti harus
melakukan
penelitian
kembali pada siklus II.
c. Refleksi
Refleksi yang dilakukan
peneliti berupa evaluasi
terhadap
proses
pembelajaran yang telah
dilakukan pada siklus I.
Masalah yang muncul pada
siklus I yaitu.
1) Wayang manusia yang
tidak besar sehingga anak
keluar dari tempat
duduknya dan maju agar
bisa melihat lebih jelas
gambar.
2)Anak
mengalami
kesulitan menemukan
gambar pada kertas
ajaibnya karena ukuran
gambar yang tidak
terlalu besar.
3)Anak
mengalami
kebingungan
ketika
mendeskripsikan gambar
yang ditemukan karena
hanya terlihat sedikit
yang disebabkan dari
coretan yang tidak stabil..
Langkah-langkah
perbaikan tersebut yaitu
sebagai berikut.
1)Membuat media gambar
yang lebih besar
2)Guru menggambar pada
kertas menggunakan
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krayon putih untuk
dicoret anak lebih besar
agar dapat ditemukan
dan lebih cepat berpikir
untuk
dapat
dideskripsikan oleh anak.
2. Siklus II
a.Perencanaan pembelajaran
Berpijak pada refleksi
siklus I, peneliti memperbaiki
rencana pembelajaran yang
akan dilakukan. Diharapkan
pada siklus II dapat lebih baik
dari sebelumnya. Perencanaan
tindakan pada siklus II
membuat
perencanaan
pelaksanaan pembelajaran
yang disusun dengan guru
kelas dan peneliti. Tahapan
perencanaan pada siklus II
antara lain.
1)Membuat
rencana
pelaksanaan pembelajaran
harian (RPPH)
2)Mempersiapkan instrument
penelitian, instrument yang
digunakan berupa lembar
observasi.
3)Mempersiapkan media yang
diperlukan untuk penelitian.
b.Pelaksanaan dan observasi
1) Pelaksanaan
Siklus II terdiri atas
satu kali pertemuan yang
dilaksanakan di TK Lab
School UMC kelompok B
pada hari Kamis, 9 Agustus
2018 dimluai pukul 08.00 –
12.00 wib dengan tema

negaraku sub tema dasar
Negara. Hasil penelitian
dalam siklus II ini diperoleh
melalui lembar observasi,
catatan hasil karya, skala
capaian perkembangan.
2) Observasi
Hasil observasi pada
siklus II, memperoleh data
berupa angka prosentase
aspek kognitif melalui
kegiatan
mencoret
menggunakan
model
pembelajaran picture and
picture. Hasil observasi ini
mengunakan instrumen
lembar observasi yang
menyebutkan bahwa aspek
kognitif anak kelompok B
meningkat yaitu anak yang
berkembang sesuai harapan
sebanyak 14 anak dengan
prosentase
87,50%.
Sedangkan yang belum
berkembang sebanyak 2
anak dari 16 anak secara
prosentase sebesar 12,50%.
Berikut gambar diagram
penilaian
setelah
dilakukannya tindakan
siklus II.
Gambar 4.2
Penilaian Siklus II
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Perolehan prosentase
tersebut dapat dikatakan
berhasil karena hasil
mencapai pada angka
keberhasilan sebanyak 85%
dari 16 anak yang mampu
mencapai indikator aspek
kognitif.
Prosentase
kemampuan anak dalam
aspek kogniktif yang
berkembang sesuai harapan
sebanyak 87,50% sedangkan
anak
yang
belum
berkembang hanya 12,50%.
Sehingga
prosentase
tersebut menunjukkan
bahwa aspek kognitif anak
pada kelompok B TK Lab
School UMC telah mencapai
hasil optimal.
c. Refleksi
Refleksi pada penelitian
ini adalah evaluasi terhadap
tindakan yang dilakukan
selama
siklus
II.
Berdasarkan hasil evaluasi,
kegiatan menggunakan
model pembelajaran picture
and
picture
mampu
meningkatkan
aspek
kemampuan kognitif anak.
Perbaikan yang dilakukan
pada siklus I sangat
mempengaruhi perubahan
pada
aspek
kognitif
selanjutnya.

peningkatan kemampuan kognitif
anak kelompok B TK Lab School
UMC.
Berikut
rekapitulasi
peningkatan
prosentase
kemampuan
kognitif
anak
berdasarkan hasil penelitian.
Tabel 4.1
Rekapitulasi Peningkatan
Prosentase pada Siklus I dan
Siklus II

Gambar 4.3
Diagram Rekapitulasi
(Pratindakan, Siklus I, dan
Siklus II)

Berdasarkan
data
yang
disajikan melalui tabel dan diagram
dapat diketahu bahwa adanya
peningkatan yang signifikan pada
siklus II yaitu aspek kemampuan
kognitif anak kelompok B mencapai
prosentase diatas 85%.
Kriteria penilaian ini meliputi BB
(belum berkembang), MB (mulai
berkembang), BSH (berkembang

Pembahasan Hasil Siklus
Hasil penelitian pada siklus I dan
siklus II menunjukkan adanya
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sesuai harapan), dan BSB
(berkembang sangat baik).
Berikut adalah bebrapa
dokumentasi pembelajaran :
Gambar 4.4
Dokumentasi Kegiatan
Pembelajaran dengan Media
Ficture and Ficture

Simpulan dan Saran
Kesimpulan
Kegiatan
pembelajaran
menggunakan model picture
and
picture
untuk
meningkatkan kemampuan
kognitif anak di kelompok B TK
Lab School UMC yang berjumlah
16 anak dilakukan dengan baik
secara bertahap melalui 2 siklus.
Berdasarkan pengamatan di TK
Lab School UMC terlihat bahwa
dari 16 anak hanya 31,25% atau
5 anak yang aspek kognitifnya
sudah berkembang. Sedangkan
sisanya 68,75% atau 11 anak
yang belum mencapai indikator
perkembangan kognitifnya.

Hasil
penelitian
ini
menunjukkan bahwa model
pembelajaran picture and
picture mampu meningkatkan
aspek perkembangan kognitif
anak, dibuktikan dengan hasil
prosentase aspek kognitif anak
yang dilihat dari penilaian
perkembangan anak yaitu
31,25% dari prasiklus kemudian
meningkat menjadi 56,25%
pada siklus pertama, dan terjadi
peningkatan sebesar 31,25%
menjadi 87,50% pada siklus
kedua.
Saran
Berdasarkan kesimpulan
diatas maka dapat disarankan
sebagai berikut:
1. Pendidikan di sekolah
haruslah mampu menstimulasi
perkembangan yang ada
dalam diri anak melalui
kegiatan pembelajaran yang
inovatif dan menyenangkan.
2. Bagi guru agar meningkatkan
profesionaisme
dalam
mengajar
dan
mampu
membuka pengetahuan baru
serta mengatasi permasalahan
terkait kemampuan kognitif
anak, salah satunya dengan
menggunakan
model
pembelajaran picture and
picture.

JURNAL HADHARIYAH Volume 4 Nomor 1, Oktober 2018

59

DAFTAR PUSTAKA
Ashshiddiqi, Hasbi, dkk. 1422 H . AlQur’an dan Terjemahan.
Jakarta: Mujamma’ Malik Fahd
Li Thiba’at Al Mush Haf
Asysyarif.
Istarani.
2011.58
Model
Pembelajaran
Inovatif
(Referensi Guru Dalam
Menentukan
Model
Pembelajaran). Medan: Media
Persada.
Parwati, Ni Nyoman, dkk. 2013.
Penerapan Pembelajaran
Picture
and
Picture
Berbantuan Media Kartu
Angka Bergambar Dapat
Meningkatkan Perkembangan
Kognitif. Denpasar: E-Journal.
Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan
Republik
Indonesia Nomor 137 Tahun
2014. Standar Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini
Lampiran 1 Tingkat Pencapaian
Perkembangan Anak.

Pudjawan,
Ketut,
dkk.
2014.Penerapan Model Picture
and Picture Berbantuan Media
Kartu
Gambar
untuk
Meningkatkan Kemampuan
Berbahasa di TK Darma
Kumala Penatahan. Denpasar:
E-Journal.
Santrock, John W. 2007.
Perkembangan Anak Edisi
Kesebelas Jilid 1. Jakarta:
Erlangga.
Sari, Ni Wayan Eka Manita, dkk.
2015. Penerapan Model
Pembelajaran Picture and
Picture Berbantuan Media
Papan
Magnet
untuk
Meningkatkan Perkembangan
Kognitif Anak Kelompok B4
Paud Kusuma 2 Denpasar
Barat. Denpasar: E-Journal.
Sujiono, Yuliani Nurani, dkk. 2008.
Metode
Pengembangan
Kognitif. Jakarta: Universitas
Terbuka.
Wiyani, Novan Ardy. 2014. Psikologi
Perkembangan Anak Usia Dini.
Yogyakarta: Gava Media.

60 JURNAL HADHARIYAH Volume 4 Nomor 1, Oktober 2018

PEMANFAATAN MEDIA DONGENG BERBASIS
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SD N1 Sumber
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peningkatan kemampuan
menyimak dongeng anak siswa kelas III di SDN 1 Sumber dengan
pemanfaatan media dongeng berbasis majalah “Bobo. Penelitian ini
menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan
dalam dua siklus.
Data tentang kemampuan menyimak dongeng anak pada siswa
dikumpulkan dengan metode tes. Data hasil tes dianalisis dengan teknik
deskriptif kuantitatif, sedangkan data mengenai langkah-langkah
pembelajaran metode observasi. Metode analisis data yang digunakan
adalah kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis secara kualitatif
menggunakan tiga tahapan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan
penarikan simpulan. Secara kuantitatif menggunakan rumus untuk
menentukan skor rata-rata kelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
presentase aktivitas siswa pada siklus I dengan rata-rata 88,4% dan
meningkat 11,6 poin menjadi 100% pada siklus II. Perolehan hasil belajar
siswa pada siklus 1 sebesar 65,38% mengalami peningkatan sebesar 23,08%
menjadi 88,46% pada siklus 2Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
penerapan media dongeng berbasis majalah “Bobo” mampu meningkatkan
aktivitas belajar siswa dalam menyimak dongeng.
Kata kunci : media dongeng, kemampuan menyimak.
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PENDAHULUAN
Kemanfaatan media pendidikan
yang digunakan secara tepat dalam
proses belajar - mengajar sudah
tidak diragukan lagi. Di satu sisi,
media dapat membantu pemahaman
siswa akan materi-materi yang
diajarkan, yaitu memperkonkret
pengetahuan yang tidak mungkin
dihadirkan di ruang kelas. Di sisi lain,
sudah menjadi kenyataan bahwa
kehadiran media dapat membantu
guru dalam memperlancar proses
transfer ilmu kepada anak didiknya.
Akan tetapi kegiatan belajar mengajar yang terjadi saat ini
cenderung memberikan kedudukan
dominan pada guru. Selain itu, guru
kurang menyadari bahwa media
pendidikan seharusnya menjadi
bagian internal bukan lagi menjadi
bagian eksternal dari proses belajar
- mengajar.
Keterampilan
menyimak
merupakan keterampilan pertama
yang harus dikuasai siswa sebelum
keterampilan berbahasa lainnya.
Keterampilan menyimak kurang
mendapatkan perhatian dibanding
keterampilan berbahasa lainnya.
Guru perlu memilih atau
mengembangkan media untuk
memersiapkan
pembelajaran
menyimak yang memudahkan guru
dan siswa. Media yang tepat dalam
pembelajaran menyimak sangat
dibutuhkan. Media tersebut
sebaiknya yang lebih baik mudah
penyerapannya oleh siswa dan dekat

dengan kehidupan siswa. Media
tersebut mampu membantu guru
dan siswa dalam pembelajaran,
memudahkan
siswa
dalam
pemahaman materi, dan sesuai
dengan kompetensi pembelajaran
yang akan dipelajari. Penyusunan
media yang sesuai dengan situasi
kehidupan
siswa
dalam
pembelajaran.
Saat membuat tugas menyimak
dongeng anak sesuai dengan teori
yang diberikan oleh guru, siswa
hanya sekadar melakukan kewajiban
sehingga hasil yang diperoleh
rendah. Oleh karena itu, disarankan
agar guru menggunakan media
dalam menunjang proses belajar
mengajar. Salah satu media yang
dapat digunakan oleh guru adalah
dongeng yang diperoleh dari
majalah. dongeng yang diperoleh
lebih mudah digunakan karena
sudah disediakan dalam bentuk
tulisan sehingga dapat dibaca
berulang-ulang.
Menyimak merupakan salah
satu sarana ampuh dalam menjaring
informasi. Peristiwa menyimak
selalu diawali dengan mendengarkan
bunyi bahasa baik secara langsung
atau melalui rekaman, radio, atau
televisi. Bunyi Bahasa yang
ditangkap oleh telinga diidentifikasi
bunyinya,
Tumbuhnya perhatian pada
pengajaran menyimak sebagai salah
satu alat penting penerimaan
komunikasi dapat dilihat dengan
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nyata dari sejumlah literatur.
Tarigan (2008: 31), menyimak
adalah suatu proses kegiatan
mendengarkan lambang-lambang
lisan dengan penuh perhatian,
pemahaman, apresiasi, serta
interprestasi untuk memperoleh
informasi, menangkap isi suatu
pesan, serta memahami makna
komunikasi yang telah disampaikan
sang pembaca melalui ujaran bahasa
lisan.
Mendongeng merupakan salah
satu cara untuk mengenalkan
budaya literasi kepada siswa.
Dengan metode mendongeng juga
akan terbangun kedekatan persuasif
antara guru dengan siswa. Hal ini jika
tejadi tentu akan mempermudah
berlangsungnya proses KBM. Siswa
yang sudah terbiasa mendengarkan
dongeng akan tumbuh keinginan
untuk membaca buku.
Dongeng diceritakan terutama
untuk hiburan walaupun banyak
juga melukiskan kebenaran,
berisikan pelajaran (moral) bahkan
sindiran. Jadi, dongeng adalah cerita
prosa rakyat yang dianggap benarbenar terjadi dan tidak terikat oleh
waktu maupun tempat, yang
mempunyai keguanaan sebagai alat
hiburan atau pelipur lara dan
sebagai alat pendidik (pelajaran
moral). Pengisahan dongeng
mengandung suatu harapanharapan, keinginan dan nasihat yang
tersirat maupun yang tersurat.
Ketika seorang ibu bercerita kepada

anak-anaknya kadang-kadang
ajarannya diungkapkan secara nyata
dalam akhir cerita tetapi tidak jarang
diungkapkan secara tersirat. Dalam
hal ini sang anak diharapkan mampu
merenungkan, mencerna dan
menterjemahkan sendiri amanat
yang tersirat didalam cerita tadi.
Peneliti
melaksanakan
penelitian di SD Negeri 1 Sumber
sebagai
tempat
penelitian,
dikarenakan dari hasil observasi
yang diperoleh dari guru kelas III
SDN 1 Sumber pada tanggal 20
Agustus 2018 diperoleh informasi
bahwa dalam kegiatan menyimak
masih tergolong rendah, yang
seharusnya nilai KKM yang sudah
ditentukan dari sekolah adalah 65
akan tetapi siswa kelas III SD Negeri
1 Sumber tersebut masih banyak
yang mendapatkan nilai di bawah
rata-rata 60. Siswa yang tuntas 10
orang (38,46%) dan siswa yang tidak
tuntas 16 orang (61,54%). Hal ini
pada fakta di lapangan yang
menyebutkan ada beberapa hal yang
melatar belakangi masalah tersebut
yaitu: diketahui bahwa guru belum
mengemas pembelajaran dengan
baik dan belum memperhatikan halhal yang perlu dimaksimalkan dalam
mengemas pembelajaran yang baik
seperti
menggunakan
dan
memaksimalkan
media
pembelajaran untuk menunjang
pembelajaran
agar
kinerja
pembelajaran lebih baik. Sebagai
contohnya adalah guru belum
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menggunakan media sebagai
penunjang pembelajaran Bahasa
Indonesia khususnya pada materi
menyimak dan metode mengajar
yang belum mampu menarik
perhatian dan mengaktifkan peserta
didik. Sehingga kemampuan
menyimak peserta didik yang
diharapkan oleh guru tidak tercapai
dengan baik. Berdasarkan masalah
di atas, diperlukan media
pembelajaran yang tepat untuk
memperbaiki dan meningkatkan
kemampuan menyimak pada siswa
kelas III SD Negeri 1 Sumber.
Pembelajaran akan lebih menarik
apabila guru menerapkan media
yang menuntut siswa untuk aktif dan
fokus memperhatikan guru. Oleh
karena itu, penelitian ini dilakukan
dengan berkolaborasi dengan guru
kelas dalam upaya memperbaiki dan
meningkatkan
kemampuan
menyimak siswa kelas III SD Negeri
1 Sumber melalui penelitian
tindakan kelas (PTK) dengan
menerapkan media dongeng
berbasis majlah “Bobo” Judul
penelitian ini adalah “Pemanfaatan
Media Majalah Bobo Bekas Untuk
Meningkatkan
Kemampuan
Keterampilan Menyimak Dongeng
Pada Siswa Kelas III SD Negeri 1
Sumber Kabupaten Cirebon
TINJAUAN PUSTAKA
Media
pembelajaran
bahasa indonesia

Arsyid mengemukakan bahwa
media adalah komponen sumber
belajar atau wahana fisik yang
mengandung materi instruksional
dilingkungan siswa yang dapat
merangsang siswa untuk belajar (
2003 : 4). Arif, dkk (2003 : 6)
menyatakan bahwa media adalah
segala sesuatu yg dapat digunakan
untuk menyalurkan pesan dari
pengirim ke penerima sehingga
dapat
merangsang
pikiran,
perasaan, perhatian, minat serta
perhatian siswa sedemiklian rupa
sehingga proses belajar terjadi.
Berdasarkan perkembangan
teknologi
tersebut,
media
pengajaran diklompokan menjadi
empat bagian (Seels & Richey 1994
dalam Arsyad 2002), yaitu;
a. Media hasil teknologi cetak
b. Media teknologi hasil Audio-Visual
c. Media hasil teknologi berbasis
komputer
d. Media hasil gabungan teknologi
cetak dan komputer
Fungsi media pembelajaran
yang ikut mempengaruhi situasi,
kondisi, dan lingkungan belajar
dalam rangka mencapai tujuan
pembelajaran yang telah diciptakan
dan didesain oleh guru (Angkowo
dan kosasih, 2007).
Keterampilan berbahasa
Keterampilan berbahasa adalah
kemampuan dan kecakatan
menggunakan bahasa yang dapat
meliputi mendengar atau menyimak,
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berbicara, mrmbaca, dan menulis.
Keterampilan berbahasa dibagi 2
yaitu, lisan dan tulisan. Lisan
meliputi menyimak dan berbicara,
sedangkan keterampilan berbahasa
tulis meliputi membaca dan menulis.
Menyimak adalah keterampilan
memahami bahasa lisan yang
bersifat reseftif. Dengan demikian
disini berarti bukan sekedar
mendengarkan bunyi – bunyi
bahasa melainkan sekaligus
memahami. Dalam bahasa pertama
(bahasa ibu), kita memperoleh
kterampilan mendengar melalui
proses yang tidak kita sadari
sehingga kita pun tidak menyadari
begitu
kompleknya
proses
pemerolehan
keterampilan
mendengar tersebut.
Ada
dua
jenis
dalam
mendengarkan yaitu situasi
mendengarkan secara interaktif dan
situasi mendengarkan secara non
aktif. Mendengarkan secara
interaktif terjadi dalam percakapan
tatap muka dan percakapan
ditelepon atau yang sejenis dengan
itu. Dalam mendengarkan jenis ini
kita secara bergantung melakukan
aktivitas mendengarkan dan
memperoleh penjelasan, meminta
lawan bicara agak lebih lambat.
Kenudian
ontoh
situasi
mendengarkan non interaktif, yaitu
mendengarkan radio, TV, dan film,
khotbah atau mendengarkan dalam
acara seremonial.

Dongeng
Nurgiyantoro (2013: 201)
membagi jenis dongeng di lihat dari
waktu
kemunculannya yaitu
dongeng klasik dan dongeng modern.
Dongeng klasik adalah cerita
dongeng yang telah muncul sejak
zaman dahulu yang telah mewarisi
secara turun temurun lewat tradisi
lisan. Sedangkan dongeng modern
adalah cerita dongeng yang sengaja
ditulis sebagai salah satu bentuk
karya sastra. Oleh karena itu, selain
dimaksudkan untuk memberikan
cerita menarik dan ajaran moral
tertentu, dongeng modern juga
tampil sebagai sebuah karya seni
yang memilikin unsur-unsur
keindahan, yang antara lain dicapai
lewat
kemenarikan
cerita,
penokohan, pengaluran, dan style.
Ketika menyampaikan dongeng ada
beberapa jenis cerita dongeng yang
dapat dipilih oleh pendongneg untuk
didongengkan kepada audience.
Menurut Asfandiyar (Hasan
2014:20), berdasarkan isi dongeng
terdapat enam jenis: (1) Dongeng
Tradisional, dongeng tradisional
adalah dongeng yang berkaitan
dengan cerita rakyat dan biasanya
turn-temurun. Dongeng ini sebagian
besar berfungsi untuk melipur lara
dan
menanamkan
semngat
kepahlawanan.
Misalnya,
Malinkundang, Calon Arang,
Sangkuriang, dll. (2) Dongeng
Futuristik (Modern), dongeng
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futuristik atau dongeng modern dongeng untuk anak-anak. Masingdisebut juga dongeng fantasi.
masing wilayah di Indonesia
Dongeng ini biasanya bercerita memiliki koleksi dongeng yang
tentang sesuatu yang fantstik, memanfaatkan potensi alam sekitar,
misalnya tiba-tiba tokohnya supaya emosi audiensi dapat lebih
menghilang.
(3)
Dongeng terbangun. Tengok saja dongeng
pendidikan, dongeng pendidikan timun mas dari Jawa Tengah, Si
adalah dongeng yang diciptakan Kabayan dari Jawa Barat atau juga
dengan suatu misi pendidikn bagi Pengeran Si Katak-katak dari
dunia
anak-anak.Misalnya, Sumatra Utara. Sampai saat ini,
mengunggah sikap hormat kepada dongeng masih memiliki tempat di
orang tua. (4) Dongeng Fabel, hati anak-anak Indonesia. Hal ini
dongeng fabel adalah dongeng disebabkan oleh kemasan dongeng
tentang kehidupn binatang yang yang merupakan perpaduan antara
digambarkan dapat berbicara unsur hiburan dengan pendidikan.
seperti manusia.Cerita-cerita fabel
Dalam sebuah dongeng terdapat
sangat luwes digunakan untuk unsur-unsur penting yang meliputi
menyindir perilaku manusia tanpa alur, tokoh, latar, dan tema. Dongeng
membuat manusia tersinggung. yang
bermutu
memiliki
Misalnya, dongeng kancil, kelinci, perkembangan yang memadai pada
dan kura-kura. (5) Dongeng sejarah, keempat unsur tersebut. Mungkin
dongeng sejarah biasanya terkait unsur yang satu lebih ditekankan
dengan
suatu
peristiwa daripada unsur yang lain, tetapi
sejarah.Dongeng ini banyak yang semua dikembangkan dengan baik.
bertemakan kepahlawanan.
Misalnya, sejarah perjuangan METODE
Indonesia. (6) Dongeng terapi,
Metode penelitian yang
dongeng terapi adalah dongeng yang digunakan adalah metode deskriptif,
dipertemukan bagi anak-anak pendekatan kualitatif. Metode
korban bencana atau anak-anak tersebut digunakan karena metode
yang sakit. Dongeng terapi adalah kualitatif deskriptif merupakan
dongeng yang bisa membuat rileks penelitian tujuannya untuk
saraf-saraf otak dan membuat mendeskripsikan dan menganalisis
tenang hati mereka.Oleh karena itu, fenomena, peristiwa, ktivitas sosial,
dongeng ini didukung pula oleh sikap, kepercayaan, persepsi,
kesabaran pendongengnya dan pemikiran, orang secara individual
musik sesuai dengan terapi itu atau kelompok dengan cara deskripsi
sehingga membuat anak merasa dalam bentuk kata-kata dan bahasa,
nyaman. Indonesia adalah negara pada suatu konteks khusus yang
yang kaya akan dongeng, khususnya alamiah dan dengan memanfaatkan
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berbagai metode alamiah. Penelitian
ini dilaksanakan di SD Negeri 1
Sumber semster ganjil (1) tahun
pelajaran 2018/2019. Subjek
penelitian ini adalah siswa kelas III
SD SD Negeri 1 Sumber yang
berjumlah 26 siswa yang terdiri dari
15 siswa laki-laki dan 11 siswa
perempuan. Peneliti dibantu guru
kelas dan teman peneliti sebagai
observer. Variabel bebas dalam
penelitian ini adalah media majalah
“bobo”. Indikator kemampuan
menyimak dan aspek penilaian
menyimak dongeng:
Tabel 1
Indikator Kemampuan Menyimak
(Ifadah:2013)

Tabel 2
Aspek Penilaian Kemampuan
Menyimak Secara Tertulis

Tabel 3
Aspek Penilaian Kemampuan
Menyimak Secara Lisan

Keterangan:
Skala 5 : Baik Sekali
Skala 4 : Baik
Skala 3 : Sedang
Skala 2 : Cukup
Skala 1 : Kurang
Kriteria penilaian hasil tes siswa
menggunakan sklala 1-5. Setiap
angka mempunyai deskripsi verbal
seperti berikut: (1) Skor 1 artinya
tidak ada unsur yang benar, (2) skor
2 artinya ada sedikit unsur yang
benar, (3) skor 3 artinya jumlah
unsur salah dan unsur benar kurang
lebih seimbang, (4) skor 4 artinya
ketepatan tinggi dengan sedikit
kesalahan, dan (5) skor 5 artinya
tepat sekali tanpa ada kesalahan
(Nurgiyantoro, 2010: 366). Jadi
dalam penilain hasil tes siswa, skor
yang diperoleh dari tes tertulis
dijumlahkan dengan hasil tes lisan
dan bibagi dua sehingga diperoleh
nilai siswa.
Teknik pengumpulan data
menggunakan (a) Teknik Observasi
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Langsung, (b) Teknik Pengukuran,
(c) Teknik Komunikasi Langsung, (d)
Teknik Dokumentasi. Adapun alat
pengumpulan data dalam penelitian
ini terdiri dari lembar observasi,
lembar tes, pedoman wawancara,
dan dokumentasi.

