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Editorial 
 

Menyongsong Generasi Emas 2045 
 
 

Roudlon, M.Pd 
(Pemimpin Redaksi) 

  

Pendidikan merupakan sebuah proses untuk membentuk manusia, tidak hanya cerdas secara intelektual 
tetapi juga spiritual. Cerdas intelektual dalam arti mampu berfikir saintifik dan filosofis, sementara kecerdasan 
spiritual menekankan kecerdasan yang berpijak pada potensi dari dimensi non-material atau illahiyah sehingga 
kehidupannya lebih bermakna dan bernilai. Karena itu, pendidikan sangat penting. Namun pendidikan tanpa 
guru, ibarat ruangan tanpa cahaya. Guru memiliki peran sangat strategis bagi dunia pendidikan, karena dari 
semua komponen pendidikan yang ada seperti kurikulum, sarana prasarana, metode pembelajaran, guru, 
siswa, orang tua, dan lingkungan, yang paling menentukan adalah komponen guru.  

Dengan demikian, guru memiliki kedudukan sangat mulia, dari merekalah tercipta generasi emas 
Indonesia. Warna generasi emas mendatang seperti apa akan sangat ditentukan oleh eksistensi guru itu sendiri. 
Jadi, tantangan pendidikan berkualitas, mengharuskan guru untuk lebih kreatif, inovatif, dan inspiratif dalam 
mendesain kegiatan pembelajaran bermutu menyongsong generasi emas Indonesia tahun 2045 ke depan. 
Dengan demikian, guru menjadi kunci utama keberhasilan sumber daya manusia yang tidak hanya produktif 
tetapi juga unggul dan religious tentunya.  

Intinya, peran pendidikan dalam mempersiapkan generasi emas 2045 menjadi sangat penting. Apalagi 
target yang dicanangkan pemerintah berupa munculnya generasi emas Indonesia dalam  sepuluh atau dua 
puluh tahun kedepan dengan meluaskan kesempatan akses pendidikan lebih tinggi sudah dilakukan. Dan upaya 
meningkatkan kualitas pendidikan tersebut juga mestinya sejalan dengan upaya meningkatkan kompetensi dan 
kesejahteraan guru sebagai core dari sector pendidikan itu sendiri yang peran sertanya sudah sangat diakui 
tersebut. 

Dan untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045, penting bagi dunia pendidikan juga 
melakukan perubahan pola pikir. Artinya, pendidikan tidak sekadar dimaknai sebagai transfer akademik 
(keilmuan) atau transfer of knowledge semata, tetapi juga dilengkapi dengan karakter. Keseimbangan akademik 
dan karakter inilah yang perlu disiapkan sejak sekarang. Pemerintah selalu menuntut guru untuk lebih kreatif, 
inovatif dan inspiratif dalam mendesain kegiatan pembelajaran bermutu untuk menyongsong generasi emas 
Indonesia.  

Jika memang guru menjadi kunci utama, seharusnya pemerintah meletakkan kekuasaan penuh terhadap 
guru untuk menyusun kurikulum serta mengevaluasi. Untuk mencapai generasi emas Indonesia, diperlukan juga 
usaha meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia seperti meningkatkan anggaran pendidikan, manajemen 
pengelolaan pendidikan, membebaskan sekolah dari suasana bisnis, memperbaiki kurikulum, pendidikan 
agama, pendidikan yang melatih kesadaran kritis, dan pemberdayaan guru.  

Memang banyak yang pesimis untuk bisa mewujudkan genarasi emas, tetapi sekarang mulai muncul 
harapan apalagi melihat dukungan potensi sumber daya manusia Indonesia. Tahun 2010- 2035 Indonesia 
memasuki periode bonus demografi, di mana usia produktif paling tinggi di antara usia anak-anak dan orang 
tua. Mengapa periode 2010-2035 sebagai periode bonusi demografi? tentunya kita melirik dari report Badan 
Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 di mana jumlah penduduk Indonesia usia muda lebih banyak dibandingkan 
dengan usia tua. 

Dalam data itu terlihat, jumlah anak kelompok usia 0-9 tahun sebanyak 45,93 juta, sedangkan anak usia 
10-19 tahun berjumlah 43,55 juta jiwa. Di Proyeksi pada tahun 2045, mereka yang usia 0-9 tahun akan berusia 
35-45 tahun, sedangkan yang usia 10-20 tahun berusia 45-54. Tentunya pada periode tahun 2010 sampai tahun 
2035 kita harus melakukan investasi besar-besaran dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) 
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sebagai upaya menyiapkan generasi 2045, yaitu 100 tahun Indonesia merdeka. Oleh karena itu, kita harus 
menyiapkan akses seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa untuk memasuki dunia pendidikan; mulai dari 
pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai ke perguruan tinggi. 

Tentu perluasan akses tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, sekalipun kita 
semua memahami bahwa pendidikan itu adalah sistem rekayasa social terbaik untuk meningkatkan 
kesejahteraan, keharkatan dan kemartabatan. Sistem pendidikan masa depan bangsa Indonesia adalah 
pendidikan yang mengantarkan generasi masa kini menjadi generasi emas Indonesia 2045. Tepat pada tahun 
2045 Indonesia 100 tahun terlepas dari belenggu penjajah. Di tahun tersebut Indonesia mengharap memiliki 
gold generation yang dapat membangun bangsa kearah yang lebih baik. Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan 
dan Tenaga Kependidikan Indonesia (ALPTKI) Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. menyatakan bahwa 
generasi ini akan menjadi generasi penduduk warga dunia yang bersifat transkultural, namun harus tetap hidup 
dan berkembang dalam jati diri dan budaya Indonesia sebagai sebuah bangsa yang bermartabat. 

Daya saing di satu sisi dan kemampuan kolaborasi di sisi lain adalah dua polar kompetensi yang perlu 
bersinergi sebagai profil dasar manusia Indonesia 2045. Gambaran sosok manusia Indonesia generasi 2045 
perlu menjadi pijakan dan cantolan upaya pendidikan, dan pendidikan akan memainkan peran baru dalam 
perspektif pengembangan sosok generasi 2045. 

