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ABSTRACT 

English as an international language plays a very important part. 

Apart from being used as a medium for communication, it is also 

used to master technology whose development requires us to study 

it more deeply. Learning English must include 4 language skills, 

namely: reading, listening, speaking, and writing in an integrated 

manner, one of which is edvertisment. 

Reading (reading) is one of the 4 language skills that must be 

mastered in teaching English. However, what happens in the 

classroom when given text reading activities and students are 

asked to understand the contents of the text through the questions 

submitted by the teacher is far from expected. This is caused by 

several reasons, among others; (1) The text given is an English 

text which is a foreign language in Indonesia, so that the students' 

understanding of the vocabulary mastery used to find out the 

content of the reading is far from expected. (2) Because the 

students' vocabulary mastery is very minimal, it makes students 

unable to directly understand the information both express and 

implied in the reading. (3) By only reading the text, students do 

not feel as happy as the purpose of reading activities. 

We definitely see advertisements every day every day, whether it's 

on TV, radio, newspapers, magazines, banners, billboards, 

pamphlets, social media, and so on. It's no longer a joke that 

advertisements have become commonplace that we see everyday 

wherever we are. Usually advertisements contain news about 

products, services, or job vacancies. Advertisement in English is 

called Advertisement (shortened to Ads). Advertisement aims to 

announce something so that many people are interested in buying 

it or using it and of course increasing the popularity of the 

product. Advertisements can be in the form of written, oral, or 

audio-visual that we often see on TV. 

Keywords: CAR, English Edvertiment, Increase Student's 

Pestasi 
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 

Pengajaran merupakan suatu proses 
yang dinamis untuk mencapai tujuan 
yang telah dirumuskan. Kriteria untuk 
menetapkan apakah pengajaran itu 
berhasil atau tidak secara umum dapat 
dilihat dari dua segi, yakni kriteria 

ditinjau dari sudut proses pengajaran itu 
sendiri dan kriteria yang ditinjau dari 
sudut hasil atau produk belajar yang 
dicapai siswa (Sudjana, 2000). 

Hasil pengamatan   pada   proses   
pembelajaran   di   kelas   X MIPA 7 MAN 
1 Lamongan menunjukkan bahwa 

ABSTRAKSI 

Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional memerankan bagian 

yang sangat penting. Selain digunakan sebagai media untuk 

berkomunikasi juga digunakan untuk menguasai teknologi yang 

perkembangannya menuntut kita untuk mempelajarinya lebih 

dalam. Pembelajaran bahasa Inggris harus mencakup 4 

ketrampilan berbahasa yaitu : membaca (reading), menyimak 

(listening), berbicara (speaking), dan menulis (writing) secara 

terpadu salah satunya adalah edvertisment.  

Membaca (reading) adalah salah satu keterampilan dari 4 

keterampilan berbahasa yang harus dikuasai dalam pengajaran 

bahasa Inggris. Namun yang terjadi didalam kelas ketika diberikan 

kegiatan membaca teks dan siswa diminta untuk memahami isi 

teks melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru 

sangatlah jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa sebab antara lain; (1) Teks yang diberikan adalah teks 

bahasa Inggris yang merupakan bahasa asing di Indonesia, 

sehingga pemahaman siswa akan kata perkata (Vocabulary 

mastery) yang digunakan untuk mengetahui isi bacaan sangatlah 

jauh dari yang diharapkan. (2) Karena vocabulary mastery pada 

siswa sangat minim membuat siswa tidak dapat memahami secara 

langsung informasi-informasi baik yang tersurat maupun yang 

tersirat didalam bacaan. (3) Dengan hanya membaca teks siswa 

tidak merasa senang sebagaimana tujuan pada kegiatan membaca. 

Kita pasti setiap hari sering melihat iklan dimana-mana setiap 

harinya, entah itu di TV, Radio, Koran, Majalah, Banner, Baliho, 

Pamflet, Sosial Media, dan lain lain. Bukan main lagi sepertinya 

iklan sudah menjadi hal lumrah yang sehari-hari kita lihat 

dimanapun kita berada. Biasanya iklan berisi berita tentang 

produk, jasa, ataupun lowongan pekerjaan. Iklan dalam bahasa 

inggris disebut dengan Advertisement (disingkat menjadi Ads). 

Advertisement bertujuan untuk mengumumkan sesuatu agar 

banyak orang tertarik untuk membelinya atau menggunakannya 

dan tentu menambah kepopuleran dari produk tersebut. Iklan bisa 

berupa tulisan, Lisan, maupun Audio-Visual yang sering kita lihat 

di TV. 

Kata kunci :  PTK, Bahasa Inggris Edvertiment, 

Meningkatkan Prestasi Siswa 
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interaksi pembelajaran dalam kelas masih 
berlangsung satu arah. Pembelajaran 
masih berpusat pada guru, siswa 
menerima begitu saja informasi yang 
diberikan oleh guru. Respon siswa 
terhadap pembelajaran cenderung   
rendah. Selama proses pembelajaran, 
partisipasi siswa hanya mencatat dan 
mendengarkan penjelasan guru. Sedikit 
sekali siswa yang mengajukan pertanyaan 
maupun yang menjawab pertanyaan yang 
diajukan oleh guru, bahkan tidak jarang 
siswa bermain-main sendiri saat guru 
sedang menerangkan pelajaran. 