menyimak dongeng dengan media
dongeng berbasis majalah “Bobo”
pada siswa kelas III SDN 1 Sumber.
Hasil observasi kegiatan guru
siklus I menunjukan bahwa dari
aspek kegiatan yang diamati oleh
observer, diketahui aspek yang
sudah terlaksanakan dengan baik
dan satu aspek yang masih belum
maksimal. Sedangkan pada siklus II
sebelah aspek yeng diamati observer
sudah
terlaksana
dengan.
Berdasarkan observasi, dapat
digambarkan sebagai berikut. Aspek
guru membawa semua perangkat
pembelajaran yang digunakan pada
siklus I dan siklus II sudah dilakukan
dengan baik.
Aspek guru mengadakan
apersepsi dengan dengan bertanya
jawab mengenai materi yang akan
dipelajari, siklus I guru sudah
melakukan apersepsi sesuai dengan
bertanya jawab mengenai materi
yang akan dipelajari, sedngkan pada
siklus II dilakukan dengan mengulas
kemabali materi pertemuan
sebelumnya.
Aspek guru menyampaikan
indikator yang menjadi tujuan
pemebelajarn, pada siklus I dan
siklus II sudah dilaksanakan oleh
guru sesuai dengan tujuan
pembelajaran.Aspek menyampaikan
materi ajar, siklus I sudah guru
sampaikan, tetapi cara-cara
menyimak dongeng perlu dijelaskan
lebih mendalam. Sedangkan pada
siklus II sudah guru jelaskan dengan
baik yaitu guru menguasai materi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan
pemanfaatan
Media dongeng berbasis
majalah
“Bobo”
dalam
Pembelajaran
Menyimak
Dongeng
Penerapan pemanfaatan media
dongeng
berbasis
majalah
“Bobo”dalam kegiatan pembelajaran
di kelas dianalisis berdasarkan hasil
observasi yang dilakukan oleh
observer saat kagiatan belajar
berlangsung di kelas. Hal ini berarti
saat kegiatan belajar mengajar
berlangsung, observer selalu
mengamati terjadinya proses
kegiatan belajar. Hal yang
diobservasi yaitu disesuaikan
dengan sistematika kegiatan
pembelajaran (RPP). Adapun
kegiatan yang diobservasi adalah
kegiatan guru saat mengajar
menyimak dongeng dengan media
dongeng berbasis majalah “Bobo”.
Hasil observasi yang diperoleh
dijadikan bukti dan data refleksi
selama proses pembelajaran
berlangsung, kemudian dijadikan
acuan untuk perbaikan pada siklus
berikutnya.
Hal-hal
yang
diobservasi saat penelitian tentang
peningkatan
kemampuan
68 JURNAL HADHARIYAH Volume 4 Nomor 1, Oktober 2018

ajar dan menjelaskan dengan lebih
detail atau mendalam. Aspek guru
menjelaskan langkah-langkah
menyimak dongeng dengan media
dongeng berbasis majalah “Bobo”,
siklus I sudah guru jelaskan dengan
baik, namun perlu dijelaskan secara
sistematis agar siswa tidak
kebingungan.Pada siklus II sudah
guru jelaskan dengan baik,
sistematis dan maksimal.
Aspek selanjutnya, guru
mengarahkan siswa menyimak
dongeng dengan media dongeng
berbasis majalah “Bobo” agar siswa
mencatat ide-ide manarik yang
terdapat dalam dongeng, siklus I
sudah guru laksanakan tetapi perlu
ketegasan agar sisw mau mencatat
ide-ide menarik sehingga siswa tidak
ngobrol dan serius menyimak.
Sedangkan pada siklus II sudah guru
laksanakan dengan baik dan tegas
sehingga siswa serius menyimak dan
mencatat hal-hal menarik yang
terdapat dalam dongeng. Aspek guru
menjelaskan cara merangkai ide-ide
menarik yang ada dalam dongeng
menjadi hal-hal yang manarik, siklus
I dan siklus II sudah guru jelaskan
dengan baik.
Aspek guru memberikan
kesempatan kepada siswa untuk
bertanya dan merespon pertanyaan
siswa, siklus I sudah guru
laksanakan, tetapi perlu guru
lakukan dengan memperhatikan
waktu,
mampu
mengolah
pertanyaan dan jawaban dengan
sederhana. Sedangkan pada siklus II

sudah dilaksanakan dengan baik dan
efektif serta lugas.
Aspek guru menyimpulkan
materi pembelajaran, siklus I guru
tidak menyimpulkan materi
pembelajaran karena keterbatasan
waktu, dan siklus II sudah guru
laksanakan dengan baik.Aspek yang
terakhir
guru
mengakhiri
pembelajaran, siklus I dan siklus II
sudah guru laksanakan dengan baik.
Berdasarkan urian tersebut, maka
tingkat kegiatan guru dalam
penerapan media dongeng berbasis
majalah “Bobo” dalam pembelajaran
menyimak dongeng pada siklus I
sudah cukup baik, namun perlu
ditingkatkan agar mendapat hasil
yang maksimal. Sedangkan pada
siklus II sudah terlaksana dengan
baik dan maksimal.
Dengan demikian, maka tingkat
kegiatan guru dalam penerapan
media dongeng berbasis majalah
“Bobo”dalam
pembelajaran
menyimak dongeng sudah baik. Hal
ini dibuktikan berdasarkan
observasi kegiatan siswa saat
mengikuti kegiatan belajar di kelas
dengan presentase aktivitas siswa
pada siklus I dengan rata-rata 88,4%
dan meningkat 11,6 poin menjadi
100% pada siklus II.
Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa penerapan
media dongeng berbasis majalah
“Bobo” mampu meningkatkan
aktivitas belajar siswa dalam
menyimak dongeng.
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Peningkatan Kemampuan dengan 85% siswa yang tuntas
Menyimak
Dongeng belajarnya”.
Menggunakan media Boneka
Analisis data peningkatan
Tangan
kemampuan menyimak dongeng
Berdasarkan hasil belajar siswa menggunakan media dongeng
secara umum menunjukan bahwa berbasis majalah “Bobo” pada
peningkatan
kemampuan penelitian ini berkaitan dengan
menyimak dongeng menggunakan penelitian
Cristanti
(2013)
media boneka tangan sangat mengemukakan bahwa kemampuan
signifikan. Hal ini terlihat dari hasil menyimak dongeng siswa kelas III
tes menyimak dongeng pada siklus SD Negeri 1 Sumber Kecamatan
I ke siklus II. Berdasarkan hasil tes, Sumber Kabupaten Cirebon
diketahui pada siklus I rata-rata nilai mengalamipeningkatan. Hal ini
yang diperoleh siswa sebesar 61,54 dapat dilihat dari perolehan hasil
dengan jumlah siswa yang belajar siswa pada siklus 1 sebesar
dinyatakan tuntas 16 siswa, dengan 65,38% mengalami peningkatan
presentase ketuntasan klasikal sebesar 23,08% menjadi 88,46%
65,38% kategori cukup. Sedangkan pada siklus 2. Berdasarkan data di
siswa yang tidak tuntas berjumlah 10 atas maka dapat disimpulkan bahwa
siswa, dengan presentase 38,46%. media dongeng berbasis majalah
Sedangkan pada siklus II meningkat “Bobo” dapat meningkatkan
8,64 poin nilai rata-rata dipeoleh kemampuan menyimak dongeng
siswa sebesar 76,92 dengan jumlah siswa kelas III SD Negeri 1 Sumber
siswa yang dinyatakan tuntas Kecamatan Sumber Kabupaten
berjumlah 23 siswa, dengan Cirebon.
presentase ketuntasan klasikal
88,46% kategori baik. Sedangkan SIMPULAN DAN SARAN
siswa yang tidak tuntas berjumlah 3
Berdasarkan rumusan masalah,
siswa, dengan presentase 11,54%. hasil pengolahan dan analisis data
Dengan demikian, maka penelitian serta
pembahasan,
dapat
ini sudah mencapai target maksimal disimpulkan:
dan dinyatakan berhasil karena 1. Penerapan pemanfaatan media
peningkatan jumlah siswa yang
dongeng berbasis majalah
tuntas (masuk dalam kategori
“Bobo”dalam
kegiatan
mencapai target sesuai KKM) sudah
pembelajaran di kelas mampu
mencapai 85%. Hal ini sejalan dengan
meningkatkan aktivitas belajar
pendapat dari Depdikbud, 1996
siswa dalam menyimak dongeng
(Bakri, 2014: 90) yang berbunyi
berdasarkan hasil observasi yang
“suatu kelas dikatakan tuntas jika
dilakukan oleh observer saat
kelas tersebut lebih dari atau sama
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kagiatan belajar berlangsung di
kelas.
2. Kemampuan menyimak dongeng
menggunkan media dongeng
berbasis majalah “Bobo” tangan
mengalami peningkatan.
DAFTAR PUSTAKA
Angkowo R. dan A. Kosasih. 2007.
Optimalisasi
Media
Pembelajaran. Jakarta : PT.
Grasindo
Arief S. Sadiman. 2003. Media
Pendidikan. Jakarta: Raja
Grafindo Persada.
Arsyad, Azhar. 2002. Media
Pembelajaran, edisi 1. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
Bakri, Anuar. 2014. Peningkatan
Kemampuan
Menyimak
Dongeng Menggunakan Media
Film Kartun Pada Siswa Kelas
VIIA Sekolah Menengah
Pertama Negeri I Kayan Hilir
Tahun Pelajaran 2013/
2014.Skripsi. STKIP Persada
Khatulistiwa Sintang: Tidak
diterbitkan
Hasan, Akhmad. 2014. Peran
Storytelling
Terhadap
Pembinaan Minat Baca Siswa
Sekolah Dasar Islam Khazanah

Kebajikan Pondok Cabe Hilir
Tangerang.Skripsi. Universitas
Islam
Negeri:
Tidak
diterbitkan.
Ifadah, Ayunda Sayyidatul dan
Zainul
Aminin.2013.
Kemampuan Menyimak Anak
Kelompok A Dalam Kegiatan
Bercerita di TK Muslimat 42
Nurul Ulum Manyarr Gersik.
http://www.google.com/
url?sa= t&rct= j&q= &esrc=
s&source= web&cd= 1&cad=
rja&uact=
8&
ved=
0ahUKEwjM3vDWu6_
M A h U M G p Q K
HRsnBYcQFggb MAA&url=
http%3A%2F%2Fej ournal.
unesa. ac.id% 2Farticle%
2F6326% 2F19% 2Farticle.
pdf&usg= AFQjCNERDU
D90L5Gi
c6gy72np
JjcH3rxEQ&bvm=
bv.120853415, d.dGo. (diakses
pada tanggal 19 April 2016).
Nurgiyantoro, Burhan. 2010.
Penelitian Pembelajaran
Bahasa.Yogyakarta:
BPFEYOGYAKARTA.
Nurgiyantoro, Burhan. 2013. Sastra
Anak. Yogyakarta: Gajah
Mada University.
Tarigan, Henry Guntur. 2008.
Menyimak. Bandung: Angkasa

JURNAL HADHARIYAH Volume 4 Nomor 1, Oktober 2018

71

72 JURNAL HADHARIYAH Volume 4 Nomor 1, Oktober 2018
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ABSTRAK
Melafal bahasa Inggris merupakan salah satu keterampilan berbahasa
Inggris yang memerlukan latihan secara intensif. Sebagai peserta didik di era
milenial, media pembelajaran memerlukan sentuhan teknologi dalama rangka
meningkatkan kemampuan melafal disertai peningkatan motivasi belajar. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatkan
kemampuan melafal bahasa Inggris siswa kelas X IPS 3 SMA Negeri 1 Sumber
dengan penerapan Robin Personal Assistant.
Kolaboratif penelitian tindakan kelas dipilih sebagai desain penelitian ini
dan dilakukan dalam dua siklus. Instumen yang digunakan dalam penelitian
ini adala tes dan lembar observasi. Tes digunakan untuk mengetahui
peningkatan nilai melafal, sedangkan lembar observasi digunakan untuk
mengetahui keaktifan peserta didik selama proses belajar mengajar berlangsung.
Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitaif.
Hasil yang diperoleh dari siklus pertama menunjukkan bahwa jumlah
peserta didik yang memperoleh nilai dibawah KKM masih dalam jumlah besar,
yaitu 13 peserta didik. Sedangkan kriteria kesuksesan dari penelitian ini adalah
hanya 7 peserta didik yang diperbolehkan untuk memperoleh nilai dibawah
KKM, yatu 75. Setelah dilakukan siklus kedua, hasil tes menunjukkan bahwa
penelitian ini sukses, yaitu hanya 6 peserta didik yang memperoleh nilai dibawah
75. Dapat diambil kesimpulan bahawa penerapan Robin Personal Assistant dapat
meningkatkan kemampuan melafal bahasa Inggris dan mampu memotivasi
peserta didik untuk aktif dalam kegiatan melafal.
Kata Kunci: Kemampuan melafal, Robin Personal Assisstant, teknologi
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setelah tahun 2000. Generasi Z
PENDAHULUAN
Teknologi informasi dan sedang berkembang matang dalam
komunikasi (ICT) sangat populer era komputerisasi dan jaringan
dalam pembelajaran bahasa. Guru internet. Dilanjutkan oleh Charisma
yang merupakan fasilitator dituntut (2018) “digital era is to be their life
mempunyai kemampuan dalam which modern and digital tools used
penyediaan media pembelajaran to make people easier in doing
berbasis teknologi. Oleh karena itu, something”. Oleh karena itu strategi
menggunakan
guru, khususnya guru bahasa pembelajaran
Inggris harus tanggap teknologi. komputer maupun smartphone dan
Hasil penelitian Wikan (2010) aplikasinya sebagai media belajar
menyatakan bahwa “competence in sangat digemari peserta didik, salah
handling ICT is a required and satunya adalah Robin Personal
important asset of citizens in Assisstant dimana pesrta didik
modern society”. Bisa diambil dapat berlatih melafal kosakata
kesimpulan bahwa bukan hanya dalam bahasa Inggris dengan
guru, tetapi semua lini masyarakat pelafalan yang tepat berdasarkan
yang hidup di lingkungan modern bahasa aslinya.
Siswa tingkat menengah atas
harus memahami teknologi. Hasil
penelitian yang sama juga sudah mulai bosan dengan
menemukan bahwa “in particular pembelajaran bahasa yang monoton
with the introduction of the internet dan tanpa unsur teknologi di
in the 1990s, the belief in modern dalamnya. Hal ini dibuktikan dengan
technology, as a kind of miracle banyaknya fakta yang terjadi di
cure for the enhancement of kelas, yang salah satunya yaitu siswa
learning, increased considrably”. lebih suka membuka HP daripada
Pernyataan tersebut menunjukkan mendengarkan penjelasan guru.
bahwa
teknologi
mampu Selain itu, melafal kosakata bahasa
meningkatkan
kualitas Inggris juga masih dalam kriteria
pembelajaran dan merubah atmosfir rendah, dimana masih seringnya
kelas menjadi lebih menyenangkan. terjadi kesalahan dalam melafal
Kebiasaan yang terjadi dalam sehingga merubah makna maupun
kehidupan peserta didik harus susah dimengerti.
Dengan adanya permasalahan
dipertimbangkan dan dijadikan
sebagai masukan yang positif untuk siswa yang kurang tertarik dengan
merancang kegiatan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran
yang menyenangkan. Generasi yang bahasa serta kurangnya latihan
merupakan peserta didik saat ini melafal yang benar, peneliti
dijelaskan oleh Reilly (2012) adalah mengenalkan salah satu media
generasi Z, yaitu generasi yang lahir
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pembelajaran bahasa khususnya
melafal berbasis teknologi, yaitu
Robin Personal Assisstant. Robin
yang
merupakan
sebutan
populernya adalah aplikasi android
yang bisa di instal melalui google
play secara gratis dan digunakan
sebagau asisten pribadi.
Robin memfasilitasi peserta
didik untuk melakukan percakapan
layaknya dengan asisten pribadi.
Robin menggunakan bahasa Inggris
dan akan menjawab semua
pertanyaan pengguna sesuai yang
diharapkan apabila pengguna
menggunakan pelafalan yang tepat
seperti bahasa aslinya. Robin akan
kebingungan dan menanyakan ulang
pertanyaan pengguna apabila
pelafalan tidak tepat. Oleh karena
itu, dengan belajar melafal
menggunakan Robin, peserta didik
akan berusaha melafal bahasa
Inggris dengan benar. Ketika Robin
tidak memahami pelafalan mereka,
mereka kan berusaha memperbaiki
pelafalannya, sehingga Robin paham
dan memenuhi permintaan serta
melayani mereka selayaknya
seorang asisten pribadi.
Berdasarkan masalah yang
ditemui, rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah “Bagaimana
penerapan Robin Personal Assistant
dalam meningkatkan kemampuan
melafal bahasa Inggris?”

TINJAUAN PUSTAKA
Media Pembelajaran
Media pembelajaran memegang
peranan
penting
dalam
pembelajaran. Penggunaan media
pembelajaran dapat membantu
tenaga
pendidik
dalam
menyampaikan materi. Media
pembelajaran adalah suatu cara,
alat, atau proses yang digunakan
untuk menyampaikan pesan dari
sumber pesan kepada penerima
pesan yang berlangsung dalam
proses pendidikan. Sedangkan dalam
proses pembelajaran peran media
sangat dibutuhkan untuk menunjang
tercapainya tujuan pembelajaran.
Menurut Arsyad (2011:3), media
merupakan
perantara
atau
pengantar pesan dari pengirim
kepada penerima pesan. Adapun
menurut Sudjana (2010:7), media
adalah suatu alat bantu yang
membantu menunjang saat guru
melakukan pengajaran.
Romiszowski dalam Angkowo
dan Kosasih (2007:14) media
dikatakan sebagai “ as the carriers
on
messages,
from
some
transmitting source (which may be
a human being or inanimate object),
to receiver of the message (which
in our case is the learner).
Penggunaan
media
dalam
pembelajaran pada proses belajar
mengajar dapat membangkitkan
keinginan dan minat yang baru,
membangkitkan motivasi dan
rangsangan kegiatan belajar, bahkan
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membawa pengaruh-pengaruh
psikologis terhadap siswa.
Penggunaan
media
pembelajaran pada tahap orientasi
pembelajaran
akan
sangat
membantu keefektifan proses
pembelajaran dan penyampaian
pesan serta isi pelajaran saat itu.
Kemampuan Melafal
Dalam penelitiannya, Kosasih
(2017)
menyatakan
bahwa
“pronunciation is essential for
speaking and understanding spoken
English well”. Dapat disimpulkan
bahwa kemampuan melafal atau
pronunciation merupakan hal yang
penting dan harus dikuasai dalam
keterampilan berbicara. Dengan
pelafalan yang benar, keterampilan
berbicara seseorang akan lebih baik.
Tidak hanya itu, baik buruknya
keterampilan berbicara bahasa
Inggris seseorang, tergantung pada
baiknya pelafalan.
Selanjutnya menurut Oxford
Learner’s Pocket Dictionary (1995),
kemampuan melafal adalah “way in
which the language is spoken”, ini
berarti
dalam
berbicara
menggunakan bahasa Inggris harus
memperhatikan pelafalan setiap
kosakata dengan tepat. Peserta
didik ditunutut untuk mampu
melafalkan kosakata dalam bahasa
Inggris dengan benar karena apabila
terjadi kesalahan pada pelafalan,
informasi tidak akan tersampaikan
dengan baik dan benar, sehingga

akan
menimbulkan
communication.

miss

Robin Personal Assistant
Dalam smartphone, banyak
aplikasi Intelligent Personal
Assistant (IPAs) yang bisa
digunakan
sebagai
media
pembelajaran. Beberapa aplikasi
IPAs yang populer adalah Siri pada
Ios, Cortana pada windows dan
beberapa aplikasi pada android,
yaitu Google Now, My Assistant,
Google Allo, Robin, Databot, Indigo
(Lyra), dan Smart Voice Assistant.
Robin Personal Assistant
adalah salah satu aplikasi Intelligent
Personal Assistant pada smartphone
android yang berfungsi sebagai
asisten pribadi. Cara kerja aplikasi
ini seperti bercakap-cakap biasa.
Pengguna
bisa
bertanya,
memerintah dan bahkan mencari
informasi
terkini
dengan
mengaktifkan dan bercakap-cakap.
Bisa dikatakan bahwa Robin
personal Assistant adalah asisten on
te go. Bisa dibawa dan dioperasikan
dimana saja asalakan tersambung
dengan internet.
Menu-menu yang ada dalam
aplikasi Robin ini juga bervariasi,
yaitu: radio, surat kabar elektronik,
map atau denah lokasi dan informasi
lainnya yang bisa diketahui hanya
dengan bertanya menggunakan
bahasa Inggris denga pelafalan yang
tepat dan benar.
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METODE PENELITIAN
Desain
penelitian
yang
digunakan pada penelitian ini adalah
kolaboratif penelitian tindakan kelas.
Peneliti berkolaborasi dengan guru
bahasa Inggris yang mengajar pada
kelas X IPS 3 SMA Negeri 1 Sumber
yang terdiri dari dua siklus.
Partisipan dalam penelitan ini
adalah 35 siswa kelas X IPS 3 dengan
jumlah siswa laki-laki 13 dan
perempuan 22. Instrumen penelitian
yang digunakan adalah tes dan
lembar observasi. Tes digunakan
untuk mengetahui nilai melafal
peserta didik dan lembar observasi
digunakan untuk mengetahui
keaktifan peserta didik dalam
kegiatan
belajar
mengajar
kemampuan melafal menggunakan
Robin Personal Assistant. Data yang
terkumpul dianalisis menggunakan
metode kualitatif dan kuantitatif.
Indikator kemampauan melafal
yang dinilai dapat dilihat pada
Tabel.1 berikut:

jumlah peserta didik yang ada di
kelas X IPS 3 memperoleh nilai
diatas atau sama dengan KKM mata
pelajaran bahasa Inggris yang telah
ditetapkan. Jumlah peserta didik
adalah 35. Hal ini berarti hanya 7
peserta
didik
yang
boleh
memperoleh nilai dibawah KKM atau
dibawah 75.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Siklus 1
Pada siklus 1, peneliti
berkolaborasi dengan guru bahasa
Inggris untuk mengetahui hasil
penerapan Robin Personal Assistant
pada pembelajaran kemampuan
melafal bahasa Inggris. Hasil tes
yang sudah dianalisis pada siklus 1
menunjukkan bahwa dari 35 peserta
didik, ada 13 peserta didik yang
memperoleh nilai dibawah KKM,
yaitu dibawah 75. Hasil tes
kemampuan melafal pada siklus 1
dapat dilihat pada Tabel.2.

Tabel.1
Indikator Kemampuan Melafal

Kriteria kesuksesan pada
penelitian ini adalah apabila 80% dari
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Hasil observasi penerapan
Robin Personal Assistant pada
pembelajaran bahasa Inggris untuk
meningkatkan kemampuan melafal
yang dilakukan oleh observer
menunjukkan hasil yang baik.
Peserta didik sangat antusias ketika
melakukan percakapan dengan
Robin. Hal ini menunjukkan bahwa
Robin Personal Assistant mampu
memotivasi peserta didik dalam
pembelajaran kemampuan melafal.
Namun nilai tes yang belum optimal
dan masih dibawah kriteria
kesusksesan penelitian, menuntut
peneliti untuk melanjutkan ke siklus
kedua.
Siklus 2
Pada siklus 2, peneliti
berkolaborasi dengan guru bahasa
Inggris untuk merumuskan RPP dan
merubah
sedikit
strategi
pembelajaran dalam rangka
memperoleh nilai sesuai kriteria
kesuksesan pada penelitian ini.
Apabila pada siklus 1 peneliti tidak
mengizinkan peserta didik untuk
menulis terlebih dahulu kosakata
yang akan dipraktekkan pada
aplikasi Robin, pada siklus 2 peneliti
meminta peserta didik untuk
mengonsep terlebih dahulu kosakata
yang akan digunakan untuk
bercakap-cakap dengan Robin.
Setelah
peserta
didik
mengonsep kosakata yang akan
digunkan untuk bercakap-cakap
dengan Robin, hasil tes pada siklus
2 menunjukkan kenaikan yang
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signifikan. Adapun nilai tes pada
siklus 2 dapat dilihat pada Tabel.3.
Tabel 3.
Nilai Tes pada Siklus 2

Berdasarkan Tabel. 3, dapat
disimpulkan bahwa terdapat 6
peserta didik yang memperoleh nilai
dibawah KKM, yaitu dibawah 75.
Berdasarkan kriteria kesuksesan
pada penelitian ini, yaitu 80% dari
jumlah peserta didik yang ada di
kelas X IPS 3 memperoleh nilai
diatas atau sama dengan KKM mata
pelajaran bahasa Inggris yang telah
ditetapkan. Jadi, 7 peserta didik
yang diperbolehkan memperoleh
nilai dibawah 75.
Hal ini berarti pada siklus 2,
penelitian ini sudah berhasil karena
menunjukkan hasil sesuai kriteria
kesuksesan, yaitu hanya 6 peserta
didik yang memperoleh nilai
dibawah 75. Sedangkan berdasarkan
hasil observasi yang dilakukan oleh
observer, diperoleh hasil yang
sangat baik, yaitu peserta didik
makin antusias dalam bercakapcakap menggunakan Robin karena
mereka diperbolehkan untuk
mengonsep kosakata yang akan
digunakan terlebih dahulu.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian
yang telah diperoleh, Robin Personal
Assistant sangat baik diterapkan
pada pembelajaran keterampilan
melafal bahasa Inggris pada kelas X
IPS 3 SMA Negeri 1 Sumber. Dari
nilai tes pada siklus 2, nampak
peningkatan nilai yang signifikan.
Sedangkan berdasarkan lembar
observasi sebagai instrumen
penelitian kedua, diperoleh hasil
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yang sangat baik, yaitu peserta didik
sangat antusias, aktif dan
termotivasi pada penggunaan
aplikasi Robin dalam kegiatan
praktek melafal bahasa Inggris.
Kesimpulan tersebut dapat
dijadikan acuan saran kepada para
pendidik untuk menggunakan media
pembelajaran,
khususnya
pembelajaran bahasa, dengan
memasukkan unsur teknologi di
dalamnya. Teknologi sangat diminati
oleh peserta didik dewasa ini,
mengingat peserta didik zaman
sekarang adalah generasi milenial
dimana mereka tumbuh dan
berkembang pada dunia digital.
Robin Personal Assistant
adalah
salah
satu
media
pembelajaran bahasa, yaitu melafal
dengan menggunakan teknologi.
Smartphone dengan segala
kecanggihan aplikasi di dalamnyanya
dapat dimanfaatkan sebagai media
belajar yang menyenangkan,
memotivasi dan menumbuhkan
keaktifan peserta didik dalam
belajar.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan pemahaman konsep
matematis dengan menggunakan desain model pembelajaran jarring laba-laba
berbasis discovery learning. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah
PTK dengan desain penelitian model spiral dari Kemmis dan Taggart yang
dimulai dengan tahap perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan
(observing), dan refleksi (reflecting) di laksanakan di MTs Islamiyah Kenanga
Kabupaten Cirebon kelas VIIIB Tahun Pelajaran 2018-2019. Instrumen yang
digunakan yaitu tes hasil belajar dan pedoman observasi. Teknik pengolahan
data yaitu pengolahan data proses yang terdiri dari kinerja guru dan aktivitas
peserta didik selama pembelajaran berlangsung serta pengolahan data hasil
yaitu penilaian hasil belajar dengan tes. Hasil yang diperoleh pada pra siklus
yaitu dari 21 peserta didik hanya 8 peserta didik atau 38,1 % yang memenuhi
KKM.
Pada siklus I dengan menggunakan desain model pembelajaran jaring labalaba berbasis discovery learning dengan menggunakan langkah-langkah
pembelajarannya (1) tahap berpikir mandiri; (2) tahap memanfaatkan media
pembelajaran; (3) tahap tutorial sebaya; (4) tahap diskusi; (5) tahap penguatan;
(6) tahap pembentukan komunitas (Networking) dihasilkan sebanyak 15 Peserta
didik yang mencapai KKM atau sebanyak 71%. Selain itu hasil kinerja guru
pada siklusi I diperoleh sebanyak 80 % menunjukkan kinerja sangat baik. Pada
siklus ke II dihasilkan sebanyak 18 Peserta didik yang mencapai KKM atau
sebanyak 85,7% atau 86% artinya adanya peningkatan dari siklus I ke siklus II
sebanyak 9% dengan memberikan perlakuan yang lebih dengan memberikan
contoh-contoh nyata dan aktivitas yang lebih mengarahkan pada potensi peserta
didik meningkat Selain itu hasil kinerja guru pada siklusi II diperoleh sebanyak
91% hal ini membuktikan hasil kinerja guru berdasarkan pengamatan
meningkat 5% dari siklus I. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa
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sebelum menggunakan desain model pembelajaran jarring laba-laba berbasis
discovery learning terdapat peningkatan sebanyak 41,9% pada siklus I dan
47.9% sehingga hampir 50% pemahaman konsep matematis peserta didik
meningkat.
Kata Kunci: Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis, Desain Model
Pembelajaran Jaring Laba-laba, Discovery Learning.