Menyongsong generasi emas itu juga, jurnal Cendekia terus ikut berbenah sebagai bentuk ikut 
berpartisipasi sekecil apapun. Di antara yang dilakukan adalah dengan terus menyajikan hasil kajian ilmiah dan 
penelitian terkait dengan pendidikan, sehingga diharapkan juga menjadi referensi di dunia pendidikan.Dalan 
edisi kali ini, kami akan menyajikan karya tulisan ilmiah hasil research (penelitian) dari para penulis hebat, dua 
di antaranya adalah hasil research doctor. Yakni, Dr. Abdul Main, S.Ag., SS., M.Hum yang menulis hasil 
penelitiannya di India terkait implementasi ICT terintegrasi antar sekolah dengan jaringan lintas sektoral 
berdasarkan studi kasus di India.  

Tulisan yang juga ikut diturunkan dalam edisi kali ini adalah karya milik Dr. Dwi Aprilianto, Lc.M.Hi. 
Tulisannya merupakan hasil research terkait maslahah hukum Islam dalam menjawab problematika 
kontemporer. Karya ilmiah tersebut dibuat berangkat dari kajian berbagai isu kekinian dalam Perubahan Hukum 
Islam, sehingga menuntut para ulama menjawab isu-isu tersebut dengan pertimbangan pendekatan maslahah 
dan illat. Penggunaan pendekatan maslahah dan illat didasarkan pada pertimbangan apakah pandangan 
tentang keberadaan sesuatu yang akan diputuskan mengandung manfaat yang benar-benar dibutuhkan oleh 
masyarakat dan dapat menghindarkan mereka dari Kerusakan atau tidak? Dengan kata lain, penetapan hukum 
berdasarkan pertimbangan maslahah dan pendekatan illat harus mengarah pada maqashid al-Syar'iyah, yaitu 
penciptaan keutamaan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia serta menghindarkannya dari kesusahan 
yang berujung pada kerusakan.  

Selain dua karya tersebut, masih banyak tulisan ilmiah lain yang merupakan karya penulis hebat yang 

juga ikut kami turunkan dalam edisi kali ini. Kami berharap, ikhtiar kami ini bisa memberi sumbangsih meski itu 

kecil terhadap perjalanan bangsa ini menuju Indonesia Generasi Emas 2045. (*) 
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Abstrak 

IMPLEMENTASI  ICT TERINTEGRASI ANTAR SEKOLAH 

DENGAN JARINGAN LINTAS SEKTORAL: STUDI KASUS DI  INDIA 

 
Dr. Abdul Main, S.Ag., SS., M.Hum. 

 
 

ABSTRACT 
This article discusses the implementation of integrated ICT between schools with cross-sectoral networks based 
on a case study in India. The problems discussed were (1) how is the implementation of ICT in the connectivity 
system between schools and cross-sectoral institutions in India? (2) What are the policies implemented by the 
Indian government so that the implementation of ICT between schools and across sectors runs smoothly? (3) 
how is the school's ICT connectivity with cross-ectoral national ICT networks and how is it used so that it can 
support the realization of a knowledge-base society in India? The purpose of the discussion is to find out strategic 
policies and technical policies for implementing school ICT with cross-sectoral ICT networks at the district, state, 
and national levels. The analysis is based on primary field data through involved observation and interviews with 
competent parties as well as relevant secondary data. The results of the analysis show that the implementation 
of ICT between schools with cross-sectoral networks, both at the district level, state level, and national level is 
backed up by a national policy that functions as a kind of 'blue-print' which is applied evenly. Meanwhile, at the 
technical-implementative level, state governments are free to improvise in formulating directions, making local 
provisions, monitoring and facilitating and overseeing the effective implementation of ICT without leaving the 
national policy framework. At the utilization level, school ICT networks are connected across sectors with ICT 
networks of universities and research and training institutions at the district, state and national levels. This 
connected ICT network forms a networking unit capable of creating knowledge-friendly in the community so that 
it is able to support the realization of a knowledge-based society. 
Keywords: Information and Communication Technology (ICT), School ICT, ICT-DIET, ICT-SCERT, ICT-

NCERT, NROER, Connectivity, Knowledge-Based Society, India 
 

ABSTRAKSI 
Artikel ini membahas tentang  implementasi ICT terintegrasi antar sekolah dengan jaringan lintas sektoral 
berdasarkan studi kasus di India. Permasalahan yang dibahas adalah (1) bagaimana implementasi ICT dalam 
sistem konektivitas antar sekolah dengan lembaga lintas sektoral di India? (2) Apa saja kebijakan yang 
diterapkan oleh pemerintah India sehingga implementasi ICT antara sekolah dengan lintas sektoral berjalan 
lancar? (3) bagaimana konektivitas ICT sekolah dengan jaringan ICT lintas ektoral nasional serta 
pemanfaatannya sehingga dapat mendukung terwujudnya knowledge-base society di India? Tujuan 
pembahasan ingin mengetahui kebijakan strategis dan kebijakan teknis implementasi ICT sekolah dengan 
jaringan ICT lintas sektoral pada tingkat distrik, states, dan nasional. Analisis didasarkan pada data primer 
lapangan melalui observasi terlibat dan wawancara dengan para pihak yang berkompeten serta data-data 
sekunder yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi ICT antar sekolah dengan jaringan 
lintas sektoral, baik pada level distrik, level state, maupun level nasional di-back up dengan kebijakan nasional 
yang berfungsi sebagai semacam ‘blue-print’ yang diterapkan secara merata. Sementara pada tataran teknis-
implementatif, pemerintah nagara-negara bagian bebas berimprovisasi merumuskan arah, membuat ketentuan 
lokal, memonitor dan memfasilitasi serta mengawal terlaksananya implementasi ICT secara efektif tanpa keluar 
dari framework kebijakan nasional. Pada tataran pemanfaatan, jaringan ICT sekolah terkoneksi secara lintas 
sektoral dengan jaringan ICT perguruan tinggi dan lembaga riset dan training di tingkat distrik, states dan 
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nasional. Jaringan ICT terkoneksi inilah yang membentuk suatu kesatuan networking yang mampu menciptakan 
knowledge-friendly di tengah masyarakat sehingga mampu mendukung terwujudnya masyararakat berbasis 
pengetahuan (knowledge-base society). 
Kata kunci : Information and Communication Technology (ICT), ICT sekolah, ICT-DIET, ICT-SCERT, ICT-

NCERT, NROER, Konektivitas, Knowledge-Based Society,  India  
 

 
  

 

MASLAHAH HUKUM ISLAM DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA 
KONTEMPORER 

  
Dr. Dwi Aprilianto, Lc., M.Hi. 