Berdasarkan observasi pada kelas X 
MIPA 7 MAN 1 Lamongan diperoleh data 
bahwa nilai untuk materi Bagian-bagian 
tumbuhan relatif selalu rendah. Hal ini 
dapat dilihat dari nilai ulangan harian  
untuk  tahun  ajaran  2019/2020,  nilai  
rata-rata  siswa  kelas  X MIPA 7  pada 
materi edvertisement yaitu 54,17 dengan 
ketuntasan klasikal 50%. Hasil belajar ini 
menunjukkan bahwa pemahaman   siswa   
masih   perlu ditingkatkan. 

Dari hasil pengamatan lebih lanjut 
disimpulkan bahwa perolehan nilai 
tersebut disebabkan karena guru belum 
menemukan metode dan pendekatan 
yang tepat.  Selama  ini  guru  lebih  sering  
menggunakan  ceramah  sebagai metode 
mengajar, media yang  digunakan  oleh 
guru kurang bervariasi, guru kurang 
memberikan contoh yang nyata  kepada  
siswa, bahkan lebih sering menggambar 
di papan tulis untuk memvisualisasikan  
materi yang diajarkan. Guru hanya 
memberikan informasi dan 
mengharapkan siswa untuk menghafal 
dan mengingatnya. 

Berkaitan dengan itu dalam 
pembelajaran perlu pendekatan yang 
tidak mengharuskan siswa untuk 
menghafal fakta-fakta tetapi sebuah  
strategi pendekatan   yang   mendorong   
siswa   untuk   belajar   menemukan 
konsep. Menurut Hamalik (2003), 
pengajaran yang efektif adalah pengajaran 

yang menyediakan kesempatan belajar 
sendiri  atau  melakukan  aktivitas  sendiri. 
Siswa belajar sambil bekerja. Dengan 
bekerja mereka memperoleh 
pengetahuan, pemahaman dan aspek-
aspek tingkah laku lainnya.   Pendekatan 
kontekstual dapat dijadikan salah satu 
alternatif untuk meningkatkan aktivitas 
belajar  dan  pemahaman  siswa  sehingga  
pembelajaran  yang  berlangsung menjadi 
lebih bermakna. 
    Pembelajaran dengan pendekatan 
kontekstual mengarah pada strategi 
pembelajaran yang relevan dengan 
kehidupan sehari-hari. Pendekatan 
kontekstual  mengikutsertakan  siswa  
dalam  aktivitas-aktivitas  penting  yang 
membantu  mereka  menghubungkan  
materi  yang diajarkan  dengan  situasi 
dunia nyata.    Dengan membuat 
hubungan siswa menjadi lebih mengerti 
dalam pekerjaannya. Tugas guru adalah 
sebagai fasilitator (Johnson, 2000). Dalam 
kelas kontekstual guru bisa menggunakan 
berbagai macam metode mengajar 
misalnya diskusi, tanya jawab, ceramah 
dan yang tidak kalah  penting yakni 
metode inkuiri atau penemuan. Dalam 
penelitian ini metode penemuan yang 
digunakan adalah bentuk penemuan 
terbimbing.. Pembelajaran dengan 
menggunakan banyak metode akan 
menunjang pencapaian tujuan 
pembelajaran yang lebih bermakna 
(Rustaman dkk, 2003). 
    Bahasa Inggris sebagai bahasa 
internasional memerankan bagian yang 
sangat penting. Selain digunakan sebagai 
media untuk berkomunikasi juga 
digunakan untuk menguasai teknologi 
yang perkembangannya menuntut kita 
untuk mempelajarinya lebih dalam. 
Pembelajaran bahasa Inggris harus 
mencakup 4 ketrampilan berbahasa yaitu 
: membaca (reading), menyimak (listening), 
berbicara (speaking), dan menulis (writing) 
secara terpadu. Membaca adalah salah 
satu ketrampilan berbahasa yang harus 
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dikuasai siswa untuk memahami isi suatu 
wacana. 
B. Identifikasi Masalah 

Pembelajaran secara konvensional 
(teacher centered situation) tidak dapat 
mengajak siswa untuk berperan aktif 
dalam kegiatan pembelajaran, yang 
diharapkan dapat mencapai tujuan 
pembelajaran dengan mudah. Oleh 
karena itu, guru hendaknya merubah 
kegiatan pembelajaran menjadi modern 
(students centered situation) yang dapat 
meningkatkan minat siswa untuk belajar 
menemukan sendiri, bekerjasama dan 
mengkomunikasikan hasil belajarnya 
serta membuat siswa semakin aktif dan 
kooperatif. 