PENDAHULUAN
Matematika merupakan ilmu
yang menjadi pendukung disiplin
ilmu lainnya. Perkembangan
teknologi dan penerapan kurikulum
pada
satuan
pendidikan
mengharuskan peserta didik tidak
tekstual sehingga membutuhkan
pemahaman yang baik dalam
mengimpemntasikan literasi yang
dimiliki dengan kehidpan seharihari.
Pentingnya peran matematika
dibuktikan dengan adanya upaya
pemerintah dalam meningkatkan
sistem pengajaran matematika Salah
satu upaya nyata yang dilakukan
pemerintah
terlihat
pada
penyempurnaa
kurikulum
matematika, yaitu ditetapkannya
Undang-undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dan peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Standar Nasional Pendidikan.
Kebijakan pemerintah tersebut
mengamanatkan kepada setiap
satuan
pendidikan
dasar
dan menengah untuk mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) yang sekarang

disempurnakan dengan penerapan
Revisi Kurikulum 2013. Salah satu
tujuan kurikulum yang diberlakukan
adalah kemampuan memahami
konsep matematika, menjelaskan
keterkaitan antarkonsep dan
mengaplikasikan konsep atau
algoritma, secara luwes, akurat,
efisien, dan tepat, dalam pemecahan
masalah.
Menurut Rohana (2011: 111)
untuk
memahami
konsep
matematika diperlukan kemampuan
generalisasi serta abstraksi yang
cukup tinggi. Sedangkan saat ini
penguasaan peserta didik terhadap
materi konsep – konsep matematika
masih lemah bahkan dipahami
dengan keliru. Sebagaimana yang
dikemukakan
Ruseffendi
(2006:156) bahwa terdapat banyak
peserta didik yang setelah belajar
matematika,
tidak
mampu
memahami bahkan pada bagian
yang paling sederhana sekalipun
banyk konsep yang dipahami secara
keliru sehingga matematika
dianggap sebagai ilmu yang sukar,
ruwet, dan sulit.
Pemhaman konsep dalam
mempelajari matematika bukan hal
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yang
mudah
sehingga
membutuhkan suatu kemampuan
yang terbentuk karena suatu
pembiasaan. Pembiasaan yang
dilakukan dengan dukungan
pendidik atau guru dalam
memberikan inovasi kepada peserta
didik. Inovasi pembelajaran yang
diberikan akan memberikan hasil
pemahaman yang baik.
Indikator pemahan konsep
yang digunakan mengacu pada
Sanjaya (2009) indikator yang
pemahaman konsep antara lain (1)
mampu menerangkan secara verbal
apa yang telah dicapai; (2) mampu
menyajikan situasi matematika
kedalam berbagai cara serta
mengetahui perbedaannya; (3)
mampu mengklasifikasikan objekobjek berdasarkan dipenuhi atau
tidaknya
persyaratan
yang
membentuk konsep tersbut; (4)
mampu menerapkan hubungan
antara konsep dan prosedur; (5)
mampu memberikan contoh nyata
dari
konsep;
(6)
mampu
menerapkan konsep secara
algoritma; dan (7) mampu
mengambangkan konsep yang telah
dipelajari.
Kenyataan
di
lapangan
pemahaman konsep peserta didik di
MTs islamiyah masih rendah pada
materi pola bilangan, mereka masih
mengalami kesulitan dalam
menyelesaikannya, memngklasifikasikan, memberkan contoh atau
menerapkan konsep pada konsep

yang lainnya serta menemukan halhal yang baru maupun yang sudah
ditentukan. Sedangkan pembelajaran pola bilangan dalam Kurikulum
2013 menjadi salah satu pilar dari
delapan tujuan pembelajaran
matematika di jenjang menengah
pertama, yaitu menggunakan pola
sebagai dugaan penyelesaian
masalah. Dugaan atau hipotesa ini
harus didukung dengan adanya sikap
Discovery atau menemukan
sesuatu.
Inovasi yang dilakukan oleh
guru
untuk
membentuk
pemahaman konsep yang baik yaitu
dengan menggunakan desain
pembelajaran jarring laba-laba
berbasis Discovery Learning. Model
pembelajaran jarring laba-laba
menurut Morion (2014) adalah
model pembelajaran tanpa terikat
oleh tema tetapi lebih mengarah
kepada pendekatan strategi
pembelajaran. Model pembelajaran
ini diharapkan memberikan
kesempatan kepada peserta didik
untuk membangun pengetahuannya
dengan kemandirian yang mereka
miliki dengan semjua sumber belajar
yang ada. Keterbatasan sumber
belajar yang dimiliki oleh MTs
Islamiyah tidak menjadi kendala
dalam proses pembelajaran karena
masih banyak sumber yang dapat
dimanfaatkan.
Jaring laba-laba menjadi konsep
dalam peserta didik dalam
membangun jaringnya, yaitu dimulai
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dari pusat kemudian meluas
bergerak seiring dengan motivasi
dan rasa penasaran mereka dalam
mendapatkan pengetahuan yang
dimilikinya membentuk sarang labalaba sampai terbentuk equilibrium
pengetahuan yang utuh. Sedangkan
Discovery Learning menjadi
pendukung dalam setiap langkah
membuat jejaring tersebut karena
menurut Siregar (dalam Illahi,
2012: 30) menyatakan bahwa
discovery by learning merupakan
proses pembelajaran untuk
menemukan sesuatu yang baru
dalam kegiatan belajar-mengajar.
Berdasarkan teori tersebut
jelas bahwa pembelajaran dengan
desain jaring laba-laba berbasis
discovery learning memberikan
nuansa yang baik sehingga potensipotensi yang dimiliki peserta didik
dapat berkembang seperti jejaring
dengan
proses
penemuan
terbimbing untuk menghasilkan
pemecahan
masalah
yang
diharapkan.
Desain jarring laba-laba
digambarkan sebagai berikut:

Langkah-langkah pembelajarnnya yaitu (1) tahap berpikir
mandiri; (2) tahap memanfaatkan
media pembelajaran; (3) tahap
tutorial sebaya; (4) tahap diskusi; (5)
tahap penguatan; (6) tahap
pembentukan
komunitas
(Networking). Pembelajaran ini
mengarahkan kepada peserta didik
dengan kemandiriannya dengan
meng discovery Learning. Mereka
diperbolehkan untuk meninggalkan
tempat duduk untuk mencari
sumber dan penunjang lainnya.
Dengan demikian peserta didik
dapat membangun pengetahuannya
dengan gaya dan suasana yang
senyaman mungkin.
Desain pembelajaran jarring
laba-laba berbasis discovery
Learning selaras dengan tujuan
kurikulum 2013 dimana peserta
didik dapat mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, mengolah
dan mengkomunikasikan hasil
informasi yang diperoleh dengan
bentuk presentasi. Implemantasi
dari pembelajaran ini yaitu
dibuktikan dengan tahap pertama
bekerja mandiri (self-thinking)
dengan kegiatan mengamati. Tahap
kedua pemanfaatan media sumber
belajar (literature)dan Tutorial
sebaya (peers) dengan menanya dan
mengumpulkan informasi. Terakhir
tahap pebentukan komunitas belajar
(networking) ditandai dengan
kegiatan mengkomunikasikan
dengan presentasi dan diskusi di
dalam kelas.
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Berdasarkan permasalahan dan
pembuktian teoritis yang diberikan
maka materi pola dan baris bilangan
dengan desain model pembelajaran
jaring laba-laba berbasis discovery
learning menjadi salah satu solusi
dalam mengatasi masalah pada
penelitian ini.
METODE
Metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah PTK dengan
desain penelitain model spiral dari
Kemmis dan Taggart yang dimulai
dengan tahap perencanaan
(planning), tindakan (action),
pengamatan (observing) , dan
refleksi (reflecting) sebagai berikut:

Cirebon tahun Pelajaran 2018/ 2019
dengan jumlah Peserta didik
sebanyak 21 orang. Instrumen yang
digunakan yaitu tes hasil belajar,
format observasi, wawancara, dan
catatan lapangan.
Teknik pengolahan data yaitu
pengolahan data proses yang terdiri
dari kinerja guru dan aktivitas
Peserta didik selama pembelajaran
berlangsung serta pengolahan data
hasil yaitu penilaian hasil belajar
dengan tes menggunakan penilaian
sebagai berikut.

Tafsiran:
T (Tuntas) = Nilai e” KKM
BT (Belum Tuntas) = Nilai < KKM
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penggunaan desain model
pembelajaran jaring laba-laba
berbasis discovery learning
membantu meningkatkan peserta
didik dalam memahami konsep pola
dan barisan bilangan yang menjadi
salah satu materi dasar dan penting
dalam pengembangan kurikulum
2013.

Pra Siklus
Pembelajaran matematika
Gambar 2. Model Spiral Kemmis &
Taggart (Wiriaatmadja, 2005: 66) dengan materi pola dan barisan
bilangan di kelas VIIIB MTs
Subjek dalam penelitian ini Islamiyah Kenanga awalnya sangat
adalah Peserta didik kelas VIIIB sulit dikondisikan, dengan suasana
MTs Islamiyah Kenanga Kabupaten kelas yang kurang kondusif dan
enggan untuk belajar karena
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menganggap bahwa matematika
sangat tidak menyenangkan
sehingga berpengaruh pada
pemahaman konsep matematis hal
ini dibuktikan dengan dari 21 peserta
didik hanya 8 peserta didik atau 38,1
% yang memenuhi KKM dan sangat
jelas bahwa pemahaman konsep
matematikanya rendah. Kurangnya
media
pembelajaran
yang
diterapkan juga salah satu
pendukung rendahnya pemahaman
konsep peserta didik.
Siklus I
Pada siklus I pembelajaran
menggunakan desain pembelajaran
jaring laba-laba berbasis discovery
learning. Langkah pertama guru
memberikan
gambar
beranekaragam yang berkaitan
dengan pola bilangan dalam
kehidupan sehari sebagai bentuk
dari tahap berpikir mandiri,
pemanfaatn media yang ada pada
alam sekitar mapun media yang
disiapkan guru dalam bentuk buku
penunjang merupakan bagian dari
tahapan
kedua
yaitu
memamanfaatkan media.
Tahap yang ketiga yaitu siswa
diberika masalah, mereka saling
Tanya
kemudian
dibentuk
kelompok, 1 kelompok 4-5 peserta
yang merupakan tahap ketiga
tutorial sebaya dan diskusi.
Pada
tahap
penguatan
(reinforcement) diberikan oleh
guru setelah masing-masing

perwakilan
kelompok
mempresentasikan
dan
pembentukan
komunitas
merupakan tahapan yang
terakhir ditandai
dengan
memberikan penugasan kepada
masing-masing kelompok untuk
menindaklajuti pekerjaanya.
Awalnya siswa merasa kaget
dan kurang koperatif karena
pembelajaran yang dilakukan
berbeda. Peserta didik sangat
antusias, yang awal pembelajaran
mereka tidak mau menerima
bahkan buku tulis pun tidak mereka
keluarkan sebagai pertanda adanya
penolakan
dalam
belajar
matematika. Setelah pembelaaran
dilaksanakan dengan membuat
konsep kelas yang nyaman dan
membangun interaksi antar peserta
didik maka terbangunnya suasana
yang lebih baik dengan tahapantahapan pembelajaran jaring labalaba berbasis discovery learning.

Gambar 3. Proses pembelajaran
dengan desain pembelajaran jaring
laba-laba berbasis discovery
learning
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Gambar 4. Hasil Pekerjaan peserta
didik siklus I
Hasil belajar Peserta didik yang
diperoleh pada siklus I yaitu
sebanyak 15 Peserta didik yang
mencapai KKM atau sebanyak 71%.
Selain itu hasil kinerja guru pada
siklusi I diperoleh sebanyak 80 %
menunjukkan kinerja sangat baik.
Hasil tersebut telah mengalami
peningkatan dibandingkan sebelum
menggunakan model pembelajaran
desain jaring laba-laba berbasis
discovery learning.

Gambar 5. Presentase Hasil Belajar
Peserta didik Siklus I
Siklus II
Pada siklus I pembelajaran
menggunakan desain pembelajaran
jaring laba-laba berbasis discovery
learning. Langkah pertama guru
memberikan
gambar

beranekaragam yang berkaitan
dengan pola bilangan dalam
kehidupan sehari sebagai bentuk
dari tahap berpikir mandiri,
pemanfaatn media yang ada pada
alam sekitar mapun media yang
disiapkan guru dalam bentuk buku
penunjang merupakan bagian dari
tahapan
kedua
yaitu
memamanfaatkan media.
Tahap yang ketiga yaitu siswa
diberika masalah, mereka saling
Tanya
kemudian
dibentuk
kelompok, 1 kelompok 4-5 peserta
yang merupakan tahap ketiga
tutorial sebaya dan diskusi.
Pada
tahap
penguatan
(reinforcement) diberikan oleh
guru setelah masing-masing
perwakilan
kelompok
mempresentasikan
dan
pembentukan
komunitas
merupakan tahapan yang
terakhir ditandai
dengan
memberikan penugasan kepada
masing-masing kelompok untuk
menindaklajuti pekerjaanya.
Pada siklus kedua ini siswa
sudah memulai membiasakan
dengan pembelajaran koperatif.
Peserta didik sangat antusias,
Setelah pembelajaran dilaksanakan
dengan membuat konsep kelas yang
nyaman dan membangun interaksi
antar peserta didik maka
terbangunnya suasana yang lebih
baik dengan tahapan-tahapan
pembelajaran jaring laba-laba
berbasis discovery learning.
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desain jaring laba-laba berbasis
discovery learning.

Gambar 6. Proses pembelajaran
dengan desain pembelajaran jaring
laba-laba berbasis discovery
learning
Gambar 7. Presentase Hasil Belajar
Peserta didik Siklus II

Gambar 7. Hasil Pekerjaan peserta
didik siklus II
Hasil belajar Peserta didik yang
diperoleh pada siklus II yaitu
sebanyak 18 Peserta didik yang
mencapai KKM atau sebanyak
85,7% atau 86% artinya adanya
peningkatan dari siklus II dengan
memberikan perlakuan yang lebih
dengan memberikan contoh-contoh
nyata dan aktivitas yang lebih
mengarahkan pada potensi peserta
didik meningkat Selain itu hasil
kinerja guru pada siklusi II diperoleh
sebanyak 91% menunjukkan kinerja
sangat baik. Hasil tersebut telah
mengalami
peningkatan
dibandingkan
sebelum
menggunakan model pembelajaran

SIMPULAN
Berdasarkan
hasil
pembelajaran menggunakan desain
pembelajaran jaring laba-laba
berbasis discovery learning dengan
6 (enam) tahap yang dilakukan. Pada
setiap siklus dihasilkan observasi
diperoleh hasil kinerja guru siklus I
sebanyak 80 % yang menunjukkan
kriteria sangat baik, pada siklus II
sebanyak 91 % dengan kriteria
sangat baik. Hasil belajar siswa pada
siklus I sebanyak 15 orang atau 71%
siswa yang tuntas dan pada siklus II
sebanyak 18 atau 86% siswa yang
tuntas/mencapai KKM, sehingga
dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran dengan desain
pembelajaran jaring laba-laba
berbasis discovery learning dapat
meningkatkan kinerja guru dan
kemampuan
pemahaman
matematis peserta didik dalam
pembelajaran. Peserta didik menjadi
lebih
bersemangat
dalam
mempelajari matematika dan tidak
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merasa bosan ketika mendapatkan
materi pola dan barisan bilangan.
Rekomendasi
bagi
peneliti
selanjutnya adalah peneliti dapat
menambahkan
media
yang
bervariasi lagi agar pemebelajaran
lebih menyenangkan, hal ini sejalan
dengan pendapat Hamalik (dalam
Sundayana, 2016: 5) bahwa
hubungan komunikasi akan berjalan
lancar dengan hasil yang maksimal
apabila menggunakan alat bantu
yang disebut media.. Bagi guru
pengajar hendaknya memberikan
penjelasan
langkah-langkah
pembelajaran yang ingin diterapkan
sehingga peserta didik dapat dengan
jelas
berinteraksi
untuk
mendapatkan
pemahaman
matematika yang baik lagi.
DAFTAR PUSTAKA
Illahi,
M.T..
Pembelajaran
Discovery Strategy dan
Mental
Vocational
Skill.Yogyakarta: Diva Press.
Marion. 2014. Design of Learning
Mathematics Using Webbed
Models. Proceeding The 2 nd
SEA-DR Conferense, April 2627.

Rochiati Wiriaatmadja. 2005.
Metode Penelitian Tindakan
Kelas. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Ruseffendi, E.T.. 2006. Pengantar
kepada Membantu Guru
M e n g e m b a n g k a n
Kompetensinya
dalam
Pengajaran Matematika
untuk
Meningkatkan
CBSA. Bandung: Tarsito.
Rohana.
2011. Pengaruh
Pembelajaran
Berbasis
Masalah
Terhadap
Pemahaman
Konsep
Mahasiswa FKIP Universitas
PGRI. Palembang :Prosiding
PGRI.
Sanjaya, Wina. 2009. Strategi
Pembelajaran Berorientasi
Standar Proses Pendidikan.
Jakarta: Kencana Prenada
Media Group.
Sundayana, Rostina. 2016. Media
dan Alat Peraga dalam
Pembelajaran Matematika.
Bnadung: Alfabeta.

JURNAL HADHARIYAH Volume 4 Nomor 1, Oktober 2018

89

90 JURNAL HADHARIYAH Volume 4 Nomor 1, Oktober 2018

PENINGKATAN PARTISIPASI AKTIF DAN HASIL
BELAJAR PESERTA DIDIK PADA TEMA HIDUP
RUKUN MELALUI COOPERATIVE LEARNING
METHOD BERBASIS TUTOR SEBAYA DI SDN 4
KENANGA KABUPATEN CIREBON
(Program Penugasan Dosen di Sekolah Universitas
Muhammadiyah Cirebon Tahun 2018)
,
Universitas Muhammadiyah Cirebon
SD Negeri 4 Kenanga Kapubaten Cirebon
widianurjannah87@gmail.com
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peningkatan partisipasi aktif dan
hasil belajar peserta didik kelas 2 pada tema hidup rukun melalui cooperative
learning method berbasis tutor sebaya. Penelitian ini merupakan Tindakan
Kelas Kolaboratif menggunakan model penelitian dari Kemmis dan Mc. Taggart.
Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 2 SD Negeri 4 Kenanga
Kabupaten Cirebon yang berjumlah 28 orang pada tahun pelajaran 2018/2019.
Instrumen yang digunakan adalah lembar tes untuk mengukur hasil belajar
dan lembar observasi untuk melihat partisipasi aktif peserta didik. Obyek dari
penelitian ini adalah peningkatan partisipasi aktif dan hasil belajar melalui
cooperative learning method berbasis tutor sebaya.
Teknik analisis data menggunakan analisis data kuantitatif, Teknik analisis
data menggunakan analisis data kuantitatif, dengan mencari presentase dari
hasil belajar peserta didik dan presentase setiap aspek dari hasil observasi.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pastisipasi aktif
siswa yang terlihat dari hasil rata-rata persentase pra siklus sebesar 38,09%,
siklus I sebesar 73,21%. dan siklus II sebesar 88,21%. Peningkatan hasil belajar
peserta didik dilihat dari persentase pra siklus sebesar 57,14%, siklus I sebesar
78,57%, dan siklus II sebesar 92,85%. Kesimpulan penelitian ini adalah
cooperative learning method berbasis tutor sebaya dapat meningkatkan
partisipasi aktif dan hasil belajar peserta didik kelas II SD 4 Kenanga tahun
pelajaran 2018/2019.
Kata Kunci : Partisipasi Aktif, Cooperative Learning Method, Tutor Sebaya
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PENDAHULUAN
karena kurang memahami perintah
Belajar
adalah
proses soal. Masalah-masalah tersebut
perubahan
perilaku
akibat berdampak pada hasil belajar
pengalaman. Seseorang dikatakan peserta didik yang rendah. Hal
belajar apabila pikiran dan tersebut dibuktikan dengan
perasaannya aktif. Melihat perolehan rata-rata hasil belajar
pengertian tentang belajar, maka peserta didik yaitu persentasenya
dalam proses pembelajarannya guru 57,14% yang lulus dalam KKM. KKM
berupaya agar peserta didik kelas 2 di SD Negeri 4 Kenanga
mengalami langsung dan dapat adalah 75.
berinteraksi dengan lingkungannya,
Bertolak dari masalah di atas,
baik lingkungan fisik maupun maka guru perlu memberikan
lingkungan sosialnya. Guru harus respon positif secara objektif dan
menyadari bahwa keaktifan konkrit yaitu berupa upaya
membutuhkan
keterlibatan membangkitkan partisipasi peserta
langsung siswa dalam pembelajaran. didik agar tujuan pembelajaran
Peserta didik dibiasakan untuk dapat tercapai secara maksimal dan
dapat berpartisipasi dalam menggali hasil belajar memuaskan. Jika
informasi.
partisipasi aktif peserta didik
Partisipasi peserta didik sangat meningkat,
maka
akan
penting untuk menciptkan suasana meningkatkan pula hasil belajar
pembelajaran yang lebih aktif, peserta didik. Karena menurut
kreatif dan menyenangkan. Nasution (Aunurrahman, 2010)
Menurut Utama, Muhammad Putra mengatakan bahwa hasil belajar
(2016)
menjelaskan
bahwa adalah perubahan yang terjadi pada
partisipasi aktif peserta didik akan individu yang belajar. Perubahan
muncul
melalui
interaksi tingkah laku yang terjadi dapat dan
pembelajaran yang partisipasif.
diperoleh oleh peserta didik setelah
Pada kenyataan di lapangan mereka mengikuti atau mengalami
saat peneliti melakukan observasi suatu program pembelajaran.
selama dua hari yaitu hari Senin dan
Menurut Paul B. Diedrich
Selasa tanggal 16 – 17 Juli 2018, (Sardiman, 2006: 101-102)
peserta didik lebih cenderung diam partisipasi aktif peserta didik dapat
dan hanya mengerjakan tugas yang diwujudkan
dalam
proses
diberikan oleh gurunya dalam pembelajaran melalui visual
Lembar Kerja Peserta Didik activities, oral activities, listening
(LKPD), peserta didik cenderung activities, writing activities,
individual, malu untuk bertanya dan drawing activities, motor activities,
sebagian peserta didik ada yang mental activities, emostional
malas untuk mengerjakan LKPD
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activities. Indikator yang akan
menjadi acuan dalam peningkatan
partisipasi aktif peserta didik
berdasarka masalah yang terjadi di
lapangan
dan
berdasarkan
kebutuhan yaitu 1) mendengarkan
uraian; 2) mencatat penjelasan; 3)
bertanya; 4) menjawab pertanyaan;
5) diskusi; dan 6) menjelaskan
kembali.
Indikator partisipasi aktif
peserta didik diharapkan akan
muncul pada setiap tahapantahapan cooperative learning
method berbasis tutor sebaya.
Cooperative learning method
berbasis tutor sebaya salah satu
pembelajaran yang berpusat kepada
aktivitas peserta didik (student
center).
Karena menurut Sanjaya, Wina
(2009:136)
pembelajaran
berorientasi pada aktivitas peserta
didik adalah asumsi tentang peserta
didik sebagai subjek pendidikan,
yaitu: 1) siswa bukan manusia dalam
ukuran mini, akan tetapi manusia
yang sedang dalam tahap
perkembangan; 2) setiap manusia
mempunyai perbedaan dalam hal
kemampuan; 3) siswa pada dasarnya
adalah insan yang aktif, kreatif, dan
dinamis dalam menghadapi
lingkungannya; 4) siswa memiliki
motivasi
untuk
memenuhi
kebutuhannya.
Menurut Johnson & Johnson
(Isjoni, 2009 : 16) Cooperative
learning adalah pengelompokan

peserta didik di dalam kelas ke
dalam satu kelompok kecil agar
siswa dapat bekerja sama dengan
kemampuan maksimal yang mereka
miliki dan mempelajari satu sama
lain dalam kelompok tersebut.
Pembentukan kelompoknya harus
secara heterogen artinya kelompok
dibentuk dengan siswa kemampuan
tinggi, sedang, rendah.
Pembelajaran cooperative
learning ini adalah suatu metode
pembelajaran yang diterapkan
dengan ciri khas yaitu pembentukan
kelompok yang heterogen, setiap
kelompok peserta didik mempunyai
tanggung jawab pada kelompoknya,
satu untuk semua, semua untuk
satu, adanya saling ketergantungan
antara anggota kelompok, adanya
interaksi saat bekerja sama, dan
adanya pemerataan pemberian
tugas yang sama dan nilai kelompok
itu berguna untuk semua anggota
kelompoknya, serta adanya
tanggung jawab individu terhadap
tugas yang telah diberikan oleh
kelompoknya.
Dengan adanya ciri khas dalam
penerapan cooperative learning
method maka setiap kelompok
terdapat tutor sebaya (peer
tutoring) yang bisa membantu
temannya menyelesaikan tugas
bersama. Menurut Susilowati
(2009:3-28) tutor sebaya adalah
seorang murid membantu belajar
murid lainnya dengan tingkat kelas
yang sama. Sedangkan menurut
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Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono
(2004:184) menjelaskan tugas tutor
adalah untuk membantu temannya
yang mengalami kesulitan belajar,
karena hubungan antara teman
sebayanya umumnya lebih dekat
dibandingkan hubungan guru –
peserta didik.
Langkah-langkah
yang
diterapkan dalam cooperative
learning method berbasis tutor
sebaya (peer tutoring) pada
penelitian ini adalah 1) memilih tutor
dengan syarat pringkat 10 terbaik
berdasarkan nilai rapor atau nilai
evaluasi; 2) mengelompokkan
peserta didik secara heterogen (3-4
peserta didik); 3) pemberian tugas
LKPD (berdiskusi); 4) memecahkan
masalah
bersama;
5)
mempresentasikan hasil.
Berdasarkan permasalahan di
lapangan dan adanya pembuktian
teoritis maka untuk meningkatkan
partisipasi aktif dan hasil belajar
peserta didik, penelitian tindakan
kelas kolaboratif ini menerapkan
cooperative learning method
berbasis tutor sebaya.
METODE
Metode
penilitian
ini
menggunakan tindakan kelas yang
difokuskan pada situasi kelas atau
dapat disebut dengan classroom
action research (penelitian tindakan
kelas). Model penelitian yang
digunakan adalah model spiral yang
dikembangkan oleh Kemmis and

Mc. Taggart. Menurut Kemmis and
Taggart tahap tindakan kelas terdiri
dari empat komponen yakni
perencanaan (planning), tindakan
(action), pengamatan (observing),
dan refleksi (reflecting) sebagai
berikut:

Gambar 1. Model Spiral Kemmis &
Mc.Taggart (Arikunto, 2012 : 16 )
Penelitian ini dilaksanakan
secara kolaboratif. Artinya peneliti
tidak melakukan penelitian sendiri,
namun berkolaborasi dengan dengan
guru kelas II di SDN 4 Kenanga
Kabupaten Cirebon. Subjek dalam
penelitian ini adalah peserta didik
kelas II di SD Negeri 4 Kenanga
Kabupaten Cirebon dengan jumlah
28 orang.
Penelitian ini dilaksanakan
mulai bulan Juli sampai dengan
bulan September 2018. Instrumen
yang digunakan adalah lembar tes,
LKPD dan lembar observasi. Teknik
pengumpulan data melalui lembar
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observasi yang akan melihat dan
memperoleh data partisipasi aktif
peserta didik, LKPD akan
memperoleh hasil penilaian proses
(aktivitas) dan lembar soal evaluasi
persiklus dapat melihat hasil belajar
peserta didik.
Teknik
analisis
data
menggunakan analisis data
kuantitatif, dengan mencari
presentase dari hasil belajar peserta
didik dan presentase setiap aspek
dari hasil observasi. Adapun untuk
rumusnya sebagai berikut:

Trianto (2010:242)
Arti Presentase :
90 -100% = baik sekali
80 – 89 % = baik
70 – 79 % = cukup
< - 70 % = kurang
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Pra Siklus
Sebelum melakukan penelitian,
peneliti melakukan observasi awal
selama dua hari yaitu hari Senin
tanggal 16 Juli 2018 di kelas II SDN
4 Kenanga Kabupaten Cirebon. Pada
observasi pertama, peneliti fokus
melihat situasi kelas, karakteristik
peserta didik, partisipasi peserta
didik dalam belajarnya dan melihat
keseharian
guru
dalam
menerangkan materi pembelajaran.
Pada hari Selasa tanggal 18 Juli
2018 melakukan observasi dan

wawancara kepada guru yang
keduakalinya. Kegiatan observasi ini
bertujuan untuk melihat hasil
evaluasi peserta didik. Dari hasil
evaluasi tersebut terlihat mana saja
siswa yang akan dijadikan tutor
sebaya dalam kelompoknya, dan
melihat jumlah peserta didik yang
nilainya kurang atau di bawah KKM.
KKM di SDN 4 Kenanga yaitu 75.
Pada pra siklus peserta didik
yang sudah terlihat berpartisipasi
aktif, rata-rata persentasenya hanya
sebesar 38,09%. Permasalahan
tersebut berdampak kepada hasil
belajar yang rendah. Peserta didik
yang hasil belajarnya di atas KKM
hanya 16 orang atau hanya 57,14%.
Dengan demikian terbukti bahwa
jika guru hanya menerapkan
pembelajaran yang menggunakan
cara-cara konvensional dan tidak
menerapkan model atau metode
yang inovatif maka peserta didik
akan cenderung diam di kelas dan
tidak mematuhi proses belajarnya
seperti terlihat pasif, ngobrol sendiri,
malu bertanya, enggan menjawab
pertanyaan gurunya.