 

 

ABSTRACT 
Many contemporary issues in Islamic law Changes and the scholars are required to address and answer this 
issues question by consideration of maslahah and Illat approach. Using of maslahah and Illat approach is based 
on the consideration of whether the view of the existence of something that will be decided it contains are the 
benefits that truly needed by society and can prevent them from Damage or not? In other words, the legal 
determination based consideration of maslahah and Illat approach must lead to maqashid al-Syar'iyah, namely 
the creation of virtue and are the benefits for human life and avoiding them from the trouble that led to the 
damage. 
Keywords: Flexibility Islamic Law, Maslahah 
 

ABSTRAKSI 
Berbagai isu kekinian dalam Perubahan Hukum Islam dan para ulama dituntut untuk menjawab dan menjawab 
pertanyaan tersebut dengan pertimbangan pendekatan maslahah dan illat. Penggunaan pendekatan maslahah 
dan illat didasarkan pada pertimbangan apakah pandangan tentang keberadaan sesuatu yang akan diputuskan 
mengandung manfaat yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat menghindarkan mereka dari 
Kerusakan atau tidak? Dengan kata lain, penetapan hukum berdasarkan pertimbangan maslahah dan 
pendekatan illat harus mengarah pada maqashid al-Syar'iyah, yaitu penciptaan keutamaan dan kemanfaatan 
bagi kehidupan manusia serta menghindarkannya dari kesusahan yang berujung pada kerusakan.  
Kata Kunci: Fleksibilitas Hukum Islam, Maslahah 
 
 
 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA KONSEP WILAYAH DAN TATA 

RUANG MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF MODEL THINK ALOUD PAIR 

PROBLEM SOLVING (TAPPS) 
 

Suminto 

 

ABSTRACT 
In the material on Regional Concepts and Spatial Planning, students experience many obstacles. This is what 
requires teachers to be more professional by using interesting methods. One of them is using the cooperative 
method of the Think Aloud Pair Problem Solving (TAPPS) Model of Cooperative Learning. This study used three 
rounds of action research. Each round consists of four stages, namely: design, activities and observations, 
reflection, and revision. The target of this research is students of class XII IPS-2. The data obtained are in the 
form of formative test results, observation sheets for teaching and learning activities. The purpose of this 
research is to know the steps of TAPPS learning in improving student learning outcomes on the concept of area 
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and spatial planning, also to know the success of TAPPS learning can improve student learning outcomes in 
regional and spatial concepts, and to know the advantages and disadvantages of the TAPPS method in learning 
student learning outcomes on the concept of area and spatial layout. 
From the results of the analysis, it was found that student learning achievement had increased from cycle I to 
cycle II, namely cycle I (50%), cycle II (82.3%). The conclusion of this study is the TAPPS model cooperative 
method can have a positive effect on student learning outcomes class XII IPS 2, and this learning model can be 
used as an alternative to learning geography. 
Keywords: Student Learning Outcomes, cooperative method, TAPPS 
 

ABSTRAKSI 
Dalam materi Konsep Wilayah dan Tata Ruang Siswa banyak mengalami kendala. Hal inilah yang menuntut 
guru untuk lebih profesional dengan menggunakan metode-metode yang menarik. Salah satunya menggunakan 
metode kooperatif model Pembelajaran Kooperatif Model Think Aloud Pair Problem Solving (TAPPS). Penelitian 
ini menggunakan action research sebanyak tiga putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: 
rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan revisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS-2 
Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan belajar mengajar. Tujuan penelitian ini 
adalah (1) ingin mengetahui langkah-langkah pembelajaran TAPPS dalam meningkatkan hasil belajar siswa 
pada konsep wilayah dan tata ruang, (2) ingin mengetahui keberhasilan pembelajaran TAPPS dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep wilayah dan tata ruang, dan (3) ingin mengetahui keunggulan 
dan kelemahan metode TAPPS dalam pembelajaran hasil belajar siswa pada konsep wilayah dan tata ruang. 
Dari hasil analis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus II 
yaitu siklus I (50%), siklus II (82,3%). Kesimpulan penelitian ini adalah metode kooperatif model TAPPS dapat 
berpengaruh positif terhadap Hasil belajar Siswa kelas XII IPS 2, serta model pembelajaran ini dapat digunakan 
sebagai salah satu alternatif pembelajaran geografi.  
Kata Kunci:  Hasil Belajar Siswa, Metode Kooperatif, TAPPS 
 
 
 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI MODEL COURSE 
REVIEW HORRAY TOPIK SISTEM PERSAMAAN LINEAR TIGA VARIABEL 

(SPLTV) 
 

Zumrotus Sa’adah 
 
 

ABSTRACT 
This study was devised to improve the mathematics learning outcomes of class X IIK MAN 1 Lamongan on the 
topic of Three Variable Linear Equation Systems using the Course Review Horray (CRH) Learning Method. 
Regarding the aim of this study, the researcher conducted a classroom action research consisting of two cycles. 
This study employed a descriptive analysis by examining the improvement of students learning outcomes in the 
stage of pre-cycles, cycles I, and cycles II. These actions were carried out to thirty-one students. Taken together, 
the findings of this study suggest that the Course Review Horray (CRH) Learning Method upgraded the learning 
outcomes of class X IIK MAN 1 Lamongan on the topic of Three Variable Linear Equation Systems by 35,48%. 
Keywords: Mathematics Learning Outcomes, Three Variable Linear Equation Systems, Course Review 

Horray 
 

ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas X IIK MAN 1 Lamongan 
pada topik Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) menggunakan Model Pembelajaran Course Review 
Horray (CRH). Untuk tujuan tersebut, penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus dikembangkan oleh 
peneliti. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan melihat peningkatan hasil belajar siswa 
pada tahap pra-siklus, siklus I dan siklus II. Tindakan tersebut diberikan kepada tiga puluh satu siswa. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa Model Pembelajaran Course Review Horray (CRH) dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas X IIK MAN 1 Lamongan pada topik Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) sebesar 
35,48%. 
Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika, Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV), Course Review 

Horray 
 

 
 
 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING PADA 

HETEROGENITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT DAPAT MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR SISWA  

 

Lizza Aviva 

 
 