Membaca (reading) adalah salah satu 
keterampilan dari 4 keterampilan 
berbahasa yang harus dikuasai dalam 
pengajaran bahasa Inggris. Namun yang 
terjadi didalam kelas ketika diberikan 
kegiatan membaca teks dan siswa diminta 
untuk memahami isi teks melalui 
pertanyaan-pertanyaan yang 
disampaikan oleh guru sangatlah jauh 
dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan 
oleh beberapa sebab antara lain; (1) Teks 
yang diberikan adalah teks bahasa Inggris 
yang merupakan bahasa asing di 
Indonesia, sehingga pemahaman siswa 
akan kata perkata (Vocabulary mastery) 
yang digunakan untuk mengetahui isi 
bacaan sangatlah jauh dari yang 
diharapkan. (2) Karena vocabulary mastery 
pada siswa sangat minim membuat siswa 
tidak dapat memahami secara langsung 
informasi-informasi baik yang tersurat 
maupun yang tersirat didalam bacaan. (3) 
Dengan hanya membaca teks siswa tidak 
merasa senang sebagaimana tujuan pada 
kegiatan membaca. 

Ada beberapa hal yang terjadi pada 
siswa sehubungan dengan 3 alasan 
tersebut diantaranya adalah; siswa tidak 
membaca teks secara keseluruhan, siswa 
tidak mau berusaha mencari arti didalam 
kamus, siswa tidak menjawab pertanyaan 

baik mengenai informasi yang tersirat 
maupun tersurat dengan tepat namun 
mereka mengambil jawaban hanya 
dengan menjodohkan kalimat yang sama 
tanpa memahami maksudnya. Jika hal ini 
dibiarkan berlarut maka dikhawatirkan 
keinginan siswa untuk meningkatkan 
kemampuan penguasaan kosa kata 
(vocabulary mastery) akan berkurang dan 
mungkin hilang, siswa tidak mau 
berusaha untuk menemukan informasi 
yang ada didalam bacaan, kerjasama antar 
kelompok tidak bisa maksimal karena  
kegiatan yang dilakukan siswa tidak 
memotivasi siswa untuk menyelesaikan 
bersama dengan rasa senang, keadaan 
kelas yang teacher-centered membuat 
komunikasi didalam kelas sangat tidak 
aktif dan membuat siswa takut atau malu 
bertanya tentang permasalahan yang 
dihadapinya didalam kegiatan membaca. 
Hal ini juga berpengaruh pada 
pendekatan pada siswa untuk selalu suka 
belajar. 

Gejala-gejala tersebut dapat terlihat 
dari observasi yang dilakukan oleh 
peneliti bersama teman kolaborator pada 
saat pra siklus yang menjadikan landasan 
bagi peneliti untuk melaksanakan siklus-
siklus berikutnya guna mencapai tujuan 
pembelajaran. Gambaran hasil kegiatan 
Pra siklus adalah sebagai berikut: 
No Keterangan Bagus Sedang Kurang 

1 Siswa aktif 

membaca Teks 

tentang 

edvertisment 

  

√ 

2 Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

tentang 

pemahaman 

isi bacaan 

  

√ 

3 Siswa 

Memahami 

Kosa kata 

  

√ 
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4 Siswa 

menyelesaikan 

tugas 

  

√ 

5 Siswa aktif 

mencari kosa 

kata dikamus 

  

√ 

6 Siswa aktif  

bertanya 

kepada teman 

atau guru 

  

√ 

7 Siswa 

Memahami 

pengucapan 

(pronunciation) 

  

√ 

8 Siswa merasa 

senang 

dengan proses 

pembelajaran 

  

√ 

Tabel 1 : Hasil kegiatan pra siklus 
 

Sementara hasil evaluasi dari kegiatan 
pra siklus ini sangat tidak memuaskan 
dan tergambar sebagai berikut: 

No NAMA KELOMPOK NILAI 

1. KELOMPOK 1 57 

2. KELOMPOK 2 57 

3. KELOMPOK 3 62 

4. KELOMPOK 4 62 

5. KELOMPOK 5 53 

6. KELOMPOK 6 53 

 RATA-RATA 57 

Tabel 2 : Hasil evaluasi pra siklus 
    

Penerapan Problem Based learning 
(PBL), yang merupakan pembelajaran 
yang terfokus pada konsep inti dan 
prinsip displin, melibatkan siswa di dalam 
pemecahan masalah, penyelidikan dan 
tugas-tugas lain yang bermanfaat, 
membuat siswa bekerja secara otonomi 

untuk membentuk pengetahuan mereka 
dan menghasilkan suatu produk tertentu, 
dapat dilakukan melalui berbagai media 
dan teknik salah satunya adalah dengan 
bercerita. 

 
C. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang timbul dalam 
pembelajaran bahasa Inggris adalah 
kesulitan siswa untuk berperan aktif 
dalam kegiatan pembelajaran, terutama 
dalam pencapaian keterampilan 
berbahasa membaca text. 

Adapun rumusan masalahnya adalah: 
1. Bagaimanakah aktivita siswa dalam 

pembelajaran bahasa Inggris melalui 
model PBL (problem based learning) 
pada materi edvertisement? 

2. Bagaimanakah hasil pencapaian 
keterampilan berbahasa melalui 
model PBL   (problem based learning) 
dengan  materi edvertisement? 