Siklus I
Siklus I dilaksanakan hari Sabtu
tanggal 04 Agustus 2018 dengan
tema hidup rukun dan sub tema
hidup rukun di sekolah. Siklus I
dilaksanakan dengan membuat
perencanaan terlebih dulu seperti
membuat RPP, LKPD dan Media
Pembelajaran. Setelah perencanaan
telah dilakukan dengan baik, langkah
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selanjutnya adalah pelaksanaan
siklus I dengan menerapkan
cooperative learning method
berbasis tutor sebaya.
Pelaksanaan pembelajarannya
mengacu kepada langkah 1) guru
memilih tutor dengan syarat
pringkat 10 terbaik berdasarkan
nilai rapor atau nilai evaluasi; 2)
guru mengelompokkan peserta didik
secara heterogen (3-4 peserta
didik); 3) guru pemberikan tugas
LKPD agar siswa berdiskusi; 4)
peserta didik memecahkan masalah
bersama sesuai instruksi dalam
LKPD;
5)
peserta
didik
mempresentasikan hasil diskusinya
di depan kelas (setiap kelompok).
Pada saat guru melakukan
pembelajaran dengan menerapkan
cooperative learning method
observer melakukan observasi
tentang kegaiatan peserta didik
yang mengacu kepada 6 indikator
partisipasi aktif seperti 1)
mendengarkan uraian; 2) mencatat
penjelasan; 3) bertanya; 4)
menjawab pertanyaan; 5) diskusi;
dan 6) menjelaskan kembali.
Hasil observasi partisipasi aktif
peserta didik pada siklus I yaitu
rata-rata persentasenya 73,21%.
Jika dilihat dari presentasi pra siklus
maka kenaikan partisipasi aktif
peserta didik pada siklus I sebesar
35,12%.
Hasil pos tes peserta didik
dengan sub tema hidup rukun di
sekolah pada siklus I yaitu sebanyak

22 peserta didik yang hasil
belajarnya di atas KKM atau sebesar
78,57% dan yang belum mencapai
KKM ada 6 orang atau 21,43%.
Peserta didik yang belum tuntas
disebabkan karena belum aktif
dalam belajaranya. Seperti, ada
peserta didik yang belum mau
diarahkan oleh tutor sebayanya
sejawatnya dalam berdiskusi, belum
berani bertanya tentang materi yang
belum dia fahami, lambat dalam
membaca ataupun menulis.
Melihat peramsalahan yang
terjadi pada siklus I maka dilakukan
refleksi antara guru dan peneliti
untuk melakukan perbaikan.
Dengan adanya perbaikan pada
siklus dua diharapkan 6 peserta
didik yang belum tuntas akan
meningkat peran aktifnya dalam
proses pembelajaran dan hasil
belajarnyapun meningkat.
Siklus II
Sebelum melakukan siklus II,
guru dan peneliti melakukan
perencanaan perbaikan atau RPP
perbaikan. Dalam perencanaan di
siklus II lebih menekankan strategi
yang melibatkan siswa aktif seperti
adanya permainan, penggunaan alat
peraga dan media infokus.
Siklus II dilaksanakan pada hari
Selasa tanggal 07 Agustus 2018
dengan tema hidup rukun dan sub
tema hidup rukun di sekolah.
Pelaksanaan pada siklus II masih
mengacu kepada langkah-langkah
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cooperative learning method
berbasis tutor sebaya dab dibantu
oleh media infokus dan alat peraga.
Pada siklus ini, peserta didik
lebih antusias untuk mengikuti
pembelajaran. Hal tersebut terlihat
dari hasil observasi partisipasi aktif.
Dimana pada siklus II ini rata-rata
persentase partisipasi aktif peserta
didik menjadi 88,21%. Dengan
adanya kenaikan peresentase dalam
partisipasi aktif peserta didik maka
berdampak pula pada kenaikan hasil
belajarnya, yaitu didapat persentase
sebesar 92,85% peserta didik yang
telah mencapai KKM, atau sebanyak
26 orang dari 28 orang. Kedua siswa
yang belum mencapai KKM pada
siklus II akan ditindaklanjuti
pemberian remdial di luar jam
pelajaran dengan guru kelasnya
karena mereka lambat dalam
membaca dan menulis.
PEMBAHASAN
Partisipasi aktif peserta didik
kelas II SDN 4 Kenanga Kabupaten
Cirebon pada awalnya terlihat
kurang. Tetapi ketika pembelajaran
dengan menerapkan cooperative
learning method berbasis tutor
sebaya, partisipasi aktif siswa
meningkat. Kenaikan persentase
persiklus dapat dilihat dari setiap
indikatornya.:

Gambar 1. Kenaikan Partisipasi
Setiap Indikator (dalam Persentase)
Indikator partisipasi aktif yang
terlihat jelas peningkatannya yaitu
mendengarkan uraian. Pada pra
siklus diperoleh persentase 57,14,
siklus I diperoleh persentase 85,71,
dan siklus II diperoleh persentase
89,28.
Data tersebut membuktikan
bahwa penerapan cooperative
learning method berbasis tutor
sebaya dapat meningkatkan
partisipasi aktif siswa kelas II SDN
4 Kenanga Kabupaten Cirebon. Hasil
tersebut membuktikan tujuan dari
pembelajaran berkelompok yaitu
memberikan kesempatan kepada
siswa agar dapat terlibat aktif dalam
proses berfikir.
Pembelajaran
kooperatif
berbasis tutor sebaya mewujudkan
kegiatan belajar mengajar yanag
berpusat kepada peserta didik.
Sebagaimana yang telah dijelaskan
oleh Isjoni (2009) bahwa
pembelajaran kooperatif adalah
sebuah pembelajaran yang saat ini
banyak
digunakan
untuk
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mewujudkan kegiatan belajar yang
berpusat pada siswa (student
oriented). Pernyataan tersebut
dipekuat dengan hasil penelitian
yang telah dilakukan oleh
Muhammad Putra Utama (2016)
bahwa
penggunaan
model
cooperative learning tipe jigsaw
dalam pembelajaran PKn dapat
meningkatkan partisipasi aktif
siswa. Oleh karena itu, untuk
memaksimalkan
penerapan
pembelajaran kooperatif maka
penelitian ini menggunakan tutor
sebaya dalam pelaksanaannya.
Penerapan metode tutor sebaya
(peer tutoring) telah dibuktikan
pula pada penelitian yang telah
dilakukan oleh Nur Afifah (2011)
yang menjelaskan bahwa strategi
pembelajaran tutor sebaya dalam
pembelajaran matematika pokok
bahasan pemecahan sederhana
dapat meningkatkan hasil belajar
belajar pada anak berkesulitan
belajar di kelas III SD Negeri
Kapatihan Surakarta.
Hasil belajar siswa dengan
penerapan cooperative learning
method berbasis tutor meningkat
pada setiap siklusnya. Hal tersebut
dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Persentase Hasil Belajar
Persiklus
Berdasarkan gambar 2 terlihat
peningkatan yang sangat signifikan
pada setiap siklusnya, persentasi
hasil belajar pada pra siklus sebesar
57,14, siklus I sebesar 78,57 maka
peningkatan persentase dari hasil
belajar pra siklus ke siklus I sebesar
21,43. Hasil persentase pada siklus
II juga lebih meningkat dari siklus I
karena pada siklus II selain
menerapkan cooperative learning
method berbasis tutor sebaya,
peneliti mencoba membuat siswa
termotivasi dengan menerapkan
permainan dan penggunaan media
infokus sebagai alat bantu
menerangkan materi. Persentase
hasil belajar peserta didik pada
siklus II sebesar 92,85%, dengan
kata lain siswa yang mencapai
ketuntasan belajarnya sampai
kepada siklus II sebanyak 26 peserta
didik. Hal ini terbukti bahwa
memotivasi peserta didik dalam
proses pembelajaran sangat penting
dilakukan, karena siswa akan lebih
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antusias untuk mengikuti kegiatan
pembelajaran. Hal tersebut sejalan
dengan apa yng dikemukakan oleh
Gagne dan Briggs (Martinis Yamin,
2007: 83-84) bahwa rangkaian
kegiatan di dalam kelas yang dapat
menumbuhkan aktivitas dan
partisipasi peserta didik adalah
memberikan motivasi atau menarik
perhatian siswa dalam menjelaskan
tujuan instruksional kepada peserta
didik.
KESIMPULAN
Penelitian tindakan kelas
kolaboratif di SDN 4 Kenanga
Kabupaten Cirebon dengan
menerapkan cooperative learning
method berbasis tutor sebaya
dilaksanakan dengan dua siklus.
Adapun hasil dari penelitian
tersebut adalah peningkatan
partisipasi dan hasil belajar peserta
didik yang sangat signifikan.
Peningkatan pastisipasi aktif siswa
yang terlihat dari hasil pra siklus
rata-rata persentasenya sebesar
38,09%, siklus I sebesar 73,21%. dan
siklus II sebesar 88,21%.
Peningkatan hasil belajar peserta
didik dilihat dari pra siklus
persentasenya sebesar 57,14%,
siklus I sebesar 78,57%, dan siklus
II sebesar 92,85%.
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ABSTRAK
Berdasarkan hasil observasi di kelas MI Ma’arif Sutawinangun Cirebon
ditemukan bahwa kemampuan bertanya guru pada proses pembelajaran
perlu ditingkatkan. Ada beberapa aspek bertanya guru yang belum tergali
meliputi menunjukkan kehangatan dan antuasisme saat melontarkan
pertanyaan dan masih menjawab sendiri dari apa yang ditanyakan.
Berdasarkan kenyataan di atas penelitian tindakan perlu dilakukan sebagai
upaya mencari solusi untuk meningkatkan keterampilan bertanya guru
melalui kegiatan IHT.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan bentuk PreExperimental Design. Dalam desain eksperimen ini tidak adanya variabel
kontrol (kelas kontrol) dan tidak dipilih secara random. Dikatakan preexperimental design karena desain ini belum merupakan eksperimen
sungguh–sungguh, karena masih terdapat variabel luar yang ikut
berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Hasil penelitian
menunjukkan Keterampilan bertanya guru sebelum dilaksanakan IHT nilai
minimum 21, maksimum 28, rerata 24,79 dengan standar deviasi 2,15.
Keterampilan bertanya guru setelah dilaksanakan IHT minimum 33,
maksimum 41, rerata 37,5 dengan standar deviasi 2,50. Nilai sig (2-tailed)
sebesar 0,000<0,05 sehingga Ho ditolak yang artinya dengan diterapkannya
IHT tentang keterampilan bertanya guru dapat meningkatkan keterampilan
bertanya guru.
Kata Kunci : Ketrampilan Bertanya Guru, In Hous Training
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A. Pendahuluan
Pendidikan yang berkualitas
sangat dipengaruhi oleh proses
pembelajaran yang berkualitas
pula. Pembelajaran merupakan
suatu proses yang melibatkan
berbagai komponen yang saling
berkaitan, salah satu komponen
yang berperan penting dalam
keberhasilan
sebuah
pembelajaran adalah tenaga
pendidik/guru. Supaya dapat
menciptakan pembelajaran yang
berkualitas seorang guru harus
menguasai berbagai keterampilan
mengajar. Menurut Mulyasa
(2005:69)
“keterampilan
mengajar merupakan kompetensi
profesional yang cukup kompleks,
sebagai integrasi dari berbagai
kompetensi guru secara utuh dan
menyeluruh.” Sebuah tujuan
pembelajaran yang sempurna
tanpandiimbangi
dengan
kemampuan
guru
untuk
mengimplementasikannya, maka
hal tersebut belum dikatakan
maksimal. Keterampuilan dasar
menjadi guru sangat diperlukan.
Guru tidak dilahirkan, tetapi
dibentuk terlebih dahulu. Untuk
membentuk guru yang baik
dibutuhkan keterampilan dasar.
Menurut Barnawi & Arifin
(2015:127) Keterampilan dasar
mengajar
merupakan
kemampuan yang bersifat khusus
(Most specific instructional
bebaviors). Keterampilan ini

dapat menjawab pertayaan pokok
tentang how to teach atau
bagaimana membelajarkan siswa.
Dalam penilaian kinerja guru,
keterampilan dasar mengajar
biasa dijadikan salah satu
indikator untuk menentukan
derajat prestasi kerja guru. Oleh
karena itu, teracher trainee perlu
menguasai
keterampilan
mengajar dasar Keterampilan
adalah kemampuan seseorang
dalam mengubah sesuatu hal
menjadi lebih bernilai dan
memiliki makna sehingga
menghasilkan sebuah nilai dan
hasil pekerjaan tersebut.
Sardiman (2014: 47) mengatakan
bahwa mengajar pada dasarnya
merupakan suatu usaha untuk
menciptakan kondisi atau sistem
lingkungan dan memungkinkan
untuk berlangsungnya proses
belajar. Sejalan dengan apa yang
dikatakan sardiman, Uzer Usman
(2013: 6) mengatakan bahwa
mengajar pada prinsipnya
membimbing siswa dalam
kegiatan
belajar
atau
mengandung pengertian bahwa
mengajar merupakan suatu usaha
mengorganisasi lingkungan dalam
hubungannya dengan anak didik
dengan bahan pengajaran yang
menimbulkan proses belajar.
Dalam proses mengajar
guru dituntut untuk dapat
membimbing, mengorganisasi
serta mampu menciptakan situasi
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dan kondisi sebaik mungkin untuk
keberhasilan proses mengajar.
Dalam pengelolaan belajarmengajar guru harus memiliki
keterampilan dasar mengajar.
Adapun yang dimaksud dengan
keterampilan dasar mengajar
ialah kemampuan seorang guru
dalam melatih/membimbing
aktivitas dan pengalaman
seseorang serta membantunya
berkembang dan menyesuaikan
diri kepada lingkungan.
Keterampilan
dasar
mengajar merupakan salah satu
kemampuan yang dimiliki oleh
guru untuk menciptakan suasana
belajar yang efektif dan efisien.
Keterampilan mengajar ini juga
merupakan salah satu syarat
untuk menjadi guru profesional.
Berdasarkan hasil observasi
di kelas ditemukan bahwa
kemampuan bertanya guru perlu
ditingkatkan. Ada beberapa
aspek bertanya guru yang belum
tergali meliputi menunjukkan
kehangatan dan antuasisme saat
melontarkan pertanyaan dan
tidak menjawab sendiri dari apa
yang ditanyakan.
Berdasarkan kenyataan di
atas penelitian tindakan ini
berupaya mencari solusi untuk
meningkatkan keterampilan
bertanya guru melalui kegiatan
IHT.

B. Kajian Teori
Keterampilan
dasar
mengajar diperlukan guru dalam
proses pembelajaran, hal ini
karena keterampilan dasar
mengajar merupakan syarat
mutlak agar guru bisa menjalani
proses pembelajaran secara
efektif dan efisien. Pembelajaran
merupakan
suatu
proses
kompleks yang melibatkan
berbagai aspek yang saling
berkaitan. Oleh karena itu, untuk
menciptakan pembelajaran yang
kreatif, dan menyenangkan,
diperlukan
berbagai
keterampilan. Di antaranya
adalah
keterampilan
membelajarkan
atau
keterampilan mengajar.
Keterampilan mengajar
merupakan
kompetensi
professional
yang
cukup
kompleks, sebagai integrasi dari
berbagai kompetensi guru secara
utuh dan menyeluruh. Seperti
yang dikutip oleh E. Mulyasa,
Turney mengungkapkan delapan
keterampilan mengajar yang
sangat berperan dan menentukan
kualitas pembelajaran, yaitu
keterampilan bertanya, memberi
penguatan, mengadakan variasi,
menjelaskan, membuka dan
menutup pelajaran, membimbing
diskusi kelompok kecil, mengelola
kelas, serta mengajar kelompok
kecil
dan
perorangan
(Mulyasa,70).
Setiap
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keterampilan mengajar memiliki
komponen dan prinsip-prinsip
dasar tersendiri. Dalam bab ini
akan
diuraikan
khusus
keterampilan bertanya sebagai
fokus kajian penelitian.
1. Keterampilan Bertanya
Bertanya merupakan ucapan
variable yang meminta respon
dari seseorang yang dikenal.
Respon yang diberikan dapat
berupa pengetahuan sampai
dengan hal-hal yang merupakan
hasil pertimbangan. Jadi bertanya
merupakan stimulus efektif yang
mendorong kemampuan berfikir.
Keterampilan bertanya
sangat perlu dikuasai guru untuk
menciptakan pembelajaran yang
efektif dan menyenangkan,
karena hampir dalam setiap tahap
pembelajaran guru dituntut
untuk mengajukan pertanyaan,
dan kualitas pertanyaan yang
diajukan guru akan menentukan
kualitas jawaban siswa. Brown
menyatakan bahwa bertanya
adalah setiap pernyataan yang
mengkaji atau menciptakan ilmu
pada diri siswa (Suwarna, 2006:
72).
Keterampilan bertanya
merupakan keterempilan yang
digunakan untuk mendapatkan
jawaban/balikan dari orang lain.
Setiap pengajaran, evaluasi,
pengukuran, dan penilaian
dilakukan dengan pertayaan.

Pertayaan yang baik akan
menuntun kita pada jawaban yang
sesungguhnya dan pertayaan
yang buruk akan menjauhkan
kita dari jawaban yang
memuaskan.
Cara untuk mengajukan
pertanyaan yang berpengaruh
positif bagi kegiatan belajar siswa
merupakan suatu hal yang tidak
mudah. Oleh sebab itu seorang
guru hendaknya berusaha agar
memahami dan menguasai
penggunaan keterampilan dasar
mengajar guru dalam bertanya.
Pada dasarnya pertanyaan
yang diajukan merupakan suatu
proses pemberian stimulus secara
verbal dengan maksud untuk
menciptakan terjadinya proses
intelektual pada siswa, dengan
memperhatikan respon atas
pertanyaan tersebut (Buchari
Alma, 2009: 26). Sehingga para
ahli percaya bahwa pertanyaan
yang baik memiliki dampak yang
positif terhadap siswa, di
antaranya:
a. Bisa
meningkatkan
partisipasi siswa secara penuh
dalam proses pembelajaran.
b.
Dapat
meningkatkan
kemampuan berpikir siswa,
sebab berpikir itu sendiri pada
hakikatnya bertanya
c. Dapat membangkitkan rasa
ingin tahu siswa serta
menuntun siswa untuk
menentukan jawaban.
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d. Memusatkan siswa pada
masalah yang sedang dibahas
(Wina Sanjaya, 2009 :34).
Komponen keterampilan
bertanya yang perlu dikuasi guru
meliputi keterampilan bertanya
dasar dan keterampilan bertanya
lanjutan.
a.Komponen
keterampilan
bertanya dasar mencakup:
1) Penggunaan pertanyaan
yang jelas dan singkat
dengan menggunakan
kata-kata yang mudah
dimengerti dan sesuai taraf
perkembangannya.
2) Pemberian acuan, berupa
pernyataan yang berisi
informasi yang relevan
dengan jawaban yang
diharapkan dari siswa.
3) Pemindahan giliran dan
menyebar pertanyaan,
untuk melibatkan seluruh
siswa semaksimal mungkin
agar
tercipta
iklim
pembelajaran
yang
menyenangkan.
4) Pemberian waktu berpikir
pada siswa.
5) Pemberian tuntunan, guru
hendaknya memberikan
tuntunan agar murid dapat
menjawab sendiri ketika
terdapat kesalahan dalam
menjawab pertanyaan
yang dilontarkan oleh guru
(Suwarna, 2006: 74).

b.Sedangkan
komponen
keterampilan bertanya tingkat
lanjut yang perlu diperhatikan
adalah:
1)Pengubahan
tuntunan
tingkat kognitif, guru
hendaknya
dapat
mengubah tuntunan tingkat
kognitif siswa dalam
menjawab pertanyaan dari
tingkat yang paling rendah
menuju tingkat yang lebih
tinggi, yaitu: evaluasi
ingatan,
pemahaman,
penerapan, analisis, sintesis.
2)Pengaturan
urutan
pertanyaan, pertanyaan
yang diajukan hendaknya
mulai dari sederhana
menuju
yang
paling
kompleks secara berurutan.
3)Pertanyaan
pelacak,
diberikan jika jawaban yang
diberikan peserta didik
kurang tepat.
4) Mendorong terjadinya
interaksi, untuk mendorong
terjadinya
interaksi,
sedikitnya
perlu
memperhatikan dua hal
berikut:
pertanyaan
hendaknya dijawab oleh
seorang peserta didik tetapi
seluruh peserta didik diberi
kesempatan singkat untuk
mendiskusikan jawabannya
bersama teman dekatnya
dan guru hendaknya
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menjadi dinding pemantul
(Mulyasa, 2008 :77).
Keterampilan bertanya
guru yang baik dapat membuat
suasana kelas menjadi aktif
dan siswa berpikir atau paling
tidak merespon apa yang
disampaikan oleh guru. Pada
prinsipnya, keterampilan
bertanya dapat dibedakan
menjadi
keterampilan
bertanya
dasar
dan
keterampilan bertanya tingkat
lanjut. Pertanyaan yang
diajukan oleh guru akan
membuat siswa termotivasi
dan bangkit rasa ingin tahunya
terhadap materi pelajaran.
Selain itu pertanyaan yang
dilontarkan oleh guru juga
dapat dijadikan alat pemusat
perhatian. Hal ini dapat
dilakukan bila konsentrasi
anak atau siswa sedang tertuju
pada hal-hal lain selain
pembelajaran. Selain itu,
pertanyaan dapat pula
difungsikan sebagai alat untuk
mendiagnosis kesulitan belajar
yang sedang dialami siswa
dalam mempelajari sebuah
materi pelajaran.
2. In House Training
Menurut Sujoko (2012:
40) In House Training
merupakan
program
pelatihan
yang
diselenggarakan di tempat

sendiri,sebagai upaya untuk
meningkatkan kompetensi
guru dalam menjalankan
pekerjaannya
dengan
mengoptimalkan potensipotensi yang ada. Sedangkan
menurut Danim (2011: 94) In
House
Training
(IHT)
merupakan
program
pelatihan yang dilaksanakan
secara internal oleh kelompok
kerja guru, sekolah atau
tempat lain yang ditetapkan
sebagai penyelenggaraan
pelatihan yang dilakukan
berdasarkan pada pemikiran
bahwa sebagian kemampuan
dalam
meningkatkan
kompetensi dan karier guru
tidak harus dilakukan secara
eksternal, namun dapat
dilakukan secara internal oleh
guru. Ketentuan peserta
dalam IHT minimal 4 orang
dan maksimal 15 orang.
Berdasarkan pengertian dari
Sujoko dan Danim, nampak
bahwa esensi dari IHT adalah
kegiatan untuk meningkatkan
kemampuan guru dengan
menggunakan segala sarana
dan prasarana yang ada di
sekolah. Dengan demikian
yang dimaksud IHT dalam
penelitian
ini
adalah
pelatihan
guru
yang
dilaksanakan berdasarkan
permintaan pihak sekolah,
pesertanya berasal dari satu
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sekolah, dengan materi
pelatihan yang disesuaikan
oleh pihak sekolah khususnya
dalam penggunaan alat
peraga, dan dilaksanakan di
sekolah tempat guru tersebut
bekerja.
Tujuan IHT menurut Lulu
Kamaludin (2011: 2) dan
Meldona (2009: 234) yaitu: a)
meningkatkan
kualitas
Sumber Daya Manusia
(SDM); b) memperbaiki
kinerja, c) menciptakan
interaksi antara peserta; d)
mempererat
rasa
kekeluargaan
dan
kebersamaan;
serta
e)
meningkatkan motivasi dan
budaya
belajar
yang
berkesinambungan. Dari sisi
keuntungan Lulu Kamaludin
(2011: 2) menyebutkan: a)
Hasilnya lebih maksimal, b)
Materinya lebih spesifik, c)
Biaya lebih murah.
Berkaitan
dengan
langkah- langkah IHT,
Marwansyah (2012: 170),
menjelaskan bahwa IHT
dilakukan melalui tiga fase,
yaitu fase perencanaan, fase
proses penyelenggaraan dan
fase evaluasi.
1. Fase Perencanaan
Perencanaan mempunyai
fungsi untuk menentukan
tujuan atau kerangka
tindakan yang diperlukan

untuk mencapai tujuan
tertentu (Syukur, 2011: 9).
Hal-hal
yang
perlu
dilakukan pada fase ini
adalah:menentukan
sasaran
pelatihan;
menentukan
tujuan
pelatihan; menentukan
pokok bahasan/materi
pelatihan; menentukan
pendekatan
dan
metodologi
pelatihan;
menentukan
peserta
pelatihan dan fasilitator
(trainer); menentukan
waktu
dan
tempat
pelatihan; menentukan
semua
bahan
yang
diperlukan
dalam
pelatihan; menentukan
model evaluasi pelatihan;
menentukan sumber dana
pembiayaan
yang
dibutuhkan.
2.Fase Proses Penyelenggaraan
Proses penyelenggaraan
pelatihan pada dasarnya
merupakan implementasi
dari perencanaan. Fase ini
dibagi menjadi dua tahapan
yaitu tahap persiapan dan
tahap
pelaksanaan
pelatihan. Pada tahap
persiapan, proses pelatihan
diantaranya
meliputi:
m e m p e r s i a p k a n
kelengkapan
bahan
pelatihan
(undangan