ABSTRACT 
This large Indonesian society has a population of various professions; such as civil servants, soldiers, traders, 
private employees, and so on. Every job requires professionalism in order to be successful. For that, it is 
necessary to master the knowledge and train the skills related to each of these jobs. Every job also has a function 
in society, because it is part of the structure of society itself. Relationships between professions or people of 
different professions should be a horizontal relationship and a relationship of mutual respect. despite different 
functions, tasks, and even different income. Judging from all its existence, geographical conditions and history 
in the past, has shaped Indonesia to become one of the most diverse countries in the whole world. Just look at 
it from a geographic perspective, where Indonesia is an archipelago with the largest number of islands in the 
world, making the level of diversity in Indonesia very, very high. With the high rate of heterogeneity, it often leads 
to various forms of social systems in Indonesia, one of which is social stratification. Social stratification is made 
according to hierarchical layers according to the dimensions of power, privilege and prestige, while the three 
dimensions themselves are formed influenced by horizontal differences such as differences in religion, custom, 
and regional differences. 
Keywords: Learning Model, Heterogeneity, Learning Outcomes, Students 
 

ABSTRAKSI 
Masyarakat Indonesia yang besar ini penduduknya terdiri dari berbagai profesi; seperti pegawai negeri, tentara, 
pedagang, pegawai swasta, dan sebagainya. Setiap pekerjaan memerlukan tuntutan profesionalisme agar 
dapat dikatakan berhasil. Untuk itu, diperlukan penguasaan ilmu dan melatih ketrampilan yang berkaitan dengan 
setiap pekerjaan tersebut. Setiap pekerjaan juga memiliki fungsi di masyarakat, karena merupakan bagian dari 
struktur masyarakat itu sendiri. Hubungan antar profesi atau orang yang memiliki profesi yang berbeda, 
hendaknya merupakan hubungan horizontal dan hubungan saling menghargai. biarpun berbeda fungsi, tugas, 
bahkan berbeda penghasilan. Dilihat dari segela keberadaannya, keadaan geografis dan sejarahnya di masa 
lampau, telah membentuk Indonesia menjadi salah satu negara paling beragam di seluruh dunia. Coba lihat dari 
segi geografisnya, di mana negara Indonesia ini merupakan suatu negara kepulauan dengan jumlah pulau 
terbanyak di dunia membuat tingkat keberagaman di Indonesia menjadi amat sangat tinggi. Dengan tingginya 
angka heterogenitas itu, sering kali memunculkan berbagai bentuk sistem masyarakat yang ada di Indonesia 
ini, salah satunya yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dibuat sesuai lapisan hierarki menurut dimensi 
kekuasaan, privilege, dan prestise, sementara ketiga dimensi itu sendiri terbentuk dengan dipengaruhi oleh 
perbedaan-perbedaan horizontal seperti perbedaan agama, adat, serta perbedaan kedaerahan.. 
Kata Kunci  : Model Pembelajaran, Heterogenitas, Hasil Belajar, Siswa 
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PENGGUNAAN UKBM DALAM E-LEARNING BERBANTUAN WA DAPAT 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI KIMIA LARUTAN 

ASAM BASA DALAM NEW NORMAL PANDEMI COVID-19  

 

Siti Aminah 

 
 

ABSTRACT 
This study aims to improve distance learning outcomes during the new normal covid-19 pandemic in 2021 in 
class XI MIPA5 2020/2021 school year MAN 1 Lamongan with 35 students, consisting of 7 male students and 
18 female students. on the acid-base solution material. This classroom action research model used the Kemmis 
and Taggart model with the research procedure consisting of four stages of activity in one cycle, namely: action 
planning and reflection observation. Data collection techniques are obtained through observation, tests, and 
documentation. The data analysis technique was carried out through the order of data reduction, data 
presentation, and drawing conclusions. The indicator of the success of this study is if ≥85% of the total students 
have reached the KKM learning outcomes 75 with satisfactory predicate. From the research results, it was 
obtained an increase in the percentage of student learning outcomes before the action, cycle I to cycle II, which 
was 46.10%. From the previous 31.4% to 77.16% after the action. And an increase in the average score by 30 
(before the action by 55 and after the action by 85). Thus it can be concluded that the use of UKBM in WA-
assisted E-learning during the new normal covid-19 pandemic can improve learning outcomes for students in 
class XI MIPA5 MAN 1 Lamongan in the 2020/2021 school year. 
Keywords: UKBM, E-learning, WA, Acid-Base Solution, Learning Outcomes 
 

ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil pembelajaran jarak jauh selama masa new normal pandemi covid-
19 tahun 2021 pada siswa kelas XI MIPA-5  tahun pelajaran 2020/2021 MAN 1 Lamongan dengan jumlah siswa 
sebanyak 35 orang, terdiri dari 7 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan pada materi larutan asam basa. Model 
penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Kemmis dan Taggart  dengan prosedur penelitian terdiri dari 
empat tahap kegiatan pada satu putaran (siklus), yaitu perencanaan tindakan dan observasi refleksi. Teknik 
pengumpulan data diperoleh melalui  observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan 
urutan  reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan penelitian  ini adalah  
apabila  ≥85% dari jumlah siswa telah  mencapai KKM  hasil belajar  75 dengan predikat memuaskan. Dari hasil 
penelitian, diperoleh peningkatan peresentase hasil belajar siswa dari sebelum tindakan, siklus I sampai siklus 
II yakni sebesar 46,10%. Dari sebelumnya 31,4% menjadi 77,16% setelah tindakan. Dan peningkatan nilai rata-
rata sebesar 30 (sebelum tindakan sebesar 55 dan setelah tindakan sebesar 85). Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan UKBM dalam e-learning berbantuan WA selama masa new normal pandemic 
covid-19 dapat meningkatkan hasil pembelajaran larutan  asam basa siswa dikelas XI MIPA-5 MAN 1 Lamongan 
tahun pelajaran 2020/2021. 
Kata Kunci:  UKBM, E-Learning, WA, Larutan Asam Basa, Hasil Belajar 
 
 

 

KEMAMPUAN BIOMOTOR KECEPATAN DAN DAYA TAHAN SISWA 
EKSTRAKULIKULER ATLETIK 

 
Febriyan Dwi Cahyono dan Moh. Syobil Birri 

 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to monitor the biomotor ability of speed and endurance of the athletic 
extracurricular students of MIN 1 Bojonegoro. The research method used is descriptive method with survey 
techniques. The sample in this study were eleven male students and seven female students. To determine 
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speed ability, a 40 meter running test was carried out while for endurance a 600 meter running test was used. 
From the data analysis conducted on the athletic extracurricular students of MIN 1 Bojonegoro, it was found that 
the biomotor ability of the male students 'running speed was still in the low category, while the female students' 
speed was in the sufficient category. Then in the ability of heart endurance, the same results were obtained, 
namely the average endurance of male students was in the low category, while the average endurance of female 
students was in the moderate category. 
Keywords: Physical Fitness, Extracurricular, Athletics 
 