 
D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan untuk 
mencapai tujuan sebagai berikut: 
1. Mendiskripsikan aktivitas siswa 

dalam pencapaian ketrampilan 
berbahasa membaca pada 
pembelajaran bahasa Inggris melalui 
model PBL dengan menggunakan 
edvertisement.  

2. Mendiskripsikan hasil pencapaian 
keterampilan berbahasa membaca 
melalui  model PBL dengan 
menggunakan edvertisement. 

 
E. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini akan memberikan 
manfaat terutama bagi guru untuk: 
1. Memberikan inspirasi kegiatan yang 

menyenangkan yang dapat dilakukan 
dalam pembelajaran bahasa Inggris. 

2. Membuktikan pencapaian 
keterampilan yang dapat dicapai 
dengan edvertisement. 

3. Meningkatkan efektifitas 
pembelajaran bahasa Inggris. 
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KAJIAN TEORI 
A. Materi, Struktur, dan Contoh Teks 

Advertisement 
Kita pasti setiap hari sering melihat 

iklan dimana-mana setiap harinya, entah 
itu di TV, Radio, Koran, Majalah, Banner, 
Baliho, Pamflet, Sosial Media, dan lain 
lain. Bukan main lagi sepertinya iklan 
sudah menjadi hal lumrah yang sehari-
hari kita lihat dimanapun kita berada. 
Biasanya iklan berisi berita tentang 
produk, jasa, ataupun lowongan 
pekerjaan. Iklan dalam bahasa inggris 
disebut dengan Advertisement (disingkat 
menjadi Ads). Advertisement bertujuan 
untuk mengumumkan sesuatu agar 
banyak orang tertarik untuk membelinya 
atau menggunakannya dan tentu 
menambah kepopuleran dari produk 
tersebut. Iklan bisa berupa tulisan, Lisan, 
maupun Audio-Visual yang sering kita 
lihat di TV. 

 
Fungsi Advertisement 
1. Giving an information = 

Advertisement tentu memberikan 
informasi kepada konsumen tentang 
apa-apa hal tentang produk/jasa yang 
akan dijual. 

2. To influence or to persuade = Sebuah 
Advertisement berfungsi untuk 
membujuk atau mempengaruhi 
seseorang untuk membeli barang atau 
jasa yang terdapat pada 
Advertisement. Tentu dengan 
menggunakan kata-kata yang 
menarik dan kreatif hingga membuat 
orang-orang ingin membelinya. 

3. To give the impression : Dengan 
memperkenalkan produk kita ke 
orang lain maka orang-orang akan 
mempunyai kesan tersendiri dengan 
Advertisement yang kita pasang, 
contohnya Advertisement-nya yang 
menarik, lucu, mudah diingat, bahkan 
sampai terbawa ke kehidupan sehari-
hari. 

4. Communication tool = 
Advertisement bisa menjadi alat 
komunikasi yang baik antara penjual 
dan pembeli secara tidak langsung. 
Jadi ketika calon pembeli melihat 
Advertisement suatu produk dan 
merasa tertarik maka dia pasti akan 
membeli produk tersebut kepada 
penjual. 
 

Generic Structure dari Advertisement 
1. Title (Judul) = Bagian title ini 

menjelaskan rangkuman atau 
merupakan topik utama dari 
Advertisement. Contohnya: Buy one 
get one free! 

2. Explanation (Penjelasan) = Pada 
bagian explanation ini berisi semua 
informasi mengenai Advertisement 
itu sendiri, Yaitu bisa berupa, apa 
produknya, siapa yang harus 
memakainya, bagaimana cara 
menggunakannya, dan lain 
sebagainya. 
 

Contoh Advertisement 
Advertisement konser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertisement (Periklanan) adalah 
adalah sebuah teks yang memiliki tujuan 
untuk mengumumkan sebuah sesuatu 
agar menarik bagi banyak orang dan agar 
suatu produk tambah terkenal di semua 
kalangan umum berupa sarana 
komunikasi dengan pengguna produk 
atau layanan. Iklan yang dibayar oleh 
orang-orang yang mengirim mereka dan 
dimaksudkan untuk memberitahu atau 

https://www.ilmubahasainggris.com/category/advertisement-text/
https://2.bp.blogspot.com/-AXc9dLbJ2T8/WMIosZNxQqI/AAAAAAAAAYg/l3WNowJSDrQNWLiFRG73xYL3UIYMlAHyQCEw/s1600/contoh+ads+3.jpg


 

711 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 4 No. 2, Juli – Desember 2020 

mempengaruhi orang-orang yang 
menerima pesan. 

Advertisement selalu hadir, meskipun 
orang-orang mungkin tidak menyadari 
hal itu. Dalam dunia sekarang ini, iklan 
menggunakan setiap media yang 
mungkin untuk melewati pesannya. Hal 
ini melalui televisi, cetak (koran, majalah, 
jurnal dll), radio, siaran, internet, 
penjualan langsung, hoardings, mailer, 
kontes, sponsor, poster, pakaian, 
peristiwa, warna, suara, visual dan 
bahkan orang-orang (endorsements). 