JURNAL HADHARIYAH Volume 4 Nomor 1, Oktober 2018

107

pemberitahuan, materi,
jadwal, media, daftar hadir,
instrumen evaluasi) dan
kesiapan sarana prasarana
(tempat,
fasilitas,
konsumsi, peserta maupun
trainer) (Nawawi, 2008 :
228).
3. Fase Evaluasi Pelatihan
Fase evaluasi adalah
fase penilaian terhadap
kegiatan pelatihan yang
telah dilaksanakan. Fase ini
bukan untuk menilai
prestasi hasil belajar
peserta
pelatihan
melainkan penilaian yang
dilakukan
selama
pelaksanaan kegiatan dan
sesudah kegiatan pelatihan
(Nawawi, 2008:228). Fase
evaluasi
tersebut
merupakan fase terakhir
dari seluruh pelaksanaan
pelatihan, pada fase ini
dimaksudkan
untuk
menilai kegiatan pelatihan
yang telah dilaksanakan
dan dilakukan selama dan
sesudah pelatihan.
Hasil dari evaluasi
tersebut kemudian akan
menjadi umpan balik,
untuk melakukan prediksi
atau perkiraan kebutuhan
pelatihan selanjutnya.
Melalui beberapa tahapan
di atas, maka diharapkan
pelaksanaan IHT dapat

mencapai tujuan yang
diharapkan.
C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan
penelitian tindakan. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan
pendekatan kuantitatif. Metode
penelitian kuantitatif dapat
diartikan sebagai metode
penelitian yang berlandaskan
pada filsafat positivisme,
digunakan untuk meneliti pada
populasi atau sampel tertentu,
teknik pengambilan sampel pada
umumnya dilakukan secara
random, pengumpulan data
menggunakan
instrumen
penelitian, analisis data bersifat
kuantitatif/statistik dengan
tujuan untuk menguji hipotesis
yang telah ditetapkan (Sugiyono,
2009:14).
Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah
metode eksperimen dengan
bentuk Pre-Experimental Design.
Dalam desain eksperimen ini
tidak adanya variabel kontrol
(kelas kontrol) dan tidak dipilih
secara random. Dikatakan PreExperimental Design karena
desain ini belum merupakan
eksperimen sungguh-sungguh,
karena masih terdapat variabel
luar yang ikut berpengaruh
terhadap terbentuknya variabel
dependen. Jadi, hasil eksperimen
yang merupakan variabel
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dependen itu bukan semata-mata
dipengaruhi oleh vareiabel
independen
(Sugiyono,
2009:109).
Secara
lebih
terperinci pada penelitian ini,
peneliti menggunakan PreExperimental Design dengan
bentuk One Group PretestPosttest Design.
Penelitian
dengan
menggunakan model PreExperimental Design dengan
bentuk One Group PretestPosttest Design mengandung
paradigma bahwa terdapat suatu
kelompok diberi treatment /
perlakuan dan selanjutnya
diobservasi hasilnya, akan tetapi
sebelum diberi perlakuan
terdapat
pretest
untuk
mengetahui kondisi awal. Dengan
demikian, hasil perlakuan dapat
lebih akurat karena dapat
membandingkan dengan keadaan
sebelum diberi perlakuan.
Alur dari penelitian ini adalah
kelas yang digunakan kelas
penelitian (kelas eksperimen)
diberi pre-test (O 1) kemudian
dilanjutkan dengan pemberian
perlakuan/treatment (O2) yaitu
in house training tentang
keterampilan bertanya guru
setelah itu diberi post-test. Secara
sederhana desain penelitian dapat
dilihat pada Tabel 3.1 berikut :

Keterangan :
O 1 : Tes awal (pre-test)
dilakukan sebelum in
house training tentang
keterampilan bertanya
guru.
X : Perlakuan (treatment)
dengan in house training
tentang keterampilan
bertanya guru.
02: Tes akhir (post test)
dilakukan setelah in
house training tentang
angan keterampilan
bertanya guru
Teknik pengambilan data
yang digunakan dalam penelitian
ini test yang terdiri atas tes awal
dan tes akhir. Tes awal dalam
penelitian ini adalah hasil
observasi
kelas
saat
pembelajaran, dan tes akhir
adalah observasi pasca IHT.
Adapun lembar observasi
terlampir dalam penelitian ini.
Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini
terdiri atas analisis statistik
deskriptif dan statistik inferensial
dengan menggunakan uji test.
Semua analisis dalam penelitian
ini menggunakan SPSS 16.
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D.Hasil
Penelitian
dan
Pembahasan
Pada bagian ini akan disajikan
data hasil observasi baik hasil
observasi saat pre test maupun
post test. Sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah
purposive sampling dengan
responden berjumlah 14 guru.
Adapun hasil observasi dari 14
responden menghasilkan data
sebagai berikut:

Setelah disajikan tabel pretest
selanjutkan disajikan data hasil
posttest sebagai berikut:
Statistics
Postest
N

Valid
Missing

14
0

Mean

37.5000

Median

37.5000

Std. Deviation

2.50384

Minimum

33.00

Maximum

41.00

Dari tabel di atas diketahui nilai
minimum 33, maksimum 41,
rerata 37,5 dengan standar
deviasi 2,50. Secara grafis data di
atas digambarkan sbb:
Dari tabel di atas diketahui
nilai minimum 21, maksimum 28,
rerata 24,79 dengan standar
deviasi 2,15. Secara grafis data di
atas digambarkan sbb:

Pembahasan dalam penelitian ini
diawali dengan uji normalitas.
Adapun uji normalitas sebagai
berikut:
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Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas Data

Setelah uji normalitas, maka
dilakukan uji prasyarat yang
kedua yakni Uji Homogenitas
dengan hasil sebagai berikut:

Dari tabel 4.4. di atas diketahui
nilai F 1,510>0,05 sehingga data
dinyatakan homogen.
Adapun Uji t digunakan untuk
mengetahui apakah Ho diterima
atau ditolak. Uji t yang digunakan
adalah paired t test dengan hasil
sebagai berikut:

Dari tabel di atas nilai sig (2-tailed)
sebesar 0,000<0,05 sehingga Ho
ditolak yang artinya dengan
diterapkannya IHT tentang
keterampilan bertanya guru
dapat
meningkatkan
keterampilan bertanya guru.

Secara grafis perbandingan antara
pretest dan posttest disajikan
sebagai berikut:

E. Penutup
Berdasarkan data dan
analisis data dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1.Keterampilan bertanya guru
sebelum dilaksanakan IHT
nilai minimum 21, maksimum
28, rerata 24,79 dengan
standar deviasi 2,15.
2.Keterampilan bertanya guru
setelah dilaksanakan IHT
minimum 33, maksimum 41,
rerata 37,5 dengan standar
deviasi 2,50.
3.Nilai sig (2-tailed) sebesar
0,000<0,05 sehingga Ho
ditolak yang artinya dengan
diterapkannya IHT tentang
keterampilan bertanya guru
dapat
meningkatkan
keterampilan bertanya guru.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan
inklusif di SD Muhammadiyah 3 Cirebon dan memberikan kesamaan
persepsi dan pemahaman antara pendidik dan stakeholder lainnya
dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa ABK.
Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha agar pendidikan pada
umumnya dan khususnya proses pembelajaran di sekolah mengarah
kepada upaya untuk pengembangan segenap dimensi kemanusiaan.
Kata kunci: Pendidikan Inklusi
A. PENDAHULUAN
Berdasarkan Undang-undang
RI nomor 20 tahun 2003 tentang
sistem pendidikan nasional, bahwa:
Pendidikan adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan
Negara.

Kemudian disebutkan pada
pasal 5 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun
2003 tentang Hak dan Kewajiban
Warga Negara memberikan jaminan
bahwa: “Setiap warga Negara
mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh pendidikan yang
bermutu”. Sebagai perwujudan dari
hak warga Negara dan peraturan
pemerintah mengenai wajib belajar
di jenjang pendidikan dasar
sembilan tahun yang berkualitas
bagi seluruh anak (normal maupun
berkebutuhan khusus) di Indonesia,
pada pasal 5 ayat (2) UU RI No. 20
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Tahun 2003 menjabarkan bahwa: Teacher (kelas biasa dengan guru
“Warga Negara yang memiliki kunjung), 4) Resource Teacher
kelainan fisik, emosional, mental, (Guru sumber yaitu kelas biasa
intelektual, dan/atau social berhak dengan guru biasa, namun dalam
memperoleh pendidikan khusus”.
beberapa kesempatan anak berada
Selanjutnya disebutkan pula di ruang sumber dengan guru
pada pasal 32 ayat (1) UU RI No. 20 sumber), 5) Pusat-DiagnosticTahun 2003 tentang pendidikan Prescriptif, 6) Hospital or
khusus bagi peserta didik yang Homebound Instruction (pendidikan
memiliki tingkat kesulitan dalam di rumah atau di rumas sakit, yakni
mengikuti proses pembelajaran kondisi anak yang memungkinkan
karena kelainan fisik, emosional, anak belum masuk ke sekolah
mental, sosial, dan/atau memiliki biasa), 7) Self-Contained (kelas
potensi kecerdasan dan bakat khusus di sekolah biasa bersama
istimewa.
guru PLB, 8) Special Day School
Hal ini menunjukan bahwa (sekolah luar biasa tanpa asrama), 9)
tidak ada halangan bagi siapapun dan Residential School (sekolah luar
dimanapun untuk mendapatkan biasa berasrama).
haknya, termasuk hak dalam
berpendidikan. Pendidikan tidak
Selain yang disebutkan di atas,
hanya diberlakukan bagi peserta pendidikan khusus bagi anak
didik atau siswa normal saja, berkebutuhan khusus juga bisa
melainkan juga bagi siswa didapatkan melalui pendidikan
berkebutuhan khusus melalui inklusif atau sekolah berbasis inklusi.
sebuah layanan pendidikan khusus Sistem pendidikan inklusif memberi
agar dapat mengoptimalkan keterbukaan bagi siapapun yang
kemampuan yang dimiliki.
ingin sekolah khususnya bagi anak
Terdapat beberapa layanan berkebutuhan khusus tanpa merasa
pendidikan bagi anak berkebutuhan takut terdiskriminasi. Hal ini
khusus yang dapat dilakukan secara diperkuat dengan Pasal 3 Peraturan
terpadu dan terpisah. Hallahan dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
Kauffman dalam Susilawati, et. al. 70 tahun 2009 menyatakan bahwa:
(2017) mengemukakan beberapa “Setiap peserta didik yang memiliki
layanan pendidikan bagi siswa kelainan fisik, emosional, mental,
berkebutuhan khusus yaitu:
sosial, atau memiliki potensi
1) Reguler Class Only (kelas kecerdasan dan/atau bakat
biasa dengan guru terpisah), 2) istimewa berhak mengikuti
Reguler Class with Consultation pendidikan secara inklusif pada
(kelas biasa dengan konsultan guru satuan pendidikan tertentu sesuai
Pendidikan Luar Biasa), 3) Itinerant dengan
kebutuhan
dan
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kemampuannya”.
Pendidikan
inklusif
memberikan berbagai kegiatan yang
memungkinkan semua siswa
(normal maupun berkebutuhan
khusus) dapat berpartisipasi dan
berhasil dalam pembelajaran di kelas
reguler yang ada di sekolah
terdekat. Ilahi (2013), konsep
pendidikan inklusif merupakan
“Konsep
pendidikan
yang
mempresentasikan keseluruhan
aspek yang berkaitan dengan
keterbukaan dalam menerima anak
berkebutuhan khusus untuk
memperoleh hak dasar mereka
sebagai warga Negara”. Konsep ini
memberikan kesempatan bagi anak
berkebutuhan
khusus
dan
memberikan hak yang sama dengan
anak lainnya (normal) agar
mendapatkan sebuah layanan
pendidikan.
Pada pelaksanaan layanan
pendidikan,
Ilahi
(2013)
mengemukakan bahwa pendidikan
inklusif memiliki beberapa tujuan,
yaitu: 1) memberikan kesempatan
seluas-luasnya kepada semua
peserta didik yang memiliki kelainan
fisik, emosional, mental, dan sosial
atau memiliki potensi kecerdasan
dan/atau bakat istimewa untuk
memperoleh pendidikan yang
bermutu sesuai dengan kebutuhan
dan
kemampuannya;
2)
mewujudkan penyelenggaraan
pendidikan yang menghargai
keanekaragaman, dan tidak
diskriminatif bagi semua peserta

didik.
Pendidikan
inklusif
menampung
segala
bentuk
kekurangan dan kelebihan dari
anak-anak berkebutuhan khusus.
Mulyono dalam Ilahi (2013)
mengemukakan bahwa Anak
berkebutuhan khusus (ABK)
dimaknai dengan anak-anak yang
tergolong cacat atau yang
menyandang ketunaan, dan juga
anak potensial berbakat. Kemudian
Alimin dalam Susilawati, et. al.
(2017) mengemukakan pula bahwa:
“Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
dapat diartikan sebagai seorang anak
yang memerlukan pendidikan yang
disesuaikan dengan hambatan
belajar dan kebutuhan masingmasing anak secara individual”.
Dapat disimpulkan bahwa
Anak Berkebutuhan Khusus adalah
anak dengan gangguan atau
hambatan yang terjadi pada fisik,
komunikasi, ataupun pada perilaku
sosialnya. Anak berkebutuhan
khusus adalah anak yang dianggap
mempunyai perbedaan dari kondisi
rata-rata anak lain seusianya, baik
dalam hal fisik, intelektual, mental
ataupun perilaku sosialnya.
Pada pendidikan inklusif
seorang siswa dengan kebutuhan
khusus diberikan pendidikan yang
sama dengan siswa normal pada
umumnya, namun bagi siswa
berkebutuhan khusus harus
diberikan sebuah pengajaran yang
berbeda dan dirancang khusus oleh
guru dan sekolah dengan
penyesuaian kebutuhan siswa
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sehingga tujuan pembelajaran yang beda
untuk
setiap
anak
dimaksud dapat dicapai tepat berkebutuhan
khusus
yang
sasaran.
disesuaikan dengan gangguan atau
Pendidikan inklusif bagi siswa hambatannya. Selain itu anak
berkebutuhan khusus benar-benar dengan kebutuhan khusus pun
harus
dirancang
dengan mengalami kesulitan untuk
perencanaan yang matang. Hal ini menyesuaikan diri dengan teman
dikarenakan agar tidak terjadi sebayanya dan sulit mengikuti
diskriminasi terhadap siswa materi pelajaran di kelas sehingga
berkebutuhan khusus melainkan mengakibatkan proses belajar
siswa jadi lebih memahami arti mengajar menjadi tidak efektif.
perbedaan, saling menghargai dan
Hal ini juga terjadi di SD
menghormati sesama manusia, dan Muhammadiyah 3 Kota Cirebon,
siswa berkebutuhan khusus pun bahwasannya siswa berkebutuhan
dapat menjalani pendidikannya khusus di kelas yang bercampur
dengan optimis sehingga mencapai dengan anak normal kurang bisa
hasil maksimal.
mengikuti pelajaran yang guru
Penyelenggara pendidikan berikan. Berdasarkan hasil
inklusi menuntut pihak sekolah wawancara dan observasi di SD
melakukan penyesuaian kurikulum, Muhammadiyah 3 Kota Cirebon
sarana dan prasarana pendidikan, diperoleh informasi bahwa siswa
maupun sistem pembelajaran yang berkebutuhan khusus kurang bisa
disesuaikan dengan kebutuhan menyesuaikan diri dengan teman
individu peserta didik (Direktorat sebanyanya apabila pembelajaran di
PSLB 2004). Hal tersebut kelas sedang berlangsung. Siswa
dikarenakan agar sekolah mampu berkebutuhan khusus di SD
menangani segala kebutuhan siswa Muhammadiyah 3 Kota Cirebon
baik normal maupun berkebuutuhan rata-rata belum bisa mengontrol
khusus dalam menerima materi emosi dirinya, cenderung tidak bisa
pelajaran dan beraktifitas di sekolah diam dan mengganggu teman
sehingga setiap pembelajaran yang lainnya
saat
pembelajaran
dilaksanakan sekolah berjalan berlangsung. Guru di SD
dengan efektif.
Muhammadiyah 3 Kota Cirebon
Berdasarkan penelitian yang juga terkadang mengalami kesulitan
dilakukan oleh Nissa (2016) dalam membangun komunikasi
ditemukan berbagai masalah pada dengan siswa berkebutuhan khusus
sekolah penyelenggara pendidikan di kelas, karena guru-guru disana
inklusif. Salah satunya terkait kurang memahami bagaimana cara
permasalahan pada siswa, yaitu berkomunikasi dengan siswa
perlunya penanganan yang berbeda- berkebutuhan
khusus.
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ketidakmampuan guru dalam
membangun komunikasi yang baik
dapat berdampak pada efektivitas
pembelajaran siswa di kelas.
Kondisi psikologi dan emosi
siswa berkebutuhan khusus yang
cenderung kurang bisa dikontrol
memberikan dampak terhadap
keefektifan dan kekondusifan dalam
pembelajaran di kelas. Melihat
kondisi tersebut, melalui penugasan
dosen di sekolah, penulis tertarik
untuk mengetahui lebih dalam lagi
bagaimana implementasi pendidikan
Inklusi di SD Muhammadiyah 3
Cirebon.

setiap anggota masyarakatnya
(Garnida, 2015).
a) Tujuan
Pendidikan
Inklusif
Pendidikan inklusif di
Indonesia diselenggarakan
dengan tujuan:
1)Memberikan kesempatan
yang
seluas-luasnya
kepada semua anak
(termasuk
anak
berkebutuhan khusus)
mendapatkan pendidikan
yang layak sesuai dengan
kebutuhannya.
2)Membantu mempercepat
program wajib belajar
B. PEMBAHASAN
pendidikan dasar.
Pendidikan Inklusif
3)Membantu meningkatkan
Menurut
Direktorat
mutu pendidikan dasar
Pembinaan SLB (2007) dalam
dan menengah dengan
Garnida (2015), bahwa “Pendidikan
menekan angka tinggal
inklusif adalah sistem layanan
kelas dan putus sekolah.
pendidikan yang memberikan
4)Menciptakan
sistem
kesempatan kepada semua anak
pendidikan
yang
belajar bersama-sama di sekolah
m e n g h a r g a i
umum dengan memperhatikan
keanekaragaman, tidak
keragaman
dan
kebutuhan
diskriminatif, serta ramah
individual, sehingga potensi anak
terhadap pembelajaran.
dapat berkembang secara optimal”.
5)Memenuhi
amanat
Pendidikan inklusif merupakan
Undang-Undang Dasar
sistem pendidikan yang menghargai
1945, khususnya pasal 32
bahwa makhluk yang berbeda-beda;
ayat 1 yang berbunyi
(2) menghargai dan menghormati
“setiap warga Negara
bahwa semua orang merupakan
berhak
mendapat
bagian dari masyarakat; (3)
pendidikan”, dan ayat 2
diciptakan untuk membangun
yang berbunyi “setiap
sebuah masyarakat, sehingga
warga Negara wajib
sebagai masyarakat normal ditandai
mengikuti pendidikan
dengan adanya keberagaman dari
dasar dan pemerintah
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wajib membiayainya”
(Garnida, 2015).
b) Manfaat Pendidikan
Inklusif
Layanan pendidikan inklusif
membantu untuk memastikan
bahwa anak-anak dengan dan tanpa
mengalami hambatan dapat tumbuh
hidup bersama. Oleh karena itu,
Garnida (2015) mengemukakan
beberapa manfaat pendidikan
inklusif, diantaranya:
1) Manfaat bagi peserta didik
(siswa)
( a ) A n a k - a n a k
mengembangkan
persahabatan,
persaudaraan,
dan
belajar
bagaimana
bermain dan berinteraksi
satu sama lain.
(b)Anak-anak mempelajari
bagaimana
harus
bersikap
toleran
terhadap orang lain.
(c)Melatih dan membiasakan
untuk menghargai dan
merangkul perbedaan
dengan menghilangkan
budaya “labeling” atau
memberi cap negatif
pada orang lain.
(d)Memunculkan
rasa
percaya diri melalui sikap
penerimaan
dan
pelibatan di dalam kelas.
(e)Anak-anak
dengan
kebutuhan
khusus

memiliki kesempatan
untuk
belajar
keterampilan
baru
dengan mengamati dan
meniru anak-anak lain.
2)Manfaat bagi guru
(a) Guru berkembang secara
profesional
dengan
mengembangkan
keterampilan baru dan
memperluas perspektif
mereka
tentang
perkembangan anak.
(b)Guru belajar untuk
berkomunikasi dengan
lebih efektif dan bekerja
sebagai tim.
(c)Guru
membangun
hubungan yang kuat
dengan orang tua.
(d)Guru
berusaha
m e n i n g k a t k a n
kredibilitas
mereka
sebagai
seorang
professional
yang
berkualitas.
(e)Guru
senantiasa
mengembangkan
kreativitas
dalam
mengelola pembelajaran
di kelas maupun di luar
kelas.
(f)Guru tertantang untuk
terus belajar melalui
perbedaan yang dihadapi
di kelas.
(g)Guru melatih dan terbiasa
untuk memiliki budaya
kerja yang positif, kreatif,
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inovatif, fleksibel, dan
akomodatif terhadap
semua anak didiknya
dengan segala perbedaan.
3)Manfaat bagi orangtua dan
keluarga
(a)Menjadi lebih mengetahui
sistem belajar di sekolah.
(b)Meningkatkan
kepercayaan pada guru
dan sekolah.
(c)Memperkuat tanggung
jawab pendidikan anak di
sekolah dan di rumah.
(d)Mengetahui
dan
m e n g i k u t i
perkembangan belajar
anak.
(e)Mempermudah mengajak
anak belajar di sekolah.
(f)Semua keluarga harus
belajar
untuk
mempelajari lebih lanjut
tentang perkembangan
anak.
4)Manfaat bagi masyarakat
( a ) M e n g o n t r o l
terlaksananya
penyelenggara
pendidikan inklusi di
lingkungannya.
(b)Sebuah komunitas akan
menjadi lebih mudah
menerima
dan
mendukung
semua
orang.
(c)
Pendidikan inklusif
membantu
anak
berkebutuhan khusus

untuk menjadi lebih siap
untuk tanggung jawab
dan hak-hak kehidupan
masyarakat.
(d)Meningkatkan tanggung
jawab
terhadap
pendidikan anak di
sekolah
dan
di
masyarakat.
(e)Ikut menjadi sumber
belajar dan semakin
terbuka dan ramah
bermitra dengan sekolah.
c)Manajemen Pendidikan
Inklusif
Garnida (2015) manajemen
pendidikan inklusif secara umum
tidak terlepas dari seni dan ilmu
mengelola sumber daya pendidikan
untuk mencapai tujuan secara efektif
dan efisien. Efektivitas dan efisiensi
merupakan dua komponen penting
yang diperlukan dalam menentukan
atau mengukur kinerja suatu
lembaga atau organisasi.
Manajemen pendidikan
inklusif
merupakan
proses
pengaturan dan pengelolaan sumber
daya yang terkait dengan
penyelenggaraan pendidikan inklusif
meliputi perencanaan, pelaksanaan,
mentoring, dan evaluasi serta tindak
lanjut hasil evaluasi. Manajemen
pendidikan inklusif merupakan
proses yang terkait erat dengan
tujuan dan efektivitas serta efisiensi
penyelenggaraan sistem pendidikan
bagi seluruh anak, tanpa terkecuali.
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1. Ruang lingkup
Menurut Garnida (2015),
komponen atau ruang lingkup
manajemen sekolah inklusif meliputi
pengelolaan
peserta
didik,
kurikulum, pembelajaran, tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana,
pembiayaan, lingkungan, dan
kegiatan.
Sapon Shevin O’Neil dalam
Garnida (2015) bahwa pendidikan
inklusif sebagai sistem layanan
pendidikan yang mempersyaratkan
agar semua anak berkelainan
dilayani di sekolah-sekolah terdekat,
di kelas regular bersama-sama
teman seusianya. Pada tahap awal,
agar memudahkan pengelolaan
kelas, seharusnya setiap kelas
inklusif dibatasi tidak lebih dari dua
jenis anak luar biasa, dan jumlah
keduanya tidak lebih dari lima anak.

3. Proses pembelajaran
Kegiatan
pembelajaran
merupakan inti dari pelaksanaan
kurikulum. Mutu pendidikan dan
atau mutu lulusan juga dipengaruhi
oleh mutu kegiatan pembelajaran.
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran
harus dirancang dengan baik,
disesuaikan dengan kemampuan dan
kebutuhan individu siswa, didukung
dengan kompetensi guru, media
pembelajaran, sumber belajar, dan
strategi pembelajaran yang
memadai, sesuai dengan standar
penilaian minimal (Garnida: 2015).
Sehubungan dengan teori di
atas, maka Garnida dalam bukunya
mengemukakan hal yang harus ada
dalam suatu pendidikan dengan
basis inklusi,yaitu perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi hasil belajar,
dan pengawasan pembelajaran.
Perencanaan pembelajaran
yang dilakukan di dalam kelas inklusi
haruslah disesuaikan dengan
hambatan dan kebutuhan siswa
khususnya siswa berkebutuhan
khusus. Guru juga harus menyusun
rencana program pembelajaran
(RPP) atau program pembelajaran
individual (PPI), serta menyusun
instrument evaluasinya yang
disesuaikan dengan kurikulum yang
berlaku di sekolah tersebut. Karena
dalam sekolah inklusi siswanya
heterogen, maka pelaksanaan
pembelajarannya pun disesuaikan
dengan karakteristik belajar siswa
Evaluasi hasil pembelajaran

2. Kurikulum
Garnida
(2015)
mengemukakan bahwa kurikulum
yang digunakan di kelas inklusif
adalah kurikulum anak normal
(regular) yang disesuaikan dengan
kemampuan dan karakteristik
peserta didik. Penyesuaian tersebut
dapat dilakukan pada beberapa hal
di bawah ini:
a) Alokasi waktu
b) Isi/materi
c) Proses belajar-mengajar
d) Media, bahan, dan saranaprasarana
e) Lingkungan belajar
f) Pengelolaan kelas
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disini meliputi penilaian yang dapat
mengukur kompetensi dasar yang di
awal sudah tertulis dalam RPP atau
PPI. Sedangkan pengawasan
dilakukan oleh kepala sekolah,
komite sekolah, orangtua siswa,
serta stakeholder sekolah guna
memperbaiki kualitas pembelajaran
di sekolah (Garnida: 2015).
Penulis
menyimpulkan
bahwa pembelajaran dalam sekolah
inklusi haruslah disesuaikan dengan
kebutuhan siswanya agar segalanya
berjalan dengan efektif dan optimal.
Apabila mutu pembelajarannya
bagus, dapat diperkirakan bahwa
lulusannya pun bagus. Sebaliknya
apabila mutu pembelajaran tidak
bagus, dapat diperkirakan bahwa
lulusannya pun tidak bagus.

penilaian yang dimodifikasi
sesuai dengan kurikulum
yang dipergunakan.
c) Apabila anak berkebutuhan
khusus mengikuti kurikulum
program
pembelajaran
individualisasi (PPI), maka
penilaiannya
bersifat
individual dan didasarkan
pada kemampuan dasar yang
dimiliki oleh setiap ABK.