 

ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memantau kemampuan biomotor kecepatan dan daya tahan siswa 
ekstrakulikuler atletik MIN 1 Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 
teknik survey. Sampel dalam penelitian ini adalah sebelas siswa puta dan tujuh siswa putri. Untuk mengetahui 
kemampuan kecepatan dilakukan tes lari 40 meter sedangkan untuk daya tahan menggunakan tes lari 600 
meter. Dari analisis data yang dilakukan terhadap siswa ekstrakulikuler atletik MIN 1 Bojonegoro didapatkan 
hasil bahwa pada kemampuan biomotor kecepatan lari siswa putra masih dalam kategori kurang, sedangkan 
kecepatan siswa putri dalam kategori cukup. Kemudian dalam kemampuan daya tahan jantung, didapatkan 
hasil yang sama yaitu rerata daya tahan siswa putra tergolong dalam kategori kurang, sedangkan siswa putri 
rerata daya tahan termasuk dalam kategori cukup  
Kata kunci : Kebugaran Jasmani, Ekstrakulikuler, Atletik 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Membuat LKS Pembelajaran Bahasa Arab dalam Keterampilan Berbahasa 
Untuk Siswa Kelas XI Tingkat Menengah Atas di MAN Lamongan, (2) Mengetahui efektifitas LKS Pembelajaran 
Bahasa Arab dalam Keterampilan Berbahasa Untuk Siswa Kelas XI Tingkat Menengah Atas di MAN Lamongan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (R&D). Metodologi yang digunakan adalah (1) 
pengembangan dan analisis, (2)  metode eksperimen melalui pre test dan post test. Sumber data penelitian 
adalah (1) Materi ajar bahasa Arab kelas sebelas semester ganjil dan genap yang digunakan di MAN Lamongan, 
(2) Pakar pembelajaran bahasa Arab, (3) Guru bahasa Arab MAN Lamongan, (4) Siswa kelas sebelas MAN 
Lamongan, dan (5) Dokumen. Penelitian ini difokuskan pada masalah: “Bagaimana bentuk LKS pembelajaran 
bahasa arab pada semua maharah kelas sebelas semester ganjil dan genap dengan menggunakan kurikulum 
2013 di MAN Lamongan,  kemudian penelitian ini juga mengungkapkan sejauh mana efektifitas LKS 
pembelajaran bahasa arab pada semua maharah yang telah dikemabangkan dimaksud dalam meningkatkan 
hasil belajar siswa  MAN Lamongan.  
Setelah melalui penelitian yang mendalam diperoleh hasil sebagai berikut : (1) LKS pembelajaran bahasa arab 
pada semua maharah kelas sebelas  semester ganjil dan genap dengan menggunakan kurikulum 2013 di MAN 
Lamongan hasil pengembangan secara umum bagus dan layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran, 
(2) LKS pembelajaran bahasa arab pada semua maharah kelas sebelas  semester ganjil dan genap kurikulum 
2013 hasil pengembangan setelah diterapkan menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan hasil 
belajar bahasa Arab siswa kelas sebelas semester ganjil dan genap di MAN Lamongan, hal ini didasarkan pada 
hasil pretest dan posttest yaitu pada semester ganjil terdapat peningkatan 6,95 % dari prosentase nilai pretest 
66,55% menjadi 85,31% di nilai posttest. Begitu juga disemester genap juga mengalami peningkatan yang 
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signifikan dengan didasarkan pada hasil pretest dan posttest yaitu terdapat peningkatan 7,55 % dari prosentase 
nilai pretest 67% menjadi 81,44% di nilai posttest 
 

Kata Kunci: LKS (Lembar Kerja Siswa),  Keterampilan Bahasa (Mendengar, Berbicara, Membaca, 
Menulis), dan Penelitian Pengembangan (R&D) 
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ABSTRACT 

This article discusses the implementation of integrated ICT 

between schools with cross-sectoral networks based on a case 

study in India. The problems discussed were (1) how is the 

implementation of ICT in the connectivity system between schools 

and cross-sectoral institutions in India? (2) What are the policies 

implemented by the Indian government so that the implementation 

of ICT between schools and across sectors runs smoothly? (3) how 

is the school's ICT connectivity with cross-ectoral national ICT 

networks and how is it used so that it can support the realization 

of a knowledge-base society in India? The purpose of the 

discussion is to find out strategic policies and technical policies 

for implementing school ICT with cross-sectoral ICT networks at 

the district, state, and national levels. The analysis is based on 

primary field data through involved observation and interviews 

with competent parties as well as relevant secondary data. The 

results of the analysis show that the implementation of ICT 

between schools with cross-sectoral networks, both at the district 

level, state level, and national level is backed up by a national 

policy that functions as a kind of 'blue-print' which is applied 

evenly. Meanwhile, at the technical-implementative level, state 

governments are free to improvise in formulating directions, 

making local provisions, monitoring and facilitating and 

overseeing the effective implementation of ICT without leaving the 

national policy framework. At the utilization level, school ICT 

networks are connected across sectors with ICT networks of 

universities and research and training institutions at the district, 

state and national levels. This connected ICT network forms a 

networking unit capable of creating knowledge-friendly in the 

community so that it is able to support the realization of a 

knowledge-based society. 

Keywords: Information and Communication Technology 

(ICT), school ICT, ICT-DIET, ICT-SCERT, ICT-

NCERT, NROER, connectivity, knowledge-based 

society, India 
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PENDAHULUAN
Information and Communication 

Technology (ICT) selama ini diartikan 
dalam berbagai makna tergantung 
konteksnya. Dalam dunia pendidikan, 
menurut National Policy on Information nad 
Communication Technology (ICT) in School 
Education yang dikeluarkan oleh 
Departement of  School Education and 
Literacy, Ministry of Human Resource 

Development, India (1992), ICT adalah 
semua perangkat, konten, sumber daya, 
forum dan layanan digital melalui  
jaringan informasi untuk mewujudkan 
tujuan pembelajaran dan meningkatkan 
kemampuan pengelolaan sistem 
pendidikan. ICT tidak hanya mencakup 
software dan  hardware yang terhubung ke 
komputer, tetapi juga konten digital 