 
Tujuan Advertisement (Periklanan) 
a. Untuk mengajak pendengar atau 

pembaca untuk membeli atau 
menggunakan barang atau jasa yang 
ditawarkan dalam iklan tersebut. 

b. Untuk 
mengumumkan/mengiklankan 
tentang suatu hal atau produk kepada 
masyarakat 

c. Menyadarkan komunikan dan 
memberikan informasi mengenai 
suatu produk (bisa berupa barang, 
jasa, ide, dan lain sebagainya). 

d. Berupaya menimbulkan rasa suka 
kepada diri komunikan atas produk 
yang diiklankan tersebut dengan 
memberikan prefensi-prefensi. 

e. Meyakinkan konumikan akan 
kebenaran produk tersebut sehingga 
mereka berusahaan untuk memiliki 
atau menggunakan produk itu. 

f. Dari sudut pandang konsumen, 
konsumen menjadi tahu informasi 
mengenai produk tersebut, baik 
harga, spesifikasi, fungsi, dll. 
 

Jenis Advertisement (Periklanan) 
Berdasarkan jenis media yang 

digunakan, iklan dapat digolongkan 
sebagai berikut: 
a. Iklan Cetak 

Iklan cetak adalah jenis iklan yang 
dipublikasikan menggunakan media 
cetak seperti Koran, majalah, tabloid, dan 

lain- lain. berdasarkan ruang yang 
digunakan dalam media surat kabar, 
majalah,tabloid, iklan dikenal dalam 2 
bentuk yaitu: Iklan Baris dan Iklan Kolom 
b. Iklan Advertorial 

Iklan advertorial adalah jenis iklan 
yang dikemas seperti berita. 
c. Iklan Display  

Dilihat dari bentuk, iklan display 
lebih besar dari pada iklan kolom. Dalam 
iklan ini, ditampilkan gambar dan tulisan 
yang lebih besar. 
d. Iklan elektronik  

Iklan elektronik adalah iklan yang 
dipublikasikan dalam media elektronik. 
Iklan elektronik dapat digolongkan 
menjadi: iklan radio,  iklan televisi, iklan 
internet, iklan perusahaan, iklan layanan 
masyarakat. 

Ciri Advertisement (Periklanan) 
Advertisement iklan memiliki ciri- ciri 

bahasa sebagai berikut: 
a. Pilihan kata yang digunakan 

menonjolakan informasi yang 
dipentingkan 

b. Pilihan kata yang digunakan 
menunjukan sasaran 

c. Pilihan kata yang digunakan 
menarik,tepat,logis, dan sopan. 

d. Pilihan kata yang digunakan memiliki 
sugesti bagi khalayak. 
Advertisement is a commercial 

notification that has aim to encourage or 
persuade general society to buy or use the 
item or service offered in the 
advertisement. Advertisement usually put 
in mass media, such as printed and 
electronic mass media (magazine, 
newspaper, internet, television and radio.) 
Iklan adalah pemberitahuan yang 
bertujuan untuk mendorong atau 
menbujuk orang untuk membeli atau 
menggunakan barang atau jasa yang 
ditawarkan. Iklan yang dipasang di media 
massa berbentuk media cetak dan media 
elektronik (majalah, koran, internet, TV 
dan radio.) 
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Jenis-jenis iklan: 
1. Iklan produk (Product 

Advertisement) 
Jenis iklan ini adalah jenis yang paling 

sering dijumpai. Tujuan dari iklan produk 
adalah untuk membuat masyarakat 
mengetahui produk dan akhirnya mereka 
akan membelinya. Contoh: iklan provider 
telekomunikasi di televisi. 
2. Iklan jasa (Service Advertisement) 

Jenis iklan ini dibuat agar masyarakat 
sadar dan mengetahui tentang isu tertentu 
yang dapat menarik perhatian mereka. 
Contoh: iklan penanganan pasien 
HIV/AIDS, iklan pencegahan demam 
berdarah, dan iklan kampanye "save our 
earth" dan "save our energy". Berikut adalah 
contoh iklan: 

 
 
B. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Penelitian tindakan kelas atau 
Classroom Action Research, yaitu 
penelitian yang dilakukan oleh guru 
dikelasnya atau disekolah tempat dia 
mengajar dengan penekanan pada 
penyempurnaan atau peningkatan proses 
dan praktis pembelajaran. 

Tujuan PTK adalah untuk 
memperbaiki dan meningkatkan kualitas 
praktek pembelajaran secara 
berkesinambungan sehingga 
meningkatkan mutu hasil instruksional; 
mengembangkan ketrampilan guru; 
meningkatkan relevansi; meningkatkan 
efisiensi; pengolahan instruksional serta 

menumbuhkan budaya meneliti pada 
komunitas guru. 