5. Guru
dan
tenaga
kependidikan
Pendidik atau guru yang
terlibat di sekolah inklusif yaitu guru
kelas/guru mata pelajaran dan Guru
Pembimbing Khusus (GPK). GPK
adalah guru yang mempunyai latar
belakang pendidikan khusus atau
guru yang pernah mendapat
4. Proses penilaian
pelatihan mengenai pendidikan
Menurut Garnida (2015) khusus (luar biasa) yang ditugaskan
mengemukakan bahwa penilaian di sekolah inklusi (Garnida: 2015).
dalam setting pendidikan inklusif
Tugas guru kelas antara lain:
mengacu
pada
model (1) menciptakan iklim belajar yang
pengembangan kurikulum yang kondusif sehingga anak-anak
dipergunakan, yaitu:
merasa nyaman belajar di kelas; (2)
a) Apabila anak berkebutuhan menyusun dan melaksanakan
khusus mengikuti kurikulum asesmen pada semua anak untuk
umum yang berlaku untuk mengetahui kemampuan dan
peserta didik pada umumnya kebutuhannya; (3) menyusun
di
sekolah,
maka Program Pembelajaran Individual
penilaiannya menggunakan (PPI) bersama dengan guru
sistem penilaian yang berlaku pendidikan
khusus;
(4)
di sekolah tersebut.
melaksanakan kegiatan belajarb) Apabila anak berkebutuhan mengajar dan mengadakan
khusus mengikuti kurikulum penilaian; (5) memberikan program
modifikasi,
maka remedy;
(6)
melaksanakan
menggunakan
sistem administrasi kelas sesuai dengan
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bidang tugasnya.
Sedangkan tugas guru mata
pelajaran/bidang studi antara lain:
(1) menciptakan iklim belajar yang
kondusif; (2) menyusun dan
melaksanakan asesmen; (3)
menyusun program pembelajaran
Indonesia (PPI); (4) melaksanakan
kegiatan belajar mengajar; dan (5)
memberikan program perbaikan.
Tugas guru pendidikan
khusus antara lain: (1) menyusun
instrument
asesmen
pendidikanbersama dengan guru
kelas dan guru mata pelajaran; (2)
membangun sistem koordinasi
antara guru, pihak sekolah, dan
orang tua peserta didik; (3)
melaksanakan pendampingan anak
berkebutuhan khusus pada kegiatan
pembelajaran; (4) memberikan
bantuan layanan khusus bagi anakanak berkebutuhan khusus yang
mengalami hambatan dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran;
(5) memberikan bimbingan secara
berkesinambungan dan membuat
catatan khuus; (6) memberikan
bantuan (berbagi pengalaman) pada
guru kelas dan guru mata pelajaran
agar mereka dapat memberikan
pelayanan pendidikan kepada anakanak berkebutuhan khusus
(Garnida: 2015).

kebutuhan peserta didik,
kemampuan dan karakteristik
peserta didik, serta mengacu pada
kurikulum yang dikembangkan.
Garnida (2015), hal-hal yang perlu
diperhatikan dalam merancang
kegiatan pembelajaran pada
sekolah
penyelenggara
pendidikan inklusif, yaitu:
(1) Menyusun rencana pembelajaran
(2)Melaksanakan
kegiatan
pembelajaran
(3)Melaksanakan evaluasi
(b) Program Pembelajaran
Individual
Program
pembelajaran
individual disusun oleh pihak-pihak
yang terkait dengan proses belajarmengajar siswa. Pihak-pihak
tersebut adalah guru kelas, guru
bidang studi, psikolog atau psikiatris,
orang tua siswa, terapis, dan pihak
lain yang ikut menunjang program
belajar-mengajar siswa (Garnida:
2015). Program pembelajaran
individu ini sifatnya fleksibel,
disesuaikan dengan hambatan dan
penanganan yang paling sesuai
untuk perkembangan siswa.
(c) Pelaksanaan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran dalam
setting inklusif akan berbeda baik
dalam strategi, kegiatan, media,
maupun metode. Pada setting
inklusif, guru hendaknya dapat
mengakomodasi semua kebutuhan
siswa di kelas yang bersangkutan,
termasuk membantu mereka

d) Pembelajaran di Sekolah
Inklusif
(a)Rancangan
Pembelajaran
Kegiatan
pembelajaran
hendaknya dirancang sesuai
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memperoleh pemahaman yang
sesuai dengan gaya belajarnya
masing-masing.
Pelaksanaan pembelajaran
pada model kelas tertentu mungkin
berbeda dengan pelaksanaan
pembelajaran pada model kelas yang
lain. Pada model kelas reguler,
bahan belajar antara anak luar biasa
dengan anak normal mungkin tidak
berbeda secara signifikan, namun
pada model kelas reguler dengan
gabungan, bahan belajar antara
siswa luar biasa dengan siswa normal
biasanya tidak sama, bahkan antara
sesama siswa luar biasa pun dapat
berbeda. Oleh karena itu setelah
ditetapkan model penempatan siswa
luar biasa yang perlu dilakukan
berikutnya dalam pelaksanaan
kegiatan pembelajaran pada kelas
inklusif antara lain:
(1) Merencanakan kegiatan
pembelajaran
(2) Melaksanakan kegiatan
pembelajaran
(3) Mengelola interaksi antar
pribadi

masing anak.
Secara umum rentangan
anak berekebutuhan khusus
menurut Garnida (2015) meliputi
dua kategori yaitu: anak yang
memiliki kebutuhan khusus yang
bersifat permanen, yaitu akibat dari
kelainan tertentu, dan anak
berkebutuhan khusus yang bersifat
temporer, yaitu meraka yang
mengalami hambatan belajar dan
perkembangan yang disebabkan
kondisi dan situasi lingkungan.
Misalnya, anak yang mengalami
kesulitaan dalam menyesuaikan diri
akibat kerusuhan dan bencana alam,
atau tidak bisa membaca karena
kekeliruan guru mengajar, anak
yang mengalami hambatan belajar
dan
perkembangan
karena
kemiskinan dan sebagainya. Anak
berkebutuhan khusus temporer,
apabila tidak mendapatkan
intervensi yang tepat dan sesuai
dengan hambatan belajarnya, bisa
menjadi permanen.

a)Klasifikasi
Anak
Berkebutuhan Khusus dan
Anak Berkebutuhan Khusus
Pembelajarannya
Anak Berkebutuhan Khusus
1)
Anak Tunanetra
(ABK) adalah anak yang dalam
Tunanetra disebut juga
pendidikan memerlukan pelayanan hambatan penglihatan. Kata
yang spesifik, berbeda dengan anak tunanetra terdiri dari kata tuna dan
pada umumnya. Anak berkebutuhan netra. Menurut School dalam
khusus ini mengalami hambatan Susilawati, et. al (2017), tuna netra
dalam belajar dan perkembangan. atau anak yang mengalami gangguan
Oleh sebab itu, mereka memerlukan penglihatan dapat didefinisikan
layanan pendidikan yang sesuai sebagai
anak
yang
rusak
dengan kebutuhan belajar masing- penglihatannya walaupun dibantu
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dengan
perbaikan,
masih tunanetra adalah gangguan yang
mempunyai pengaruh yang terjadi pada indera penglihatan yang
merugikan bagi anak yang dapat mengganggu pembelajaran
bersangkutan.
Tunanetra dan aktivitas sehari-hari. Terdapat
diklasifikasikan dalam dua golongan, tunanetra total dan lemah
yaitu buta total (blind) dan lemah penglihatan (low vision) dengan
penglihatan (low vision). Keadaan pembelajaran yang membutuhkan
lemah penglihatan atau akurasi media braile untuk penderita
penglihatan kurang dari 6/60 setelah tunanetra total dan alat pembesar
dikoreksi atau tidak lagi melihat tulisan untuk penderita lemah
disebut tunanetra.
penglihatan.
Bagi tujuan pendidikan,
individu yang mengalami kebutaan 2) Anak Tunarungu
adalah individu yang sangat
Menurut Moores dalam
terganggu, yang harus diajarkan Mangunsong (2014), definisi dari
membaca dengan huruf Braille atau ketunarunguan adalah kondisi
dengan menggunakan metode aural dimana individu tidak mampu
(audiotape). Adapun individu yang mendengar dan hal ini tampak dalam
melihat sebagian (partially sighted) wicara atau bunyi-bunyian lain, baik
dapat membaca buku walaupun dalam derajat frekuensi atau
mereka membutuhkan peralatan intensitas.
yang dapat memperbesar bacaan
Hildayani
(2014),
atau membaca buku dengan huruf menyebutkan bahwa anak yang
yang besar-besar (Telford & Sawrey tidak dapat mendengar bunyi pada
dalam Hildayani, 2014).
tingkat intensitas (kenyaringan)
Keterbatasan anak tunanetra tertentu diklasifikasikan sebagai tuli,
meliputi tiga hal, yaitu: (1) selain daripada itu dipandang
Keterbatasan dalam konsep dan sebagai hard of hearing. Sensitivitas
pengalaman baru; (2) Keterbatasan pendengaran diukur dengan decibel
dalam berinteraksi di lingkungan; (dB), dan orang yang tuli adalah
dan (3) Keterbatasan dalam orang yang kehilangan pendengaran
mobilitas.
Berdasarkan sekitar 90 dB atau lebih.
keterbatasan yang dimiliki anak
Berdasarkan pendapat di
tunanetra,
maka
dalam atas, penulis menyimpulkan bahwa
pembelajarannya diperlukan media tunarungu adalah sebutan bagi
belajar braile bagi tunanetra total seseorang yang menderita atau
dan alat pembesar tulisan bagi low mengalami hambatan terhadap
vision. (Garnida, 2015).
pendengarannya baik sebagian atau
Berdasarkan pemaparan di seluruh pendengarannya. Seseorang
atas, penulis menyimpulkan bahwa dengan hambatan pendengaran
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biasanya mengalami gangguan juga
terhadap kemampuan bicara.
Pada pembelajaran, guru
harus mampu mengembangkan
kemampuan berbahasa dan
berbicara anak tunarungu. Yaitu
dengan melakukan metode tangkap
dan peran ganda. Maksud dari
metode tangkap dan peran ganda
adalah guru harus dapat menangkap
apa yang diungkapkan anak melalui
suara atau isyarat atau gerakan
tubuh
anak,
kemudian
membahasakannya, dengan kata lain
guru berperan sebagai anak dan
mengucapkan apa yang ingin
diungkapkan anak tunarungu,
selanjutnya guru menanggapi
ungkapan tersebut sehingga terjadi
percakapan (Wardani, 2013).
Peneliti dapat menyimpulkan
bahwa anak tunarungu adalah anak
yang mengalami hambatan dalam
pendengarannya, baik hambatan
sebagian ataupun keseluruhan
dimana kedua hambatan tersebut
memerlukan pembelajaran untuk
mengembangkan bahasa dan bicara
mereka, karena anak dengan
hambatan pendengaran pasti
mengalami hambatan juga dalam
berbicara.
3) Anak Tunagrahita
Menurut Somantri dalam
Susilawati et.al. (2017), tunagrahita
berasal dari kata tuna dan grahita
yang berarti kata tuna artinya
kurang atau rusak atau cacat, dan
grahita artinya mental. Sedangkan
menurut Delphie (2009) anak

tunagrahita adalah anak yang
memiliki masalah dalam belajar yang
disebabkan adanya hambatan
perkembangan intelegensi, mental,
emosi, sosial, dan fisik.
Berdasarkan pendapat di atas,
peneliti dapat simpulkan bahwa
tunagrahita adalah suatu hambatan
atau kerusakan pada perkembangan
yang dilalui manusia dalam hidup.
Hambatan ini bukan hanya berupa
kekurangan dalam intelektualnya
saja, melainkan juga hambatan pada
mental, emosi dan juga fisiknya.
Terdapat beberapa klasifikasi bagi
anak penderita tunagrahita.
Klasifikasi ini dapat dilihat dari sudut
pandang medis (tipe klinis), sudut
pandang pendidikan, dan sudut
pandang sosiologis. Berikut
klasifikasi dari sudut pandang medis
(tipe klinis):
(a)
Down Syndrom (Mongoloid)
Susilawati, et. al (2017), anak ini bisa
disebut sebagai kembar dunia
karena kesamaan ciri-ciri fisik yang
menyerupai orang mongol yaitu
mata sipit dan miring, lidah tebal dan
terbelah-belah serta biasanya
menjulur keluar, telinga kecil, tangan
kering, pipi bulat, tulang tengkorak
muka hingga belakang tampak pe
(b)

Kretin
Susilawati, et. al (2017), anak
tipe kretin nampak seperti orang
cebol dengan ciri fisik badan pendek,
kaki tangan pendek, kulit kering,
tebal, keriput, rambut kering, kuku
pendek dan tebal.
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(c)
H y d r o c e p h a l u s ,
Microcephalus, Macrocephalus,
Brachicephalus,
dan
Schaphocephalus
Susilawati, et. al (2017)
menyatakan bahwa istilah-istilah
tersebut menunjukkan kelainan
bentuk dan ukuran kepala yaitu
Hydrocephalus (bentuk ukuran
kepala yang sangat besar),
Microcephalus (bentuk ukuran
kepala yang kecil), Macrocephalus
(ukuran lepala lebih besar),
Brachicephalus (bentuk kepala yang
melebar), dan Schaphocephalus
(ukuran kepala yang memanjang).
(d)

Brain Damage (Rusak Otak)
Susilawati, et. al (2017), Brain
Damage
atau
rusak
otak
berpengaruh terhadap berbagai
kemampuan yang dikendalikan oleh
susunan saraf pusat. Kerusakan
saraf pusat dapat menyebabkan
gangguan kecerdasan, gangguan
pengamatan, gangguan perilaku,
gangguan perhatian, dan gangguan
motorik.
(e)
Cerebral Palsy (Kelumpuhan
pada Otak)
Susilawati, et. al (2017),
kelumpuhan pada otak akan
mengganggu kecerdasan. Disamping
itu kemungkinan mengganggu pusat
koordinasi gerak, sehingga kelainan
cerebral palsy selain mengalami
gangguan
kecerdasan
juga
mengalami ganguan koordinasi
gerak.

Selain klasifikasi di atas, ada
pula klasifikasi lain dari sudut
pandang pendidikan. Berikut
penjabarannya:
(1)
Mampu didik
Susilawati, et. al. (2017), IQ
anak mampu didik berkisar 50/5570/75. Pada umumnya kondisi fisik
tidak berbeda dengan anak normal
lainnya.Mereka masih bisa didik
(diajarkan) membaca, menulis, dan
berhitung.
(2)
Mampu latih
Susilawati, et. al (2017), IQ
anak mampu latih berkisar 20/25 –
50/55. Pada kondisi fisiknya sudah
dapat terlihat perbedaan dengan
anak normal, tetapi ada sebagian
anak yang mempunya fisik normal.
(3)
Perlu rawat
Susilawati, et. al (2017), IQ
anak perlu rawat ini kurang dari 25.
Pada kegiatan sehari-hari mereka
butuh bantuan orang lain (perlu
rawat). Intelegensinya tidak mampu
menerima pendidikan secara
akademis.Sebagian besar dari anak
pada kelompok ini tidak dapat
bergerak atau sangat terbatas pada
gerakannya dan hanya mampu
mengandalkan komunikasi verbal
yang belum sempurna.
Menurut Wardani (2013),
terdapat beberapa pelayanan yang
harus
dilakukan
dalam
pembelajaran anak tunagrahita
yaitu:
(a)
Bahasa yang digunakan
dalam berinteraksi dengan anak
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tunagrahita adalah bahasa
sederhana, tidak berbelit, jelas,
dan menggunakan kata-kata yang
sering didengar oleh anak-anak.
(b)
Tunagrahita ditempatkan di
bagian depan kelas dan
berdekatan dengan anak yang
kira-kira
hampir
sama
kemampuannya. Apabila ia di
kelas anak normal maka ia
ditempatkan dekat anak yang
dapat menimbulkan sikap
keakraban.
(c)
Selain ada program umum
yang diperkirakan semua anak di
kelas itu dapat mempelajarinya,
perlu disediakan juga program
khusus untuk anak tunagrahita
yang kemungkinan mengalami
kesulitan di kelas.
Peneliti dapat menyimpulkan
bahwa anak tunagrahita adalah anak
dengan hambatan intelekual, emosi,
mental, sosial, dan fisiknya. Jika
dilihat dari sudut pandang medis,
tunagrahita diklasifikasikan dengan
down
syndrome,
kretin,
Hydrocephalus, brain damage, dan
cerebral palsy. Sedangkan jika dilihat
dari sudut pendidikan, maka
tunagrahita diklasifikasikan anak
yang mampu didik, mampu latih,
dan perlu rawat. Pembelajaran
untuk anak tunagrahita pada
prinsipnya tidak berbeda dengan
pendidikan pada umumnya. Hanya
saja
dalam
menentukan
pembelajaran harus memperhatikan
tujuan pelajaran, karakteristik

murid, dan ketersediaan fasilitas.
4) Anak Tunalaras
Peraturan Pemerintah No. 72
dalam
Wardani
(2013)
menyebutkan bahwa tunalaras
adalah gangguan atau hambatan
atau kelainan tingkah laku sehingga
kurang dapat menyesuaikan diri
dengan baik terhadap lingkungan
keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Kemudian Undang-undang tentang
Pendidikan Luar Biasa (PLB) di
Amerika Serikat dalam Wardani
(2013) mengemukakan pengertian
tunalaras dengan istilah gangguan
emosi. Gangguan emosi adalah suatu
kondidi yang menunjukkan gejala
berikut: (1) ketidakmampuan
belajar dan tidak dapat dikaitkan
dengan
faktor
kecerdasan,
pengindraan atau kesehatan; (2)
ketidakmampuan
menjalin
hubungan yang menyenangkan
teman dan guru; (3) bertingkah laku
yang tidak pantas pada keadaan
normal.
Menurut Garnida (2015),
pembelajaran bagi anak tunalaras
yang harus diperhatikan guru antara
lain:
(a)
Perlu adanya penataan
lingkungan yang kondusif dan
menyenangkan bagi setiap anak
(b)
Kurikulum
hendaknya
disesuaikan dengan hambatan dan
masalah yang dihadapi oleh setiap
anak.
(c)
Adanya kegiatan yang
bersifat kompensatoris sesuai
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dengan bakat dan minat anak.
(d)
Perlu adanya pengembangan
akhlak atau mental melalui
kegiatan sehari-hari dan contoh
dari lingkungan.
Berdasarkan pemaparan di
atas dapat disimpulkan bahwa anak
dengan penderita tunalaras yaitu
anak dengan gangguan perilaku
kurang atau tidak sesuai dengan
norma-norma yang berlaku dalam
kehidupan sehari-hari baik di
sekolah maupun di lingkungan
sosialnya. Pembelajarannya pun
memerlukan perhatian khusus dari
guru dan harus menyenangkan
dengan pengembangan akhlak dan
mental anak.
5)Anak Tunadaksa
Tunadaksa atau hambatan
fisik motorik berasal dari kata
tunadan daksa. Kata tuna artinya
kurang, atau rusak, atau cacat, dan
daksa artinya tubuh. Sehingga tuna
daksa merupakan sebutan untuk
mereka yang mengalami kerusakan
atau cacat pada anggota tubuhnya
(Susilawati, et.al 2017).
Sedangkan
Menurut
Mangunsong (2011), tunadaksa
mempunyai pengertian yang luas di
mana secara umum dikatakan:
ketidakmampuan tubuh
secara
fisik
untuk
menjalankan fungsi tubuh
seperti dalam keadaan
normal. Hasil berbagai
seminar dan diskusi di bidang

pendidikan mengungkapkan
pengertian anak tunadaksa
sebagai anak yang menderita
hambatan
akibat
poliomyelitis,
akibat
kecelakaan, akibat keturunan
cacat sejak lahir, kelainan
otot-otot akibat peradangan
otak, dan kelainan motorik
yang disebabkan oleh
kerusakan pada pusat saraf
atau cerebrum.
Menurut Garnida (2015),
sebelum memberikan pembelajaran
bagi anak tunadaksa, harus
memperhatikan kesehatan anak,
kemampuan
gerak
dan
mobilitasanak,
kemampuan
komunikasi, kemampuan dalam
merawat diri, posisi penggunaan alat
bantu dan posisi duduk pada saat
menerima pelajaran. Selain itu
menurut Wardani (2013), bahwa
proses pendidikan anak tunadaksa
sedapat mungkin memanfaatkan
dan mengembangkan indra-indra
yang ada dalam diri anak karena
banyak anak tuna daksa yang
mengalami gangguan indera
sehingga dapat membantu proses
pemahaman.
Berdasarkan pemaparan di
atas, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa anak tunadaksa adalah anak
yang mengalami kelainan fisik atau
cacat tubuh. Selain itu sebutan
tunadaksa juga digunakan untuk
anak penyandang bentuk kelainan
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atau kecacatan pada sistem otot,
tulang dan persendian, yang dapat
mengakibatkan gangguan. Dengan
keterbatasan yang mereka miliki,
pembelajaran di sekolah harus
berlangsung
dengan
memberdayakan indra-indra yang
masih berfungsi yang masih dimiliki
anak.
6)Lamban Belajar (Slow
Learner)
Lamban belajar (slow
learner) adalah anak yang tingkat
intelegensinya sedikit di bawah anak
normal (biasanya memiliki IQ
sekitar 80-85). Anak slow learner
adalah anak yang memiliki prestasi
belajar rendah di bawah rata-rata
anak pada umumnya. Karena IQ nya
rendahh
mengakibatkan
kemampuan belajar anak akan lebih
lambat. Tidak hanya kemampuan
akademiknya saja yang terhambat,
tetapi
dalam
kemampuan
akademiknya juga, misalnya dalam
menggunakan alat tulis, olahraga,
atau memakai pakaian (Garnida,
2015).
Anak lamban belajar
membutuhkan waktu belajar yang
lebih lama. Oleh karena itu guru
harus sabar dan tidak terlalu cepat
dalam
menjelaskan
materi
pelajaran. Anak yang lemban belajar
juga harus diperbanyak dalam
latihan dan juga diperlukan adanya
remedial (Garnida, 2015).
Peneliti dapat menyimpulkan

bahwa lamban belajar adalah kondisi
dimana anak memiliki daya
intelektual di bawah rata-rata anak
pada umumnya sehingga mereka
mengalami kelambatan dalam
berpikir, untuk itu dibutuhkan
pembelajaran yang lebih lambat juga
dari anak lainnya dan juga
membutuhkan latihan lebih banyak
pada saat belajar.
7) Anak Berbakat
Menurut United States
Office of Education (USOE) dalam
Mangunsong (2011), anak berbakat
adalah:
Mereka
yang
diidentifikasikan oleh orangorang profesional bahwa
mereka
memiliki
kemampuan yang menonjol,
dapat memberikan prestasi
yang
tinggi.
Mereka
membutuhkan program
pendidikan
yang
berdiferensiasi dan/atau
pelayanan diluar jangkauan
program sekolah biasa agar
dapat
merealisasikan
sumbangannya
baik
terhadap diri sendiri maupun
terhadap masyarakat.
Sedangkan menurut Garnida
(2015), menyatakan bahwa anak
berbakat adalah anak yang memiliki
potensi kecerdasan (intelegensi),
kreativitas, dan tanggung jawab
terhadap tugas di atas anak-anak
seusianya,
sehingga
untuk
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mengoptimalkan
potensinya, dilihat
pada
kemampuan
diperlukan pelayanan pendidikan akademiknya saja, tetapi juga bakatkhusus.
bakat lain (non-akademik) yang
Menurut Wardani (2013), dimiliki
seorang
anak.
beberapa
hal
yang
perlu Pembelajarannya pun harus
diperhatikan dalam pembelajaran disesuaikan dengan tingkat
bagi anak berbakat adalah: (1) kecepatan
intelegensi
dan
Pembelajaran anak berbakat harus kompleksitas anak, selain itu
diwarnai dengan kecepatan dan pengembangan
kecerdasan
tingkat kompleksitas yang lebih emosional juga perlu untuk
sesuai dengan kemampuan yang menunjang intelegensi anak
lebih tinggi dari anak normal; (2) berbakat.
Pembelajaran pada anak berbakat
Agar lebih mudah dalam
tidak saja mengembangkan memodifikasi pembelajaran bagi
kecerdasan intelektual semata, siswa berkebutuhan khusus,
tetapi pengembangan kecerdasan hendaknya guru memahami prinsipemosional juga patut mendapat prinsip dasar dalam pembelajaran
perhatian.
untuk siswa berkebutuhan khusus,
Kemudian Mangunsong menurut Wardani (2013) sebagai
(2011)
menyatakan
bahwa berikut:
umumnya
rencana
yang (1) Prinsip individual
dikembangkan untuk membantu
Prinsip individual ini
mengoptimalkan pengembangan
mempunyai pengertian bahwa
anak berbakat secara optimal adalah
dalam proses pembelajaran,
program enrichment dan akselerasi.
seorang
guru
harus
Program enrichment adalah
memperhatikan perbedaanprogram dimana siswa diberikan
perbedaan individu.
tambahan
pengalaman (2)
Prinsip
kekongkritan/
pembelajaran, namun siswa tetap pengalaman pengindraan langsung
berada di tingkat kelas yang sesuai
Prinsip ini mempunyai
dengan usia kronologis mereka.
pengertian bahwa strategi
Sedangkan program akselerasi
pembelajaran yang digunakan
adalah program penempatan bagi
guru harus memungkinkan anak
siswa berbakat pada tingkat kelas
mendapatkan pengalaman secara
yang lebih tinggi dari tingkat kelas
nyata dari apa yang dipelajarinya.
anak seusia mereka.
Prinsip ini disebut juga sebagai
Berdasarkan pemaparan
pengalaman
pengindraan
para ahli di atas, peneliti
langsung.
menyimpulkan bahwa anak (3) Prinsip totalitas
dikatakan berbakat tidak hanya
Prinsip ini mempunyai
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pengertian bahwa pembelajaran
yang dilakukan guru harus
memungkinkan siswa tunanetra
memperoleh pengalaman objek
atau situasi secara total/
menyeluruh. Konsep yang
menyeluruh atau utuh dapat
terjadi
apabila
siswa
menggunakan
semua
pengalaman pengindraannya
secara terpadu dalam memahami
sebuah konsep.
(4) Prinsip aktivitas mandiri
Prinsip ini mempunyai
pengertian bahwa pembelajaran
harus memungkinkan siswa
memperoleh kesempatan untuk
belajar secara aktif dan mandiri,
dengan demikian guru berfungsi
sebagai
fasilitator
yang
membantu kemudahan siswa
belajar dan motivator yang
membangkitkan motivasi anak
untuk belajar.
(5) Prinsip multisensori
Proses pendidikan sebisa
mungkin dapat memanfaatkan
dan mengembangkan indra-indra
yang ada dalam diri anak. Dengan
pendekatan
multisensori,
kelemahan pada indera lain dapat
difungsikan sehingga dapat
membantu proses pemahaman
(Wardani, 2013).