ABSTRAKSI 

Artikel ini membahas tentang  implementasi ICT terintegrasi antar 

sekolah dengan jaringan lintas sektoral berdasarkan studi kasus di 

India. Permasalahan yang dibahas adalah (1) bagaimana 

implementasi ICT dalam sistem konektivitas antar sekolah dengan 

lembaga lintas sektoral di India? (2) Apa saja kebijakan yang 

diterapkan oleh pemerintah India sehingga implementasi ICT 

antara sekolah dengan lintas sektoral berjalan lancar? (3) 

bagaimana konektivitas ICT sekolah dengan jaringan ICT lintas 

ektoral nasional serta pemanfaatannya sehingga dapat mendukung 

terwujudnya knowledge-base society di India? Tujuan 

pembahasan ingin mengetahui kebijakan strategis dan kebijakan 

teknis implementasi ICT sekolah dengan jaringan ICT lintas 

sektoral pada tingkat distrik, states, dan nasional. Analisis 

didasarkan pada data primer lapangan melalui observasi terlibat 

dan wawancara dengan para pihak yang berkompeten serta data-

data sekunder yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

implementasi ICT antar sekolah dengan jaringan lintas sektoral, 

baik pada level distrik, level state, maupun level nasional di-back 

up dengan kebijakan nasional yang berfungsi sebagai semacam 

‘blue-print’ yang diterapkan secara merata. Sementara pada 

tataran teknis-implementatif, pemerintah nagara-negara bagian 

bebas berimprovisasi merumuskan arah, membuat ketentuan 

lokal, memonitor dan memfasilitasi serta mengawal terlaksananya 

implementasi ICT secara efektif tanpa keluar dari framework 

kebijakan nasional. Pada tataran pemanfaatan, jaringan ICT 

sekolah terkoneksi secara lintas sektoral dengan jaringan ICT 

perguruan tinggi dan lembaga riset dan training di tingkat distrik, 

states dan nasional. Jaringan ICT terkoneksi inilah yang 

membentuk suatu kesatuan networking yang mampu menciptakan 

knowledge-friendly di tengah masyarakat sehingga mampu 

mendukung terwujudnya masyararakat berbasis pengetahuan 

(knowledge-base society). 

Kata kunci:  Information and Communication Technology 

(ICT), ICT sekolah, ICT-DIET, ICT-SCERT, 

ICT-NCERT, NROER, konektivitas, 

knowledge-based society,  India. 
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interaktif, internet dan perangkat 
komunikasi satelit, jasa radio dan televisi, 
konten repositori berbasis web, forum 
interaktif berbasis web, sistem manajemen 
pembelajaran berbasis web, dan 
manajemen sistem informasi. ICT juga 
mencakup proses digitalisasi, 
pengelolaan, penyimpanan dan 
penyebaran informasi (National Policy on 
ICT in School Education, hal. 7). 

Sebagai negara berkambang, India 
menaruh perhatian sangat besar terhadap 
perkembangan ICT pendidikan. Berbagai 
kebijakan untuk mendorong peningkatan 
kualitas pendidikan berbasis ICT telah 
dilakukan, meliputi kebijakan 
peningkatan kualitas SDM canggih ICT,  
pemenuhan infrastruktur ICT di sekolah, 
dan pengembangan jaringan ICT sekolah 
ke lintas sektoral. Implementasi ICT di 
sekolah di-backup penuh dengan sebuah 
‘blue-print’ berupa kebijakan nasional 
yang berlaku merata di setiap sekolah. 
Berdasarkan kebijakan tersebut setiap 
sekolah diperlakukan sama. Alokasi 
sumberdaya ICT ke setiap sekolah 
menggunakan standar nasional, sehingga 
semua sekolah memiliki peluang yang 
sama untuk berkembang.  Yang 
membedakan hanyalah besar kecilnya 
sekolah dan jumlah siswa.   

Hal inilah yang tampak berbeda 
dengan kebijakan yang berlaku di 
Indonesia, di mana perlakuan terhadap 
suatu sekolah, khususnya aplikasi ICT di 
sekolah, berbeda satu sama lain. Ada 
sekolah yang sangat maju ICT-nya namun 
ada juga sekolah yang masih terkesan 
‘dianaktirikan’. Kemajuan implementasi 
ICT di sekolah masih tergantung pada 
sikap proaktif pimpinan setempat, apakah 
Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala 
Sekolah, sejauh mana mereka 
mengalokasikan anggaran untuk 
pengembangan ICT sekolah. Akibatnya 
perkembangan aplikasi ICT di sekolah-
sekoah Indonesia menjadi tidak merata. 
Hal ini antara lain ditunjukkan oleh hasil 

survey Word Bank (2013: 8) tentang 
kualitas pendidikan lokal di 50 distrik di 
Indonesia. 

Tulisan ini mendiskusikan tentang 
implementasi ICT di sekolah berdasarkan 
pengalaman negara India, berangkat dari 
permasalahan: (1) bagaimana 
implementasi ICT dalam sistem 
konektivitas antar sekolah dengan 
lembaga lintas sektoral di India? (2) Apa 
saja kebijakan yang diterapkan oleh 
pemerintah India sehingga implementasi 
ICT antara sekolah dengan lintas sektoral 
berjalan lancar? (3) bagaimana 
konektivitas ICT sekolah dengan jaringan 
ICT lintas ektoral nasional serta 
pemanfaatannya sehingga dapat 
mendukung terwujudnya knowledge-base 
society di India?  

Untuk menjawab permasalah-
permasalahan di atas penulis 
menggunakan dua jenis data: 
1. Data primer yang diperoleh dari 

pengamatan langsung di beberapa 
lokasi implementasi ICT mulai tingkat 
distrik, tingkat states (provinsi) 
hingga tingkat nasional dan 
wawancara dengan berbagai pihak 
berkompeten di India selama 2 
minggu, sebagai bagian dari kegiatan 
Short Course Perencanaan dan 
Administrasi Pendidikan di National 
University of Educational Planning and 
Administration (NUEPA), New Delhi, 
India.  

2. Data sekunder, yaitu terbitan 
pemerintah India, hasil riset 
terdahulu, dan beberapa dokumen 
laporan lembaga-lembaga pendidikan 
dan riset, seperti lembaga District 
Institute of Educational Technology 
(DIET), lembaga State Council of 
Educational Research and Training 
(SCERT); National Council of 
Educational Research and Training 
(NCERT), dan National Repository of 
Open Educational Resources (NROER).   
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Berdasarkan dua sumber data di atas, 
analisis difokuskan pada tiga domain: 
pertama domain kebijakan strategis 
mencakup mindset Pemerintah India 
tentang aplikasi ICT di sekolah dan 
konektivitasnya dengan jaringan lintas 
sektoral; kedua domain kebijakan teknis-
implementatif; dan ketiga domain 
kebijakan pengembangan jaringan ICT 
sekolah dengan jaringan ICT nasional.  