PTK menggambarkan sebagai suatu 
proses yang dinamis meliputi aspek 
perencanaan, tindakan, observasi dan 
refleksi yang merupakan langkah 
berurutan dalam satu siklus atau daur 
yang berhubungan dengan siklus 
berikutnya. Akar pelaksanaan PTK 
digambarkan dalam bentuk spiral 
tindakan (adaptasi Hopkins, 1993) sebagai 
berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Model Pembelajaran Project Based 

Learning  
Dalam menyelesaikan lembar kerja 

sisswa (Jobsheet) Pembelajaran yang 
diterapkan yaitu Project Based Learning. 
Project Based Learning adalah 
pembelajaran yang terfokus pada konsep 
inti dan prinsip disiplin, melibatkan siswa 
di dalam pemecahan masalah, 
penyelidikan dan tugas-tugas lain yang 
bermanfaat, membuat siswa bekerja 
secara otonomi untuk membentuk 
pengetahuan mereka dan menghasilkan 
suatu produk tertentu. 
Regie stites of SRI, International, 1998 

Several points should be kept in mind 
when considering the finding research that 
compare the relative impacts of PBL and more 
traditional learning activities on student 
achievement: 

Project-based learning is typically 
implemented in the context of comprehensive 
educational reforms and therefore it is difficult 
to isolate the effects of PBL on student 
learning. 

https://3.bp.blogspot.com/-T7km31AjSzg/WIKYn6L-W9I/AAAAAAAADfc/_MxRNOf1R-USHDgypIGwRY7adQJDO4evwCLcB/s1600/iklan+1.gif
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Project-based learning and closely related 
instructional strategies (such as problem based 
learning and the project approach) are 
implemented differently in different context 
and therefore it is difficult to compare results 
across cases. 

Project based learning is linked to a theory 
of learning (constructivism) that entails a shift 
in learning objectives (stressing higher order 
thinking skills and performance-based, 
authentic assessments) and therefore 
standardized achievement tests may not be the 
best measures of PBL’ impact. 

Di dalam kelas, PBL memberikan 
kesempatan luas kepada guru untuk 
menjalin hubungan dengan siswa. Guru 
dapat menjadi pembina, fasilitator dan 
rekan kerja. Pembahasan penyelesaian 
produk, perencanaan dan pemecahan 
masalah adalah pokok bahasan yang 
dilakukan baik di dalam kelas maupun di 
luar kelas. 

Produk yang diselesaikan oleh siswa 
dapat digunakan sebagai bahan untuk 
berkomunikasi antar guru, untuk 
dijadikan perbandingan dan kajian ulang 
tentang teknik pengajaran sehingga dapat 
diharapkan akan menghasilkan suatu 
kesimpulan tentang teknik pengajaran 
yang efektif untuk mencapai tujuan 
pembelajaran.PBL membantu 
pengembangan:  
a. Kemampuan kerja secara 

berkelompok.  
b. Kecakapan hidup / life skill, 

contohnya memimpin kerja kelompok 
dan membuat rencana kerja.  

c. Pemaksimalan penggunaan teknologi 
/ media apa saja untuk melengkapi 
tampilan produk.  

d. Kemampuan kognitif, contohnya 
membuat keputusan, memberikan 
penilaian, pemecahan masalah.  

e. Kemampuan pengaturan diri, 
pengaturan tempat kerja, penyusunan 
tugas dan pengaturan waktu.  

f. Sikap, menyukai belajar dan 
ketertarikan untuk belajar lebih lanjut.  

g. Kecakapan, pengendalian diri, 
keinginan untuk berprestasi.  
 

METODOLOGI PENELITIAN 
A. Pendekatan, Jenis dan Prosedur 

Penelitian 
Pendekatan dari penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif , jenis  penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas dengan 
tiga siklus. Prosedur penelitian ini 
dirancang dengan menggunakan model 
penelitian tindakan Kemmis-Taggart, 
yang terdiri dari empat komponen 
tindakan yakni ; perencanaan, tindakan, 
pengamatan dan refleksi dalam suatu 
system spiral yang saling terkait yang 
disebut satu siklus  atau daur.  

 
B. Subyek, Waktu dan Lokasi 

Penelitian 
    Penelitian dilaksanakan pada proses 
pembelajaran semester I siswa kelas X IPA 
7, tahun ajaran 2019-2020 dan berlangsung 
selama tiga bulan mulai dari Tgl  2 Januari 
2020 sampai dengan Tgl 11 April 2020  
pada siswa MAN 1 Lamoganberlokasi di 
MAN 1 Lamongan 
 
C. Desain Penelitian  

Di bawah ini diberikan bagan 
kegiatan pelaksanaan penelitian  tindakan 
kelas ini yang terdiri atas tiga siklus. 
Siklus dalam bagan terdiri atas 
permasalahan yang melatar belakangi 
dilakukannya kegiatan penelitian 
tindakan kelas, kemudian perencanaan 
tindakan 1, melakukan pengamatan dan 
pengumpulan data keberhasilan.   
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D. Tahapan-tahapan Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data  

a. Data Kuantitatif 
b. Hasil tes kemampuan awal  
c. Hasil Ulangan Harian tiap siklus  
d. Data Kualitatif 
e. Data hasil observasi setiap siklus 
f. Data penyebaran kuisioner 
g. Data berupa catatan lapangan 

yang memuat aktivitas guru 
dalam proses pembelajaran tiap 
siklus 

h. Data berupa catatan lapangang 
yang memuat aktivitas  siswa 
dalam proses pembelajaran tiap 
siklus 

i. Dokumentasi berupa foto 
rekaman pelaksanaan proses 
pembelajaran pada setiap siklus  

 
 

2. Instrumen Penelitian 
a. Lembar tes kemampuan awal. 
b. Lembar tes hasil belajar siswa 

pada ulangan harian tiap siklus. 
c. Lembar kuisioner tiap siklus 

dalam penelitian tindakan kelas. 
d. Lembar observasi aktivitas  guru 

pada Proses pembelajaran tiap 
siklus. 

e. Lembar observasi kegiatan siswa 
pada Proses pembelajaran tiap 
siklus. 