mengetahui pembelajaran inklusi
bagi siswa berkebutuhan khusus di
SD Muhammadiyah 3 Cirebon dan
sebagai subjek penelitianya di kelas
1 (satu) dengan alasan dari 6 kelas
yang ada dari kelas I sampai dengan
kelas VI ditemukan anak ABK,
berdasarkan versi guru kelas I
paling banyak dari 8 jumlah peserta
didik terdapat 5 orang yang
terdiagnosis dan digolongkan ABK.
Pada bagian ini penulis akan
memaparkan data-data yang
berkenaan dengan kegiatan
penelitian yang diambil dari subjek
penelitian dalam jangka waktu yang
sudah ditentukan.
Terdapat dua bentuk hasil
data yang didapatkan dalam
kegiatan ini, yaitu data hasil
observasi (pengamatan) dan data
hasil wawancara dari guru kelas di
SD Muhammadiyah 3 Cirebon
khususnya pada kelas I. Data-data
tersebut menjadi tolak ukur untuk
mengetahui pembelajaran siswa
berkebutuhan khusus di SD
Muhammadiyah 3 Cirebon.
Seperti yang telah penulis
paparkan dalam kajian teori di atas,
bahwa kegiatan pembelajaran
merupakan inti dari pelaksanaan
kurikulum. Mutu pendidikan dan
atau mutu lulusan juga dipengaruhi
oleh mutu kegiatan pembelajaran.
Implementasi Pendidikan
Pelaksanaan kegiatan pembelajaran
Inklusi di SD Muhammadiyah harus dirancang dengan baik,
3 Cirebon
disesuaikan dengan kemampuan dan
Tujuan dilaksanakannya kebutuhan individu siswa, didukung
penelitian ini adalah untuk dengan kompetensi guru, media
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pembelajaran, sumber belajar, dan Program Pembelajaran Individu
strategi pembelajaran yang (PPI) atau istilah yang sering kita
memadai.
sebut adalah RPP, dimana PPI ini
Pembelajaran bagi siswa memuat rancangan pembelajaran
berkebutuhan khusus di sekolah siswa berkebutuhan khusus perberbasis inklusi secara umum tidak individu sesuai dengan hambatan
ada perbedaan dengan siswa lainnya, dan kebutuhannya dengan tujuan
namun memang ada kekhususan siswa dapat belajar secara optimal.
tersendiri bagi siswa berkebutuhan
Hasil penelitian melalui
khusus dalam penanganan pada saat observasi terhadap pembelajaran
pembelajaran, sesuai dengan tujuan inklusi bagi siswa berkebutuhan
dari pendidikan inklusif yaitu khusus di SD Muhammadiyah 3
mendapatkan pendidikan yang Cirebon pada kelas I serta melalui
sesuai dengan kebutuhan siswanya. wawancara yang penulis lakukan
Sebagai contoh, siswa dengan dengan guru kelas dari tanggal 16,
hambatan penglihatan harus 17, 24, 27, 30, 31 Juli 2018,
ditempatkan di bangku paling depan selanjutnya 13, 15, 16 Agustus 2018,
dan guru harus menulis dengan dan 03, 10 September 2018 bahwa
tulisan yang besar sebagai bentuk di SD Muhammadiyah 3 Cirebon
dukungan bagi siswa tersebut agar pada kelas I memiliki siswa dengan
dapat melihat tulisan lebih jelas.
kebutuhan khusus terdapat 5 dari 8
Selain itu, dalam kajian teori siswa dengan kebutuhan khusus
pun dijelaskan bahwa sekolah yang terdiri dari siswa Down
dengan basis inklusif harus mampu Syndrome dan slow learner.
mengelola sumber daya yang terkait
Berdasarkan
hasil
dengan penyelenggaraan pendidikan pengamatan, SD Muhammadiyah 3
seperti perencanaan pembelajaran, Cirebon pada kelas I sudah mulai
pelaksanaan
pembelajaran, menggunakan kurikulum 2013.
mentoring, evaluasi serta tindak Kegiatan pembelajaran merupakan
lanjutnya agar pelaksanaan inti dari pelaksanaan kurikulum.
pendidikan di sekolah dapat Mutu pendidikan dan atau mutu
mencapai tujuan dan berjalan dengan lulusan juga dipengaruhi oleh mutu
efektif bagi siswa. Agar dapat kegiatan pembelajaran. Oleh karena
mencapai target efektifnya suatu itu di pembahasan sebelumnya
pembelajaran
bagi
siswa Garnida (2015) dalam bukunya
berkebutuhsn khusus, dijelaskan mengemukakan hal yang harus ada
dalam teori bahwa sekolah inklusi dalam suatu pendidikan dengan
harus mampu memenuhi kebutuhan berbasis inklusi, yaitu perencanaan
pelaksanaan
siswanya, termasuk dalam hal pembelajaran,
pendidikan. Oleh karena itu terdapat pembelajaran, evaluasi hasil belajar,
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dan pengawasan pembelajaran.
a. Perencanaan pembelajaran
Menurut Garnida (2015)
bahwa
perencanaan
pembelajaran yang dilakukan di
dalam kelas inklusi haruslah
disesuaikan dengan hambatan
dan kebutuhan siswa khususnya
siswa berkebutuhan khusus.
Guru juga harus menyusun
rencana program pembelajaran
(RPP)
atau
program
pembelajaran individual (PPI).
Dengan memperhatikan hal
tersebut
akan
lebih
mengoptimalkan pembelajaran
siswa.
Berdasarkan
hasil
observasi yang dilakukan
selama penelitian dari tanggal
16, 17, 24, 27, 30, 31 Juli 2018,
selanjutnya 13, 15, 16 Agustus
2018, dan 03, 10 September
2018 telihat bahwa guru tidak
membuat
perencanaan
pembelajaran bagi siswa
berkebutuhan khusus yang
diindividualkan, melainkan
hanya mengandalkan rencana
pembelajaran yang sudah ada
dan
tidak
berdasarkan
ketentuan pendidikan inklusif
yang seharusnya. Hal ini
dikarenakan
kurangnya
kemampuan guru dalam
mengelola pendidikan khusus
dan kurangnya kepedulian pihak
pemerintah dalam pengadaan
pelatihan layanan pendidikan
inklusif.

b. Proses pembelajaran
Berdasarkan observasi
yang dilakukan sejak tanggal 16,
17, 24, 27, 30, 31 Juli 2018,
selanjutnya 13, 15, 16 Agustus
2018, dan 03, 10 September
2018, pembelajaran di dalam
kelas di SD Muhammadiyah 3
Cirebon pada kelas I berjalan
dengan baik, namun guru
kurang
luwes
terhadap
penggunaan
pendekatan
pembelajaran. Kurang luwes
dalam hal ini adalah guru belum
mampu
menyesuaikan
pembelajaran sesuai dengan
kebutuhan siswa, terlebih di
dalamnya terdapat siswa dengan
kebutuhan khusus.
Hasil wawancara dengan
guru kelas dari tanggal 16, 17,
24, 27, 30, 31 Juli 2018,
selanjutnya 13, 15, 16 Agustus
2018, dan 03, 10 September
2018, bahwa “Sekolah tidak
memiliki program khusus untuk
siswa berkebutuhan khusus.
Hanya saja siswa berkebutuhan
khusus
dan
sistem
pembelajarannya sama dengan
sekolah pada umumnya,
meskipun sudah baru mulai
menggunakan kurikulum 2013
di tahun ajaran baru ini.
Pembelajaran berlangsung
dengan normal, tidak ada
strategi khusus bagi siswa
berkebutuhan khusus, materi
yang diajarkanpun tidak ada
perbedaan dengan pada
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umumnya. Sebagai contoh:
siswa normal diajarkan materi
penjumlahan dengan bobot
ratusan, sedangkan siswa
berkebutuhan khusus diajarkan
materi penjumlahan dengan
bobot yang sama.. Evaluasi
pembelajarannya pun tidak ada
perbedaan.
Berdasarkan
hasil
wawancara di atas, dapat
disimpulkan bahwa sekolah
tidak memiliki program khusus
bagi ABK. Sedangkan dalam
teori Garnida (2015) dikatakan
bahwa guru harus merancang
Program
Pembelajaran
Individual
(PPI)
untuk
mengatasai keheterogenan dan
karakteristik, hambatan, serta
kebutuhan masing-masing
siswa. Dalam hal ini terdapat
perbedaan antara teori dan
kenyataan di lapangan. Tidak
adanya perbedaan dalam
pembelajaran karena para guru
belum pernah mengikuti
pelatihan pelayanan bagi siswa
berkebutuhan
khusus,
sedangkan guru belum mampu
mengelolanya sendiri.
Pada saat pembelajaran
berlangsung, guru tetap
melakukan proses pembelajaran
sesuai tahapannya seperti
kegiatan awal dimana guru
mengabsen, membaca doa,
memberi motivasi, kemudian
setelah itu lanjut pada kegiatan
inti
dimana
dalam

menyampaikan materi pelajaran
kepada
siswa
guru
mempergunakan
metode
ceramah dan pemberian tugas,
kemudian dilanjut dengan
kegiatan akhir dimana guru
mengajak
siswa
untuk
merangkum pembelajaran yang
baru saja dibahas.
Dalam kegiatan inti,
penulis dapat melihat melalui
observasi bahwa siswa dengan
kebutuhan khusus tidak ada
perbedaan
dalam
pembelajarannya, meskipun
sudah baru mulai menggunakan
kurikulum 2013 dengan model
rancangan
pembelajaran
tematik. Materi pelajaran
diambil dari buku paket yang
dapat membantu penyelesaian
materi yang sesuai dengan
tujuan pembelajaran.
Hasil lain ditemukan dari
hasil wawancara yang dilakukan
dengan Ibu Mia Amallia guru
kelas 1 dari tanggal 16, 17, 24,
27, 30, 31 Juli 2018, selanjutnya
13, 15, 16 Agustus 2018, dan 03,
10 September 2018, bahwa
“Tidak ada metode atau strategi
khusus dalam pembelajaran
siswa berkebutuhan khusus di
kelas. Berdasarkan wawancara
dengan guru kelas 1, ditemukan
bahwa pembelajaran bagi siswa
berkebutuhan khusus di kelas 1
khususnya baru pertama kali
dilakukan.
Pembelajaran masih
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menggunakan
sistem
pembelajaran
yang
konvensional dengan metode
ceramah dan pemberian tugas.
Media yang dipakai guru dalam
menyampaikan
materi
pelajaran kepada siswa
kelas I dengan buku
paket dan LKS, spidol, papan
tulis, media gambar dan media
asli dalam pembelajaran.
Guru
tidak
mempergunakan
media
pembelajaran yang lain
dikarenakan keterbatasan.
Keterbatasan ini berasal dari
keterampilan guru dalam
membuat
media,
dan
keterbatasan dana sekolah
untuk menghadirkan media
bantu belajar. Hal ini terjawab
melalui wawancara dengan guru
kelas dari tanggal 16, 17, 24, 27,
30, 31 Juli 2018, selanjutnya 13,
15, 16 Agustus 2018, dan 03, 10
September 2018, bahwa
sarana
dan
“Tentunya
prasarana menjadi salah satu hal
utama yang seharusnya dapat
terpenuhi dengan baik.
Berdasarkan
hasil
wawancara tersebut dapat
diambil kesimpulan bahwa tidak
adanya media pembelajaran dan
bahan ajar yang bervariasi ini
dikarenakan
kurangnya
perhatian dan dukungan dari
sekolah terhadap pelaksanaan
pendidikan inklusif yang mana
ditemukan setengahnya siswa

ABK khususnya di kelas I.
Berdasarkan
hasil
observasi, penggunaan media
pembelajaran
di
SD
Muhammadiyah 3 Cirebon kelas
I belum memaksimalkan
pengadaan serta penggunaan
media yang dapat digunakan
oleh semua anak yang berbeda
karakter, khususnya siswa
dengan kebutuhan khusus.
Justru
seharusnya
pembelajaran bagi siswa
berkebutuhan khusus harus
menggunakan
media
pembelajaran, karena dalam
teori Wardani (2013) bahwa
salah satu prinsip pembelajaran
siswa berkebutuhan khusus
yaitu prinsip kekongkritan
dimana strategi pembelajaran
yang digunakan guru harus
memungkinkan
anak
mendapatkan pengalaman
secara nyata dari apa yang
dipelajarinya.
Hal lain yang dibutuhkan
dalam proses pembelajaran
siswa berkebutuhan khusus
selain penggunaan strategi yaitu
evaluasi. Evaluasi atau penilaian
ini digunakan guru untuk menilai
ketercapaian suatu kompetensi
yang dimiliki siswa, bertujuan
untuk mengetahui sejauh mana
pengetahuan yang dimiliki siswa
setelah diberi pelajaran, serta
dari hasil evaluasi guru mampu
menemukan
kekurangan
kemudian melakukan perbaikan
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terhadap pembelajarannya.
penilaian. Namun yang guru
Evaluasi
hasil
kelas di SD Muhammadiyah 3
pembelajaran disini meliputi
Cirebon di kelas I kurang
penilaian yang dapat mengukur
optimal dikarenakan tidak
kompetensi dasar yang di awal
adanya bantuan dari Guru
sudah tertulis dalam PPI dan
Pendamping Khusus (GPK).
juga harus spesifik sesuai dengan
Dalam layanan pendidikan
indikator yang akan dicapai.
inklusi,
pembelajaran
Pada
hal
ini
sekolah
seharusnya dilakukan oleh guru
menggunakan kurikulum 2013
kelas ditambah dengan guru
yang berarti evaluasi yang
pendamping khusus yang dapat
digunakan guru pun disesuaikan
memberikan bimbingan khusus
dengan cara evaluasi di
yang sesuai dengan kebutuhan
kurikulum 2013.
siswa. Selain itu GPK ini akan
c.
Tenaga kependidikan
menjadi sumber pengetahuan
Pembelajaran di kelas
dan
pelayanan
siswa
inklusi, menurut buku pedoman
berkebutuhan khusus di
khusus
penyelenggaraan
sekolah.
Berdasarkan
hasil
pendidikan inklusif (Direktorat
wawancara dengan guru kelas I
Pembinaan Sekolah Luar Biasa,
dari tanggal 16, 17, 24, 27, 30,
2009), bahwa pelaksanaan
31 Juli 2018, selanjutnya 13, 15,
kegiatan belajar mengajar tidak
16 Agustus 2018, dan 03, 10
cukup dikerjakan dengan satu
September 2018, mengatakan
guru kelas saja. Hal ini
bahwa “Guru yang mengajar di
dikarenakan karakter siswa
SD Muhammadiyah 3 Cirebon
yang sangat unik dan
khususnya kelas I adalah guru
memerlukan pelayanan khusus.
dengan kompetensi sama
Oleh karena itu pembelajaran
dengan guru di sekolah umum
bagi siswa berkebutuhan khusus
lainnya. Karena sekolah ini
perlu didukung dengan Guru
sejatinya adalah sekolah umum,
Pendamping Khusus (GPK).
Berdasarkan observasi,
jadi guru yang mengajarnya pun
guru di SD Muhammadiyah 3
bukan dari lulusan pendidikan
Cirebon di kelas I sudah
luar biasa dan pernah
melaksanakan tugasnya sebagai
mendapatkan
pelatihan
guru sesuai kemampuan
pelayanan untuk pembelajaran
masing-masing,
yaitu
di kelas inklusi”, diketahui bahwa
menciptakan iklim belajar yang
guru yang mengajar di SD
kondusif,
melaksanakan
Muhammadiyah 3 Cirebon
kegiatan belajar-mengajar dan
semuanya lulusan S1 Pendidikan
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Guru Sekolah Dasar, sehingga
ilmu yang mereka miliki pun
berputar pada siswa sekolah
dasar saja, tidak untuk siswa
berkebutuhan khusus. oleh
karena itu dibutuhkan guru
pendamping khusus yang
memang sudah kompeten pada
bidangnya.
C. KESIMPULAN
Implementasi Pendidikan
Inklusi di SD Muhannadiyah 3
Cirebon perlu ditinjau ulang oleh
guru dan stakeholder lainnya,
karena ada beberapa hambatan
dalam pelaksanaan program sekolah
inklusi di SD Muhannadiyah 3
Cirebon,
yaitu
kurangnya
pemahaman mengenai anak
berkebutuhan khusus serta
penanganannya yang membuat guru
kurang
mampu
merancang
perencanaan
pembelajaran
individual bagi siswa berkebutuhan
khusus yang bisa berpengaruh pada
pengelolaan kelas yang kurang
efektif. Sekolah agar dapat
menciptakan suasana belajar yang
lebih baik serta dapat mendukung
pembelajaran
bagi
siswa
berkebutuhan khusus. Sekolah
harus lebih mempersiapkan diri
untuk
membuat
program
pembelajaran
bagi
siswa
berkebutuhan khusus sehingga
sekolah lebih siap menerima dan
melaksanakan tugasnya lebih
optimal lagi. Sekolah juga harus
mampu menerapkan kurikulum

yang fleksibel pada kelas inklusi,
dimana di dalam kelas inklusi
terdapat anak berkebutuhan khusus
yang
perlu
diperhatikan
perkembangan
dan
tingkat
kemampuannya pada proses
pembelajaran berlangsung. Bagi
guru di sekolah mampu menerapkan
pembelajaran yang sesuai dengan
kebutuhan dan hambatan yang
dimiliki oleh siswa berkebutuhan
khusus dalam kelas inklusi, serta
guru dapat memperhatikan tingkat
kemampuan siswa berkebutuhan
khusus, agar siswa mampu
menguasai materi pelajaran dengan
baik. Pembelajaran yang sesuai ini
dibuat sesuai dengan hasil assesment
siswa, sehingga semuanya berjalan
sesuai dengan tujuan yang sudah
direncanakan. Bagi orang tua mampu
bekerjasama dengan guru di sekolah
untuk membantu dalam hal
pembelajaran dan perkembangan
siswa berkebutuhan khusus di
rumah, sehingga siswa akan lebih
cepat berkembang. Kementrian
pendidikan dan kebudayaan sebagai
pemerintahan
yang
menyelenggaran pendidikan di
Indonesia khususnya pendidikan
inklusi seharusnya dapat lebih
mempersiapkan para guru agar lebih
kompeten dalam bidang inklusi.

DAFTAR PUSTAKA
Direktorat Pendidikan Luar Biasa.
(2004).
Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan
Terpadu/Inklusif. Jakarta:
JURNAL HADHARIYAH Volume 4 Nomor 1, Oktober 2018 137

Direktorat
Jenderal
Pendidikan dan Menengah,
Depdiknas
Garnida, D. (2015). Pengantar
Pendidikan Inklusif. Bandung:
Refika Aditama
Hildayani, R. (2014). Penanganan
Anak Berkelainan (Anak
dengan Kebutuhan Khusus).
Tangerang:
Universitas
Terbuka.
Mangungsong, F. (2014). Psikologi
Pendidikan
Anak
Berkebutuhan Khusus (First
ed). Depok: Universitas
Indonesia
Mangungsong, F. (2014). Psikologi
Pendidikan
Anak
Berkebutuhan Khusus (second
ed). Depok: Universitas
Indonesia
Naim, N. (2011). Dasar-Dasar
Komunikasi Pendidikan.
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
Nissa. (2016). PermasalahanPeramasalahan
yang

Dihadapi
Sekolah
Penyelenggara Pendidikan
Inklusi pada Tingkat SD.
[Online]. Diakses: [Selasa, 8
April 2018 (11.00 WIB)].
http://
Tersedia:
journal.uad.ac.id/index.php/
HUMANITAS/article/view/
3843/2111
Susilawati, et. al. (2017). Bimbingan
Anak Berkebutuhan Khusus.
Cirebon: UMC
Takdir Ilahi, M. (2013). Pendidikan
Inklusif: Konsep dan Aplikasi.
Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
Undang-Undang Republik Indonesia
No. 20 tahun 2003. [Online].
Diakses: [Selasa, 8 Mei 2018
(10.00 WIB)]. Tersedia:
h t t p s : / /
www.komisiinformasi.go.id/
regulasi/download/id/101.
Wardani, I. et. al. (2013). Pengantar
Pendidikan
Anak
Berkebutuhan
Khusus.
Tangerang:
Universitas
Terbuka.

138 JURNAL HADHARIYAH Volume 4 Nomor 1, Oktober 2018

Peningkatan Hasil Belajar Kimia Pada Materi
Struktur Atom Melalui Penggunaan LKPD Qur’ani
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MAN 1 Kota Cirebon
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan dan prosentase
besarnya peningkatan hasil belajar Kimia pada materi struktur atom
melalui penggunaan LKPD Qur’ani peserta didik kelas X IPA 2 MAN 1
Kota Cirebon tahun pelajaran 2018/2019. Metode penelitian adalah
penelitian tindakan kelas bersiklus dengan subjek penelitian adalah kelas
X IPA 2 MAN 1 Kota Cirebon tahun pelajaran 2018/2019. Teknik
pengumpulan data adalah dengan teknik tes dan non-tes. Penggunaan
LKPD Qur’ani dapat meningkatkan hasil belajar Kimia pada materi
struktur atom baik pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotor.
Peningkatan hasil belajar peserta didik pada ranah kognitif sebesar
sebesar 22,9%, ranah afektif sebesar 21,05% dan ranah psikomotor
sebesar 9,78%.
Kata Kunci: Hasil Belajar Kimia, LKPD Qur’ani, Pendekatan Saintifik
Improvement of Chemistry Learning Outcomes in Atomic Structure
Material through the Use of Scientific-Based Qur’anic LKPD Learners MAN
1 Cirebon City Academic Year 2018/2019
Abstract
This study aims to determine the increase and the percentage of the
increase in Chemistry learning outcomes on the material of the atomic
structure through the use of the Qur’anic LKPD students of class X Science
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2 MAN 1 City of Cirebon in the 2018/2019 academic year. The research
method is classroom action research cycles with research subjects is class X
IPA 2 MAN 1 City of Cirebon academic year 2018/2019. Data collection
techniques are by test and non-test techniques. The use of LKPD Qur’ani
can improve the learning outcomes of Chemistry on the material of atomic
structure both in the cognitive, affective and psychomotor domains.
Improved learning outcomes of students in the cognitive domain by 22.9%,
affective domains by 21.05% and psychomotor domains by 9.78%.
Keywords: Chemistry Learning Outcomes, LKPD Qur’ani, Scientific Approach

PENDAHULUAN
PDS merupakan program
pendampingan dosen ke Sekolah
yang merupakan proses tindak
lanjut atas usulan Kemenristekdikti
untuk memperbaiki struktur
tatanan pembelajaran di sekolah.
Salah satu sekolah yang mendapat
kesempatan menerima adalah
Madratsah
Aliyah
dengan
mengambil sampel yakni mata
pelajaran kimia. Agar proses
pendampingan lebih terasa
kebermanfaatannya, maka dipilihlah
salah satu materi kimia yang
mengandung
kharakteristik
keilmuan yang bersifat abstrak dan
perlu pemecahan bersama antara
guru dan dosen adalah materi
struktur atom. Materi Struktur
Atom mempelajari proses penemuan
atom berdasarkan perkembangan
model atom dari John Dalton sampai
dengan mekanika kuantum, nomor
atom dan nomor massa sampai
dengan isotop (Watoni, 2013: 61).
Materi tersebut merupakan bagian

dari ilmu kimia yang banyak
membahas mengenai gejala – gejala
alam, seperti yang disampaikan oleh
Chang (2010:4) Kimia adalah ilmu
yang mempelajari materi dan
perubahannya, unsur dan senyawa
adalah zat – zat yang terlibat dalam
perubahan kimia. Materi dan
perubahan merupakan proses dalam
dunia ini yang mempengaruhi
fenomena alam. Salah satu contoh
aplikasi materi “Struktur Atom”
terhadap perubahan alam yakni
terdapat pada materi hipotesis atom
bohr penemuan arus listrik,
keradioaktifan, model atom
rutherford yang merupakan
miniatur sistem tata surya, dan
spektrum atom atau pembiasan sinar
yang menguraikan sinar matahari
menjadi
berbagai
panjang
gelombang sinar merah, kuning,
hijau, biru dan violet (Faridcah,
2009:1).
Pendekatan
saintifik
bertujuan memberikan rasa nyaman
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bagi peserta didik dalam menguasai
subjek. Sehingga diperlukan
lingkungan belajar yang dapat
mendorong peserta didik aktif dalam
mencari informasi kasus dari
berbagai sumber melalui diskusi,
observasi dan melalui kegiatan
praktikum (Usmeldi, 2016: 134).
Melalui pendekatan saintifik,
peserta
didik
dilatih
mengkonstruksikan pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan
metakognitif melalui kegiatan ilmiah
seperti mengamati, menanya,
merumuskan hipotesis, mencoba
eksperimen, menganalisis data,
menyimpulkan
dan
mengkomunikasikan (Nastiti dkk,
2016: 50). Proses pembelajaran
dengan menggunakan pendekatan
saintifik akan terasa lebih hidup
apabila
dieksplor
dengan
menggunakan bahan ajar berupa
LKPD yang mampu mendesain
sebuah pembelajaran yang menarik
dan inovatif dengan sentuhan nilai
psikis peserta didik melalui AlQur’an.
LKPD adalah Lembar Kerja
Peserta Didik digunakan mulai tahun
2013, sebagai aplikasi dari
kurikulum 2013 yang identik
dengan pendekatan saintifik. LKPD
berbasis Al-Qur’an adalah Lembar
Kerja Peserta Didik yang
mengungkapkan fakta di dalam AlQur’an berdasarkan konten materi
yang dibahas. Bahan ajar seperti
inilah yang dirasa tepat oleh peneliti

untuk digunakan di MAN 1 Kota
Cirebon yang memiliki kekhasan
agama islam dan berada dalam
naungan Departemen Agama sesuai
dengan PP Menteri Agama No 60,
2016:5). Hal tersebut sangat sesuai
dengan apa yang disampaikan oleh
guru kimia mitra di MAN 1 Kota
Cirebon yakni ibu Hj. Evi Fidawati
sebagai peneliti ke-2 pada tanggal 10
Juli 2018, yakni pembelajaran
berbasis nilai – nilai qur’ani sangat
tepat digunakan di MAN 1 Kota
Cirebon,
yang
menerapkan
pembiasaan membaca Al-Qur’an
sebelum jam pertama dimulai.
Karena selain mengaji, peserta didik
juga dapat mengkaji Al-Qur’an
dengan guru agama dan dapat
menghubungkan materi kimia yang
mereka pelajari dengan belajar
kepada guru agama tersebut,
dengan demikian bukan hanya
kompetensi pengetahuan yang
mereka dapat namun kompetensi
dalam bidang sikap juga mereka
peroleh.
Ritaningsih
(2017:69)
mengungkapkan salah satu prinsip
penting dari psikologi pendidikan
adalah guru tidak boleh hanya
semata-mata
memberikan
pengetahuan kepada siswa. Oleh
karena itu, dirasa penting sekali bagi
guru kimia di Madratsah Aliyah
untuk mengajarkan ilmu kimia
berbasis Al-Qur’an. Paparan
tersebut menggambarkan betapa
pentingnya mendidik peserta didik
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melakukan kerja ilmiah melalui
pemahaman
konsep
dan
penyelesaian masalah terkait
dengan gejala alam melalui materi
struktur atom berdasarkan AlQur’an sehingga mereka termotivasi
menyadari keagungan Allah SWT
mengenai penciptaan Allah SWT.
Oleh karena itu, agar nilai – nilai AlQur’annya dapat masuk ke dalam
psikis setiap peserta didik, peneliti
mencari solusi dengan melakukan
penelitian yang diberi judul
“Pengaruh Penggunaan LKPD
Qur’ani Berbasis Saintifik Terhadap
Peningkatan Hasil Belajar Kimia
Pada Materi Struktur Atom Peserta
Didik MAN 1 Kota Cirebon”.
Rumusan masalah dalam
penelitian ini yaitu : (1) Apakah
penggunaan LKPD Qur’ani berbasis
saintifik pada materi struktur atom
dapat meningkatkan hasil belajar
peserta didik MAN 1 tahun ajaran
2018/2019, (2) Seberapa besar
peningkatan hasil belajar Kimia pada
materi struktur atom dengan
penerapan LKPD Qur’ani berbasis
saintifik peserta didik MAN 1 tahun
pelajaran 2018/2019. Berdasarkan
rumusan masalah tersebut, maka
penelitian ini bertujuan, mengetahui
apakah penggunaan LKPD dapat
meningkatkan hasil belajar peserta
didik MAN 1 tahun pelajaran 2018/
2019, (2) Mengetahui seberapa
besar peningkatan hasil belajar
kimia pada materi struktur atom
dengan penerapan LKPD Qur’ani

berbasis saintifik peserta didik MAN
1 tahun pelajaran 2018/2019.
METODE

Metode dalam penelitian ini adalah
penelitian tindakan kelas (PTK)
dengan desain Model Kemmis dan
Mc Taggart (Trianto, 2010:30).
Uraian kegiatan pada setiap siklus
terdiri dari 4 tahap, yaitu: (a)
perencanaan
tindakan,
(b)
pelaksanaan tindakan, (c) observasi/
pengamatan dan (d) refleksi.
Objek tindakan dalam penelitian ini
adalah penerapan LKPD Qur’ani
berbasis saintifik pada materi
struktur atom untuk meningkatkan
hasil belajar peserta didik MAN 1
tahun pelajaran 2018/2019.
Penelitian ini dilaksanakan selama 2
bulan dimulai pada tanggal 1 Agustus
sampai dengan 29 September 2018
di MAN 1 Kota Cirebon. Subjek
penelitian ini adalah peserta didik
kelas X IPA 2 dengan jumlah peserta
didik sebanyak 32.
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kognitif siswa dihitung menggunakan
nilai gain yang dinormalisasi Hake
dalam Sudirman (2011) dengan
rumus sebagai berikut:
N-gain =
Tabel 1 Kriteria Perolehan N-gain