 
MINDSET PEMERINTAH INDIA 
TENTANG IMPLEMENTASI ICT 

Mindset pemerintah India tentang 
implementasi ICT tergambar dalam 
National Policy on ICT in School Education,  
(MHRD India, 1992). Dalam visinya, 
pemerintah India bertekad: “Menyiapkan 
para pemuda India untuk berpartisipasi 
secara aktif dan kreatif dalam 
pertumbuhan masyarakat berbasis 
pengetahuan menuju peningkatan sosio-
ekonomi nasional secara berkelanjutan 
dan mampu bersaing di tingkat global” 
(National Policy on ICT in School Education, 
hal. 5).  

Dengan visinya itu pemerintah India 
hendak membangun sosio-ekonomi 
negerinya berbasis pada pengetahuan dan 
hal itu harus dimotori oleh pemuda-
pemudanya. Knowledge-based society  atau 
masyarakat berbasis pengetahuan 
menurut teori “adalah suatu bangsa di 
mana mayoritas angkatan kerja terdiri 
dari para pekerja berpengetahuan, yaitu 
pekerja yang dibekali dengan ilmu 
pengetahuan, bukan pekerja yang 
mengandalkan tenaga atau fisik 
sebagaimana kebanyakan pekerja pada 
sektor industri dan agraria. Menurut Peter 
F. Drucker, dalam kondisi demikian ilmu 
pengetahuan telah menjadi pondasi 
ekonomi modern (Rogers, 1986; Nasution, 
1989). 

Dilihat dari visinya tersebut, 
pemerintah India sadar betul bahwa 
peningkatan mutu SDM menuju 
knowledge-based society adalah 

keniscayaan. Disadari atau tidak, saat ini 
bangsa-bangsa di dunia tidak bisa lagi 
hanya mengandalkan sepenuhnya 
kehidupan ekonominya dari sektor 
modalitas benda (tangibel), seperti sumber 
daya alam. Karena pada saatnya nanti 
modalitas sumber daya alam itu akan 
menipis sehingga diperlukan modalitas 
intelektual (intangibel) untuk reengineering 
industri informasi dan pengetahuan guna 
menghasilkan nilai ekonomi. Menurut 
Walter B. Wriston (1992) dalam bukunya 
yang berjudul: ”The Twilight Of 
Sovereighnty: How The Information  
Revolution is Transforming Our World”, 
jalan menuju kemakmuran bagi bangsa-
bangsa adalah membangun jaringan ICT 
global untuk membuka adanya pasar 
global bagi uang, bagi modal, dan bagi 
pertumbuhan yang stabil. Tidak ada 
negara yang mengharapkan bisa makmur 
pada masa mendatang kecuali jika 
bergabung penuh dan warga negaranya 
bebas menggunakan jaringan ICT 
tersebut.   

Jaringan ICT itulah yang kemudian 
menghubungkan manusia dengan 
manusia, manusia dengan kantor, kantor 
dengan kantor, manusia dengan negara, 
kantor dengan negara, negara dengan 
negara, dst. Skenario menakjubkan 
tentang jaringan ICT ini acapkali 
dianalogkan dengan fakta telah terjadinya 
jaringan listrik yang pada saat ini telah 
menjadi fakta sehari-hari di berbagai 
negara. Jika jaringan listrik telah mampu 
menyediakan energi untuk rumah, kantor, 
pabrik, militer, pemerintahan, dsb, maka 
jaringan ICT mampu menyediakan 
informasi kepada pihak yang sama. Kalau 
pada masa industri orang giat 
membangun jalan raya dan rel kereta api 
untuk memindahkan barang-barang, 
maka pada masa kini orang membangun 
kabel-kabel telekomunikasi untuk 
memindahkan data dan informasi. 
Jaringan kabel inilah yang kemudian 
menunjang terbentuknya masyarakat 
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berbasis informasi dan pengetahuan, 
sebagaimana dahulu jaringan jalan dan rel 
membentuk ”masyarakat industri”. 
Dalam kondisi demikian jelas diperlukan 
SDM yang adaptif terhadap 
perkembangan ICT global tersebut, yaitu 
SDM yang skilled-knowledgeable. 

Menurut Prof. Yazali Josephine, Guru 
Besar National University of Educational 
Planning and Administration (NUEPA, 
New Delhi-India), “pekerja 
berpengetahuan adalah mereka yang 
bekerja dilandasi oleh empat skill 
sekaligus, yaitu basic skill, social skills, 
employability skills, dan professional skills. 
Lebih lanjut Josephine menjelaskan bahwa 
basic skills adalah keterampilan dasar yang 
harus dimiliki oleh semua orang melalui 
pendidikan dasar. Basic skills ini meliputi 
kemampuan untuk membaca, menulis, 
dan berkomunikasi. Social skills, yaitu 
keterampilan untuk berhubungan dengan 
orang lain, toleransi, tolong menolong, 
saling menghargai, dan kemampuan 
untuk bekerja sama dengan orang lain. 
Employability skills, yaitu keterampilan 
untuk menyiapkan diri sebagai tenaga 
kerja. Kemampuan ini bisa dipenuhi 
melalui pendidikan formal, pelatihan dan 
magang. Sedangkan professional skills, 
adalah keahlian khusus yang dimiliki 
seseorang dari pendidikan tinggi dan 
pendidikan spesialis seperti dokter, 
insinyur, guru, laboran, pustakawan, 
pranata komputer, dsb. (Josephine, 2014). 

Kondisi SDM seperti itulah yang 
diinginkan oleh pemerintah India, dan 
menurut data tahun 2014,  baru 12% 
angkatan kerja India yang memenuhi 
kaulifikasi pekerja berpengatahuan 
(Josephine, 2014). Padahal di Amerika 
menurut Fritz Machlup, sejak tahun 1977 
sebanyak 46% tenaga kerja AS bekerja 
berbasis informasi dan pengetahuan, 
sementara pekerja di bidang industri dan 
pertanian menurun terus-menerus 
(Webster, 1995). Akan halnya di Jepang, 
melalui penguasaan modal intelektual, 

Jepang mampu mengejar AS dan Eropa 
dalam berbagai industri penting termasuk 
elektronik dan komputer.  Ekspansi 
Jepang di pasar elektronik dunia mampu 
merubah struktur industri komputer sejak 
tahun 1980-an yang sebelumnya sebesar 
70% pasarnya dikuasai AS.  (Masuda, 
1990; Moris-Suzuki, 1988). Kunci 
kesuksesan Jepang dalam membangun 
masyarakat berbasis pengetahuan 
tersebut terletak pada penguasaan 
terhadap modal intelektual.  