 
F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 

Data tes kemampuan awal diberikan 
di awal pertemuan proses 
pembelajaran pertatap muka.Data 
hasil belajar diperoleh dengan 
memberikan ulangan harian tiap-tiap 
siklus. 
Data skor aktivitas kegiatan guru dan 
siswa pada proses pembelajaran di 
kelas diperoleh dengan melakukan 
observasi menggunakan lembar 
observasi dan catatan lapangan. 
Wawancara dengan siswa dan guru 

yang mengajar di kelas MIPA 7untuk 
mengetahui sikap mereka terhadap 
tindakan pelaksanaan “peneltian 
tindakan kelas” yang dilakukan oleh 
peneliti. 

Data aktivitas dan kegiatan proses 
pembelajaran diperoleh dengan membuat 
dokumentasi dalam bentuk foto. 

 
G. Validitas Data 

Validitas data dilakukan dengan 
melakukan triangulasi untuk 
mendapatkan data yang benar dan valid. 
Triangulasi dilakukan dari berbagai sudut 
pandang yang fungsinya untuk 
meningkatkan ketajaman hasil 
pengamatan melalui berbagai cara dalam 
pengumpulan data. 
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Triangulasi sumber dilakukan dengan 
menyertakan pengamat dan tim pengajar 
di kelas KELAS X MIPA 7 Hal ini 
dilakukan untuk pengecekan silang hasil 
pengamatan peneliti dan hasil observasi 
pengamat agar diperoleh hasil dan 
kesimpulan penelitian yang lebih lebih 
akurat dan valid.  

Validitas data dilakukan secara 
kontinyu dengan menganalisis hasil 
refleksi dan temuan penelitian tiap-tiap 
siklus.  

  
H. Analisis Data  

Analisis data dilakukan dalam dua 
tahap. Analisis tahap pertama dilakukan 
setelah data pengamatan diperoleh pada 
setiap akhir siklus penlitian berlangsung. 
Analisis tahap kedua dilakukan setelah 
seluruh siklus yang terdiri dari tiga siklus 
selesai dilakukan. 

Analisis data dilakukan dalam dua 
tahap. Analisis tahap pertama dilakukan 
setelah data pengamatan diperoleh pada 
setiap akhir siklus penlitian berlangsung. 
Analisis tahap kedua dilakukan setelah 
seluruh siklus yang terdiri dari tiga siklus 
selesai dilakukan. 

Data-data kualitatif yang berasal dari 
hasil observasi, wawancara dari sumber 
siswa maupun para guru  yang tergabung 
dalam tim pengajar dipilah-pilah dan 
dianalisa untuk melengkapi data 
kuantitatif agar diperoleh kesimpulan 
yang tingkat keilmiahannya dapat 
dipercaya. 

 
I. Target  Penelitian 

Target penelitian ini adalah sampai 60 
% siswa berhasil memperoleh skor hasil 
belajar keterampilan  sama dengan atau 
lebih besar dari 60, yakni skor Standar 
Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah di 
tetapkan di awal tahun ajaran 2019 - 2020.  

Jika skor tersebut belum juga tercapai 
saat penelitian sudah mencapai tiga 
siklus, maka perlu di tinjau dan dikaji 
ulang efektifitas pemanfaatan kelas X 

MIPA 7   untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa KELAS X MIPA 7semester.1 tahun 
2019 – 2020 di Kelas X MIPA 7.  
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 
Hasil Tindakan Siklus I 

Tindakan pada siklus I belum berhasil 
meningkatkan hasil belajar keterampilan  
siswa kelas X MIPA 7 di MAN 1 
Lamongan 

Distribusi Nilai Ulangan Harian 1, 
Siklus I 

Tabel. 1 
Skor 
UH I 

Frekuensi Prosentase 
(%) 

Keterangan 

60 10 43,46 Di bawah 
KKM 

65 7 30,82 Sesuai 
KKM 

70 4 17,18 sesuai 
KKM 

80 1 3,54 Di atas 
KKM 

Total 22 100  

  
Hasil siklus I siswa yang dibawah 

KKM adalah 75,28 % sedang untuk siswa 
yang sesuai KKM adalah 22,72 % 
 
Hasil Tindakan Siklus II 

Tindakan pada siklus II belum 
berhasil meningkatkan hasil belajar 
keterampilan siswa kelas MIPA 7 MAN  1 
Lamongan. 