Gambar 1 LKPD Hasil
Validasi
LKPD yang digunakan sudah
divalidasi oleh para ahli yakni Dosen
Pendidikan Kimia dan dosen Tafsir
Al-Qur’an&Al-Hadits serta dosen
PAI, dan memperoleh data
kelayakan sebesar 82,45%. Teknik
pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian tindakan kelas ini
adalah teknik tes. Adapun teknik
pelaksanaannya dilakukan diawal
siklus I dan setiap akhir siklus. Alat
pengumpulan data yang digunakan
adalah berupa soal tes essay. Selain
teknik tes dalam penelitian ini juga
digunakan teknik pengumpulan data
non tes yaitu dengan lembar
pengamatan yang dilakukan oleh
peneliti yang dibantu observer yang
ditujukan pada peserta didik.
Berdasarkan variabel yang diteliti,
maka digunakan dua jenis
pengumpulan data, yaitu lembar
observasi dan tes hasil belajar. Dari
dua jenis alat pengumpulan data
yang diambil dalam penelitian ini,
kemudian dianalisis dengan teknik
analisis deskriptif.
Peningkatan hasil belajar

N-gain

Keterangan

N-gain > 0,70

Tinggi

0,30 d” N-gain e” 0,70 Sedang
N-gain < 0,30

Rendah

Untuk menguji kemampuan awal
peserta didik dilakukan pretest,
sebagai alat ukur kesiapan untuk
mempelajari materi struktur atom.
Hasil pretest pada siklus I akan
dibandingkan dengan hasil posttest
pada siklus I dan siklus II kemudian
dianalisis untuk dapat menentukan
atau mengetahui hasil belajar
peserta didik sudah meningkat atau
belum berdasarkan indikator
keberhasilan.
Indikator
keberhasilan yaitu apabila nilai rata
– rata hasil belajar, baik kognitif,
afektif maupun psikomotorik sudah
mencapai nilai diatas 75%.

HASIL
A. Hasil Nilai Kognitif pada siklus 1
dan 2
Tabel 3 Nilai Pretest dan Posttest Peserta
Didik pada Siklus 1
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C. Hasil Nilai Psikomotorik Peserta
Didik pada Siklus 1 dan 2

Tabel 3 Nilai Pretest dan Posttest Peserta Didik pada Siklus 1
No

Pretest

Aspek
Jml

1 Tuntas
2

Belum
Tuntas

Posttest

%

Jml

%

Tabel 7 Nilai Psikomotorik Peserta Didik MAN 1 Kota Cirebon Siklus 1

0

0

20

62,5

Indikator

32

100

12

37,5

Nilai

Tabel 4 Nilai Pretest dan Posttest Peserta Didik pada Siklus 2
Pretest
No

Aspek

Posttest 1

Jml %

1 Tuntas
2

1

2

3

4

Psikomotorik

0

Jml

%

0

20 63

32 100

12 38

Persentase

80,00% 72,00% 75,00% 81%

Postest 2

Tabel 8 Nilai Psikomotorik Peserta Didik MAN 1 Kota Cirebon Siklus 2

Jml %

Indikator

32 100

Nilai

Belum
Tuntas

0

0

1

2

3

4

82%

75%

77,00% 83%

Psikomotorik

Diagram nilai kognitif peserta didik dari siklus1 sampai siklus 2

Persentase

Keterangan : 1. Kesesuaian respon dengan pertanyaan,
Prosentase

2. Keserasian pemilihan kata

80
70

3. Kesesuaian penggunaan tata bahasa

60
50
40

Prosentase

30

PEMBAHASAN

20
10
0
Pretest

Siklus 1

Siklus 2

B. Hasil Nilai Afektif Peserta Didik
Tabel 5 Nilai Afektif Peserta didik kelas X IPA 2 pada siklus 1
Indikator
Nilai

1

2

3

4

5

6

87,50%

84,38%

81,25%

79,69%

71,88%

75%

Siklus

Afektif
Persentase

Pelaksanaan penelitian tindakan
kelas ini dilakukan melalui dua
siklus, adapun tahapan dalam setiap
siklusnya dijabarkan pada tabel
berikut ini:
Tahapan Kegiatan
Perencanaan:

Menentukan KD dan Materi Pokok

penetapan alternatif

Mengembangkan RPP
Menyusun LKPD

Indikator

Menyiapkan sumber belajar

1

2

3

4

5

6

89%

86%

83%

82%

88%

77%

Afektif
Persentase

diterapkan dalam PBM

Identifikasi masalah dan

Tabel 6 Nilai Afektif Peserta didik kelas X IPA 2

Nilai

Jenis Kegiatan
Merencanakan pembelajaran yang akan

Mengembangkan

format

evaluasi

pembelajaran
I
Tindakan

Menerapkan tindakan dengan mengacu
kepada RPP dan LKPD
Melakukan observasi dengan memakai

Keterangan :

lembaran pengamatan penialaian afektif
Pengamatan

dan psikomotor

1. Kedisiplinan

4. Keaktifan

2. Kerapihan

5. Kesopanan

LKPD

3. Kerjasama

6. Kejujuran

Melakukan evaluasi tindakan yang telah

Menilai hasil tindakan dengan format

Refleksi

Diagram nilai afektif dari siklus 1 sampai siklus 2

Perencanaan

dilakukan melalui tes harian
Melakukan pertemuan untuk membahas
hasil evaluasi tentang RPP, LKPD dll
Memperbaiki pelaksanaan tindakan sesuai
hasil

evaluasi

untuk

digunakan

pada

siklus berikutnya
Evaluasi tindakan 1
II

Identifikasi

masalah

dan

penetapan

alternatif pemecahan masalah
Pengembangan program tindakan II
Tindakan

Pelaksanaan program tindakan II

Pengamatan

Pengumpulan data tindakan II

Refleksi

Evaluasi Tindakan II

Kesimpulan, saran – saran dan rekomendasi
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Siklus I
Kegiatan Pembelajaran Pada
Siklus 1 dilaksanakan pada tanggal
4,11 dan 18 Agustus 2018. Pada
siklus ini, peneliti menyampaikan
materi : (a) Perkembangan Model
Atom, (b) nomor atom dan nomor
massa, serta (c) Isotop. Uraian
kegiatan pada siklus satu ini terdiri
dari 4 tahap, yaitu: (a) perencanaan
tindakan, (b) pelaksanaan tindakan,
(c) observasi/pengamatan dan (d)
refleksi. Tahap perencanaan sudah
dilakukan
sebelum
proses
pembelajaran dimulai, yakni
bersama dengan guru kelas
mengikuti workshop penyusunan
perangkat pembelajaran selama 2
hari pada tanggal 18-20 juli 2018
sebelum kegiatan PDS di sekolah
berlanjut. Adapun hasil dari
workshop tersebut diantaranya
yaitu RPP, LKPD dan Soal – Soal
Preetest dan Posttest yang akan
digunakan selama kegiatan PDS
berlangsung.

Gambar
Pembuatan
Pembelajaran

2

Workshop
Perangkat

Tahapan tindakan pada

siklus ini dilaksanakan menjadi
beberapa pertemuan. Pertemuan
pertama dilaksanakan pada tanggal
4 Agustus 2018. Materi yang
peneliti
sampaikan
yakni
Perkembangan Model Atom.
Sebelum masuk ke dalam materi,
peneliti memberikan soal pretest
untuk mengukur kemampuan awal
peserta didik kelas X IPA 2 selama
30 menit, Selanjutnya peneliti
pertama dan peneliti ke-2 saling
berkolaborasi dalam menyampaikan
materi perkembangan model atom.

Proses KBM Kolaboratif
antara Peneliti 1 dan 2
Dalam penyampaian materi
perkembangan model atom terdapat
9 ayat Al-Qur’an yang terkait
dengan materi kimia tersebut. Hal
yang paling menarik adalah, pada
saat peserta didik menanyakan
bagaimana konsep ilmu kimia dalam
peristiwa isra mi’raj nabi
Muhammad
SAW
dengan
perpindahan singgasana ratu Balqis.
Awalnya mereka bingung namun
setelah dijelaskan, mereka sungguh
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takjub dengan kebenaran Al-Qur’an
yang tidak pernah mengalami
perubahan namun bisa mengikuti
perkembangan
zaman
dan
menjawab semua fenomena alam
yang ada.

Gambar 3 dan 4 saat peneliti
1 menyampaikan proses KBM
Setelah penyampaian materi
sesuai dengan kaidah pendekatan
saintifik, peneliti awali dengan
membagi peserta didik menjadi 6
kelompok, kemudian peneliti
menugaskan peserta didik untuk
mengerjakan
LKPD
secara
berkelompok. Tidak lupa, karena
penggunaan LKPD berbasis Qur’ani
maka peneliti meminta peserta didik
mengaji
sambil
membaca
terjemahan Al-Qur’an sembari
mempelajari LKPD yang sudah
divalidasi. Peneliti memberikan
kebebasan kepada peserta didik
untuk studi literature mencari
jawaban dengan menggunakan
berbagai sumber belajar yang
terdapat di sekolah, baik melalui
buku – buku maupun internet.

Peneliti
menjelaskan
cara
mengerjakan LKPD yang dimulai
dengan kegiatan mengamati,
menanya, mengumpulkan data,
mengasosiasi, mengkomunikasikan
dan menyimpulkan. Peneliti jelaskan
dalam kegiatan mengkomunikasikan
tiap kelompok memberikan
perwakilannya
untuk
mempersentasikan hasil pengerjaan
LKPD di depan teman – teman yang
lain. Selanjutnya peneliti mengamati
pekerjaan setiap kelompok apakah
sudah sesuai dengan petunjuk, atau
sebagai sumber bertanya apakah
terdapat soal yang mereka tidak bisa
saat mengerjakan LKPD.

Gambar 5 dan 6 proses
pengamatan penyelesaian LKPD
Akhirnya peneliti melakukan
kegiatan menyimpulkan, dimana
peneliti 1 beserta peneliti 2 saling
berkolaborasi untuk menutup
kegiatan pembelajaran dengan
memberikan pertanyaan secara lisan
materi perkembangan atom
bersama kepada peserta didik, yang
kemudian ditutup secara bersamaan
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dengan peserta didik.

molekul air dapat dihitung sbb:
Diketahui:
Berat massa atom Hidrogen = 1
Berat massa atom Oksigen = 16
Maka jumlah berat massa molekul
air (H2O) = (2 x 1) + (1 x 16) = 18.

Gambar 7 dan 8 Proses
Kegiatan Mengkomunikasikan
Pertemuan
ke-2
dilaksanakan pada tanggal 11
Agustus 2018, pada materi nomor
atom dan nomor massa. Sama halnya
dengan kegiatan yang dilakukan
pada pertemuan pertama yakni
peneliti menyampaikan materi,
kemudian mengerjakan LKPD sesuai
dengan kaidah pendekatan saintifik.
Ada hal yang berbeda yang peneliti
lakukan dengan pembelajaran pada
pertemuan pertama, yakni pada bab
nomor atom dan nomor massa,
peneliti tidak menggunakan
terjemahan Al-Qur’an, peneliti
menyampaikan secara perhitungan
numerik nilai berat molekul air di
dalam Al-Qur’an sama dengan
perhitungan penentuan berat
molekul air secara kimia. Dalam ilmu
kimia berat molekul air didapatkan
melalui penjumlahan hasil perkalian
jumlah atom dengan nomor massa
atom
relatifnya,
adapun
penjabarannya sebagai berikut:
Secara garis besar berat massa

Sedangkan dalam Al-Qur’an
terdapat 4 ayat Al-Qur’an yaitu : (a)
surah Al Mu’minuun ayat 18 pada
Juz ke-18, (b) Surah Fathiir yang
terletak pada surah ke-35 pada ayat
27 dengan urutan juz ke- 22, (c) An
Naml yang merupakan surah ke-27
terletak pada ayat 61 dengan urutan
juz ke- 20 dan (d) Surah Ar-Ruum
yang merupakan surah ke-30 dan
terletak pada ayat 41 dan urutan juz
ke- 21 yang membahas mengenai air
yang ketika dihitung dengan
mengkalikan no surat x no ayat dan
no juz ke-4 ayat yang membahas
mengenai air tersebut, hasilnya
sama dengan jumlah berat massa
molekul air yakni 18 (Baitul
Maqdis,2014).
Adapun salah satu contoh
penyampaian
materi
pengintegrasiannya adalah sebagai
berikut:”Kerusakan Lingkungan di
laut dan di darat “. Terjemahan
tersebut merupakan terjemahan
Surah Ar-Ruum yang merupakan
surah ke-30 dan terletak pada ayat
41 dan urutan juz ke- 21. Hasil
perkaliannya : 30 x 41 x 21 = 25830,
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diuraikan menjadi 2, 5, 8, 3, 0 , dan
dijumlahkan 2 + 5 + 8 + 3 + 0 = 18
(Baitul Maqdis, 2014). Pada saat
menyampaikan materi tersebut,
peserta didik sangat terheran –
heran mereka menyatakan betapa
maha sempurnanya Allah dalam
menciptakan semua ini. Selanjutnya
sama halnya dengan pertemuan
pertama peserta didik mengerjakan
LKPD sesuai dengan kegiatan yang
dilakukan pada pertemuan pertama.
Pertemuan
ke-3
dilaksanakan pada tanggal 18
Agustus 2018, dengan membahas
materi Isotop. Pada pertemuan
tersebut, peneliti menyampaikan
materi isotop yang terintegrasi Alqur’an yakni melalui Qs. AlHadiid:25, yang menjelaskan Besi
dalam Al-Qur’an dikenal Hadiid.
Materi tersebut menjelaskan kaitan
isotop – isotop besi dengan nilai
numerik dari kata Al-Hadiid baik
terkait perhitungan numerik nomor
surat serta ayatnya.
Salah satu contoh aplikasi
pengintegrasian Al-Qur’an yaitu:
Besi memiliki 8 isotop yaitu
Fe,54Fe,55Fe,56Fe,57Fe,58Fe,59Fe,60Fe.
52
Jika seluruh massanya dijumlahkan
m
a
k
a
52+54+55+56+57+58+59+60 =
451. Kata “besi” ada pada surat ke57 dan ayat ke-25. Jumlah kata
dalam surat al-Hadid dari ayat 1
sampai dengan 25 adalah 451
(Muftie, 2004:45). Sama seperti

pelaksanaan pada pertemuan 1 dan
2, dalam proses pembelajaran
peserta didik diberikan tugas untuk
mengerjakan
LKPD
secara
berkelompok, yang diakhiri dengan
persentasi perwakilan kelompok dan
kegiatan membuat kesimpulan
secara bersama antara peneliti 1 dan
2 beserta peserta didik.
Hasil dari pengamatan
kegiatan proses pembelajaran dari
setiap pertemuan didapatkan data
bahwa peserta didik kelas X IPA 2,
termasuk ke dalam kategori anak –
anak yang aktif, dan penurut.
Mereka sangat antusias ketika
peneliti menyampaikan fenomena
alam yang berkaitan dengan AlQur’an. Proses pengerjaan LKPD
sudah mereka lakukan dengan baik,
mengikuti setiap ritme penugasan
yang sudah sesuai dengan
pendekatan saintifik. Setelah tahap
pengamatan (observasi) peneliti
melakukan tahap refleksi dalam
bentuk evaluasi yakni tes ulangan
harian pada tanggal 25 Agustus
2015. Berikut ini data tabel yang
menyajikan data peningkatan
pembelajaran dengan menggunakan
penggunaan LKPD Qur’ani, belum
begitu menunjukkan peningkatan
yang cukup signifikan.
Data
pada
tabel
3
menunjukkan bahwa pada saat
pretest belum ada satupun peserta
didik, yang dapat mengerjakan soal
sampai dengan tuntas. Hal tersebut
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dikarenakan pada saat pretest
peserta didik, belum menerima,
satupun materi dari peneliti.
Kegiatan postetst pada siklus I
dilaksanakan pada tanggal 25
Agustus 2015. Hasil posttest
menunjukkan peningkatan nilai
dimana sebanyak 20 peserta didik
sudah tuntas nilai secara kognitifnya
yakni memenuhi nilai KKM (kriteria
ketuntasan minimal), sedangkan 10
orang lagi belum mengalami
kemajuan, hal tersebut terjadi
karena 10 orang peserta didik saat
peneliti amati lebih pasif, tidak mau
bertanya, hanya mengcopi paste
jawaban temannya dan tidak mau
belajar sungguh – sungguh. Selain
melihat ketuntasan nilai kognitif
peserta didik untuk melihat
perbedaan setelah dan sebelum
diberikan perlakuan, maka kita
dapat kita lihat melalui hasil uji Ngain. Uji N-gain nilai kognitif peserta
didik kelas X IPA 2 pada siklus 1
dihitung sebagai berikut:
Diketahui: Rata-rata skor posttest =
68,34375
Rata-rata skor pretest =

=
=
= 0,5290559
= 0,53(sedang)
Hasil N-gain menunjukkan terdapat
peningkatan nilai kognitif peserta
didik sebesar 0,53 dan masuk dalam
kategori
sedang,
hal
itu
membuktikan bahwa proses
pembelajaran pada siklus 1 dengan
menggunakan LKPD Qur’ani telah
berhasil meningkatkan hasil belajar
ranah kognitif peserta didik.
Tabel 5 menunjukkan hasil
nilai afektif peserta didik kelas X IPA
2 pada siklus 1 didapatkan data
bahwa, nilai afektif sudah
menunjukkan rerata nilai afektif
yang baik. Adapun indikator afektif
yang dinilai yaitu: (a) kedisiplinan,
(b) kerapihan, (c) kerjasama, (d)
keaktifan, (e) kesopanan dan (d)
kejujuran. Penilaian afektif diukur
berdasarkan lembar observasi
penilaian afektif berdasarkan 6
indikator tersebut.

Tabel 7 menunjukkan data
perolehan nilai psikomotorik yang
Skor maksimal = 100
dimiliki peserta didik kelas X IPA 2.
Adapun indikator yang diukur yaitu:
Ditanyakan: N-gain
(a) kesesuaian respon dengan
pertanyaan,
(b)
keserasian
Penyelesaian
pemilihan kata, (c) kesesuaian
N-gain =
penggunaan tata bahasa dan (d)
pelafalan. Nilai psikomotorik diambil,
dengan berdasarkan lembar
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observasi
pada
kegiatan
mengkomunikasikan. Berdasarkan
hasil perhitungan nilai psikomotorik
dapat dilihat pada indikator
keseresaian pemilihan kata, masih
menunjukkan persentase nilai rata
– rata di bawah KKM, hal tersebut
terjadi karena peserta didik belum
terbiasa
untuk
melakukan
persentasi di depan kelas.
SIKLUS II
Proses pembelajaran pada
siklus ke-2 dilaksanakan pada
tanggal 1 s/d 22 September 2018,
tahap ini merupakan tahap refleksi
yakni tahap pengulangan kembali
materi yang telah diajarkan
sebelumnya pada siklus 1. Peneliti
1 dan 2 saling berdiskusi untuk
merancang siklus 2.

Gambar 9 Diskusi perencangan
siklus 2
Pada tanggal 1 September dilakukan
refleksi materi perkembangan model
atom, pada tanggal 8 September
refleksi materi nomor atom dan
nomor massa dan pada tanggal 15
Sepetember dilakukan refleksi pada

materi isotop. Kegiatan yang
dilakukan
dalam
proses
pembelajaran juga relatif sama
dengan yang dilakukan pada siklus
I, namun perbedaannya terletak
pada penekanan pemahaman materi
kimia dengan memberikan soal –
soal dalam bentuk latihan untuk
menguji pemahaman peserta didik.
Setelah dilakukan refleksi materi,
maka dilakukan kembali proses
refleksi pada siklus 2 melalui
pengujian hasil evaluasi kegiatan
pembelajaran siklus 2 pada tanggal
22 September 2015 untuk melihat
hasil posttest pada siklus II, apakah
terdapat peningkatan dari hasil
posttest pada siklus 1.
Data pada tabel 4
menunjukkan peningkatan hasil
posttest dari siklus 1, pada saat
siklus 1 terdapat 12 peserta didik
yang belum tuntas mencapai nilai
KKM, namun setelah diberikan
treatment lebih pada siklus 2,
didapatkan hasil peningkatan nilai 12
peserta didik yang belum tuntas,
menjadi tuntas dengan demikian 12
peserta didik tersebut telah
mencapai nilai KKM. Untuk melihat
kategori peningkatan nilai kognitif
siswa dilakukan melalui perhitungan
nilai N-gain, adapun nilai N-gain pada
siklus 2 ini dihitung sebagai berikut:
Diketahui: Rata-rata skor posttest 2
= 75,59375
Rata-rata skor posttest 1

150 JURNAL HADHARIYAH Volume 4 Nomor 1, Oktober 2018

= 68,34375
Skor maksimal = 100
Ditanyakan: N-gain
Penyelesaian
N-gain =
=
=
= 0,63691279
= 0,64 (sedang)
Hasil N-gain menunjukkan
bahwa terdapat peningkatan nilai
kognitif peserta didik pada siklus 2
sebesar 0,64 dan masuk dalam
kategori sedang. Dan untuk
menghitung persentase peningkatan
nilai posttest dari siklus 1 ke siklus 2
dapat dilakukan melalui perhitungan
sebagai berikut:
% Peningkatan nilai kognitif = x
100%
= x
100%
= x
100%
= 0,229
x 100%
= 22,9
%
Hasil tersebut menunjukkan

bahwa terdapat peningkatan
sebesar 22,9% nilai kognitif peserta
didik pada dari siklus 1 sampai
dengan siklus 2, dengan demikian
penggunaan LKPD Qur’ani dapat
meningkatkan hasil belajar kognitif
peserta didik.
Tabel 6 menunjukkan hasil
nilai afektif peserta didik kelas X IPA
2 pada siklus 1 didapatkan data
bahwa, nilai afektif menunjukkan
rerata nilai afektif yang baik dan
mengalami peningkatan dari rerata
nilai afektif pada siklus 1 yakni
sebesar 21,05%. Persentase
peningkatan tersebut dikarenakan
peserta didik semakin semangat
untuk mengkaji Al-qur’an sehingga
nilai – nilai Al-qur’an terserap dalam
kalbu peserta didik dan memberikan
stimulus peserta didik untuk lebih
disiplin, rapih, kejarsama, aktif,
sopan dan jujur dalam menjalankan
peran sebagai peserta didik yang
mengikuti kegiatan pembelajaran di
kelas X IPA 2 MAN 1 Kota Cirebon.
Tabel 8 menunjukkan data
perolehan nilai psikomotorik yang
dimiliki peserta didik kelas X IPA 2
pada siklus 2 mengalami kenaikan
dari siklus 1 sebesar 9,78%. Proses
penilaiannya sama dengan siklus 1
yakni, Nilai diambil berdasarkan
lembar observasi pada kegiatan
mengkomunikasikan. Persentase
kenaikan menunjukkan bahwa
keterampilan psikomotorik peserta
didik lebih meningkat karena
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peserta didik mulai terbiasa untuk
menunjukkan kemampuan kegiatan
komunikasinya di hadapan teman
sebayanya. Peningkatan hasil belajar
yang terjadi baik pada ranah
kognitif,
afektif
maupun
psikomotorik menunjukkan bahwa
penelitian tindakan kelas ini dengan
menggunakan LKPD Qur’ani dapat
meningkatkan hasil belajar. Hal
tersebut senada dengan apa yang
diungkapkan oleh Astuti (2016) yang
menyatakan bahwa penelitian
tindakan
kelas
mampu
meningkatkan hasil belajar peserta
didik.
KESIMPULAN
Berdasarkan kajian teori yang
didukung adanya pengamatan di
lapangan serta perumusan masalah
yang diajukan tentang penggunaan
LKPD Qur’ani untuk meningkatkan
hasil belajar Kimia materi struktur
atom peserta didik kelas X IPA 2
MAN 1 Kota Cirebon tahun ajaran
2018/2019 maka ditarik sebuah
kesimpulan :
1. Penggunaan LKPD Qur’ani
berbasis saintifik pada materi
struktur
atom
dapat
meningkatkan hasil belajar
peserta didik MAN 1 tahun
ajaran 2018/2019 baik pada
ranah kognitif, afektif maupun
psikomotorik.
2. Peningkatan hasil belajar kimia

pada materi struktur atom
dengan penerapan LKPD
Qur’ani berbasis saintifik
peserta didik MAN 1 tahun
pelajaran 2018/2019 pada
ranah kognitif sebesar 22,9%,
ranah afektif sebesar 21,05%
dan ranah kognitif sebesar
9,78%.
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