Distribusi Nilai Ulangan Harian 2 , 
Siklus II 
  

Tabel 2 
Skor 

UH II 
Frekuensi Prosentase 

(%) 
Keterangan 

50 1 4,54 Di bawah 
KKM 

55 5 22,73 Di bawah 
KKM 

65 10 45,46 Di bawah 
KKM 

70 2 9,09 Sesuai 
KKM 
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75 3 13,64 Di atas 
KKM 

80 1 4,54 Di atas 
KKM 

Total 22 100  

 
Hasil siklus II siswa yang dibawah 

KKM adalah 72,73 % sedang untuk siswa 
yang sesuai KKM adalah 27,27 % 
 
Hasil Tindakan Siklus III 

Tindakan pada siklus III telah berhasil 
meningkatkan perolehan hasil belajar 
siswa kelas MIPA 7Terdapat 4,55 % siswa 
yang sesuai KKM dan 95,45 % siswa telah 
memperoleh hasil belajar di atas KKM 

Distribusi Nilai Ulangan Harian 3 , 
Siklus III 

 
Tabel 3 

Skor 
UH 
III 

Frekuensi Prosentase 
(%) 

Keterangan 

65 1 4,55 Dibawah  
KKM 

70 3 13,64 Sesuai 
KKM 

75 7 31,82 Di atas 
KKM 

80 6 27,27 Di atas 
KKM 

85 2 9,09 Di atas 
KKM 

90 3 13,64 Di atas 
KKM 

Total 22 100  

 
Aktivitas guru selama melakukan 

tindakan pada proses pembelajaran siklus 
I, II maupun III dapat juga dilihat pada 
grafik di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4 

SIKLUS 

I II III 

75 78 84 

 
Dari Tabel dan grafik di atas dapat 

diperoleh bahwa aktifitas guru dari siklus 
I sampai III menunjukkan peningkatan 
yang stabil. Bahkan terjadi peningkatan 
yang cukup berarti pada pertemuan ke-3.   

Dengan demikian bagi siswa kelas 
MIPA 7 mereka dalam berlatih membuat 
desain vas bunga dalam lembar kerja 
edvertisement kelas MIPA 7 dapat 
diaplikasi dalam mengerjkan job sheet. 
Kemudian diaplikasikan dalam 
kehidupan di masyarakat. 
 
B. Pembahasan 

Berdasarkan paparan dan temuan 
pelaksanaan tindakan di atas dapatlah 
dilakukan pembahasan dan kajian 
pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, 
sebagai berikut : 

Peranan guru dalam menumbuhkan 
minat siswa untuk  memanfaatkan 
internet  sebagai sumber belajar telah 
berhasil hal ini terbukti pada tugas-tugas 
yang mereka kumpulkan pada guru. 

Peranan guru dalam meningkatkan 
hasil belajar menggunakan MIPA 7terlihat 
telah berhasil menumbuhkan minat dan 
motivasi siswa untuk menggunakan 
media itu sebagai alat belajar . 

Guru telah dan berhassil memotivasi 
siswa dalam menggunakan computer 
sebagai sumber belajar keterampilan 
Desain produk 

Pemanfaatan perangkat lunak MIPA 
7dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas Advertisementdi Kelas X MIPA 7 . 
Hal ini tercermin dari hasil ulangan harian 
3 pada siklus III.     

Auto Cad  digunakan oleh guru 
keterampilan sebagai sumber belajar dan 
media pembelajaran yang terbukti  efektif 
menuntaskan materi ajar sesuai denagn 
alokasi yang diberikan yakni 5 x 45 menit 
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per tatap muka. Apakah guru memotivasi 
siswa kelas MIPA 7untuk menggunakan 
perangkat lunak dalam hal ini MIPA 7 
sebagai sumber belajar keterampilan 
Desain produk? 

Peran guru sebagai pelatih dan 
sumber belajar utama dalam 
mengembangkan kreasi siswa MIPA 
7adalah saling berhubungan satu dengan 
lainnya . 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Dari temuan penelitian dan 
pembahasan-pembahasan dimuka 
dapatlah disimpulkan bahwa: 
1. Peran guru dalam pembelajaran 

tentang edvertisement di kelas   
mampu meningkatkan hasil belajar 
siswa kelas MAN 1 Lamogan pada 
semester genaptahun ajaran 2019 -
2020. 

2. Peran guru sebagai sumber belajar 
utamma harusnya menambah 
wawasan terutang publikasi 
edvertisement dalam proses 
pembelajaran di kelas MIPA 7 sebagai 
fasilitator pada pembelajaran 
menggunakan softwere MIPA 7di 
Kelas X MIPA 7 sangat tepat. 

3. Penggunaan metode pembelajaran “ 
latihan dan jam terbang atau 
pengalaman dapat  meningkatkan  
hasil belajar siswa kelas X MIPA 7 
untuk menghadapi ulangan harian 
dapat meningkatkan perolehan hasil 
belajar siswa kelas X MIPA 7 MAN 1 
Lamongan pada semester genap 
tahun ajaran 2019-2020 
 

B. Saran   
Berdasarkan temuan dan pembahasan 

diatas maka saran yang dapat penulis 
berikan adalah sebagai berikut: 
1. Pihak sekolah menambah sarana dan 

prasarana  ( media advertisement) 

2. Pihak sekolah juga menyediakan yang 
dibutuhkan sesuai dengan 
perkembangan saat ini 
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