Dari data tersebut terlihat perbedaan 
yang cukup mencolok antara India, AS, 
dan Jepang. Adalah tidak fair untuk 
membandingkan India dengan dua 
negara maju itu dalam hal kesiapan SDM-
nya menyongsong knowledge-based society, 
tetapi setidaknya India sudah mulai 
melangkah ke sana yang mana hal itu 
tercermin dari kebijakan pembangunan 
sektor pendidikan khususnya kebijakan 
implementasi ICT di sekolah dan 
konektivitasnya lintas sektoral, baik ke 
pergirian tinggi, lembaga pelatihan, dan 
komunitas di tingkat distrik, state, dan 
nasional. 

Dibandingkan dengan Indonesia 
sebagai sesama negara berkembang, 
dalam hal implementasi ICT di sekolah, 
apalagi dengan konektivitasnya ke 
jaringan lintas sektoral, India jelas lebih 
maju.  Pemerintah India memiliki 
kebijakan yang sangat kuta sebagaimana 
tertuang dalam National Policy on ICT in 
School Education yang dibuat sejak tahun 
1986 dan dimodifikasi tahun 1992. 
Kebijakan tersebut  memuat secara rinci 
landasan policy dan teknis-implementasi 
ICT di sekolah dan jaringan 
konektivitasnya secara lingtas sektoral. 
Dan penerapannya memperoleh 
momentum yang sangat besar tatkala 
pemerintah India memberlakukan 
National Curriculum Framework tahun 2005, 
di mana kurikulum nasional India 
mengakomodasi ICT sebagai bagian tak 
terpisahkan dari sistem pendidikan 
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nasional. Jika dilihat dari tahun 
pembuatan kebijakan dan 
pemberlakuannya yang berlanjut hingga 
saat ini hampir mencapai tiga dasawarsa, 
menunjukkan bahwa pemerintah India 
konsisten dan menjaga keberlangsungan 
penerapan kebijakan ICT di sekolah dan 
konektivitasnya secara lintas sektoral 
untuk menunjang peningkatan kualitas 
bangsanya.  

Adapun Indonesia, negara ini telah 
memiliki kebijakan  tentang ICT seperti 
tertuang Inpres No. 6 tahun 2001 tentang 
“Kerangka Kebijakan Pengembangan dan 
Pendayagunaan Telematika di 
Indonesia”; Inpres No. 3 tahun 2003 
tentang “Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pengembangan E-Gov”;  UU No. 11 tahun 
2008 tentang “Informasi dan Transaksi 
Elektronik”;  dan UU No. 14 tahun 2008 
tentang “Keterbukaan Informasi Publik”. 
Tetapi di dalam implementasinya, 
peraturan perundang-undangan tersebut 
baru  mengatur penggunaan ICT di 
masyarakat, termasuk di bidang 
pemerintahan dan bisnis;  belum ada 
kebijakan yang secara khusus mengarah 
pada pemanfaatan ICT dalam pendidikan. 

 
KEBIJAKAN TEKNIS IMPLEMENTASI  
ICT  DI  SEKOLAH  INDIA 

Dalam dokumen National Policy 
setebal 34 halaman itu termuat secara rinci 
visi, misi dan tujuan penerapan ICT di 
sekolah; cakupan aplikasi ICT di sekolah, 
infrastruktur ICT yang meliputi software, 
hardware, jaringan dan konektifitas, serta 
infrastruktur pendukung. Juga berisi 
tentang sumber-sumber digital yang 
meliputi konten dan sumberdaya digital, 
pengembangan konten, sharing dan 
disseminasi konten digital, dan peran 
perpustakaan sekolah berbasis ICT. Selain 
itu berisi tentang infrastruktur ICT untuk 
pelayanan pengembangan kompetensi 
guru, kepala sekolah dan pegawai pada 
departemen urusan pendidikan.  

Semua itu bertujuan untuk 
merancang, mengatalisasi (mempercepat 
terjadinya perubahan), mendukung dan 
mendorong penggunaan ICT dalam 
rangka meningkatkan akses, kualitas dan 
efisiensi sistem sekolah (National Policy..., 
hal. 5). Menurut Profesor Rajaram S. 
Sharma, Direktur of CIET (Central Institute 
of Educational Tecnology), “ICT bukan 
semata-mata alat, bagi India, dan saya kira 
bagi siapa pun dan negara mana pun di 
dunia ini, ICT lebih dari sekedar alat, ICT 
adalah bagian dari intelegensi buatan 
manusia yang dapat diberdayakan untuk 
menunjang tercapainya tujuan-tujuan 
pendidikan” (Sharma, 2014).   

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan 
pendidikan tersebut, secara implementatif 
penerapan ICT di sekolah India harus 
dapat:  
1. Menciptakan lingkungan untuk 

mengembangkan komunitas berbasis 
pengetahuan ICT. 

2. Menciptakan komunitas melek 
teknologi informasi dan komunikasi 
(ICT literate) yang dapat 
menyebarkan, memanfaatkan, dan 
mengambil manfaat dari ICT serta 
berkontribusi terhadap pembangunan 
bangsa.  

3. Menciptakan  lingkungan yang 
kondusif  untuk kolaborasi, kerja 
sama dan berbagi pengetahuan untuk 
membuka peluang dan pemanfaatan 
hasil yang optimal dari potensi ICT 
dalam pendidikan (National Policy..., 
hal. 5). 
Untuk mengawal terwujudnya tujuan 

tersebut, pada tataran implementasi 
kebijakan dikendalikan dengan 
Programme Monitoring and Evaluation 
Group (PMEG). Program ini dijalankan 
oleh Departement of School Education and 
Literacy, Ministry of  HRD India, yang 
bertugas dan bertanggung jawab 
membimbing secara keseluruhan 
pelaksanaan program ICT di sekolah-
sekolah di seluruh negara bagian. PMEG 
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ini dapat membentuk satuan tugas dan 
menggandeng lembaga atau profesional 
yang memiliki keahlian substansial di 
bidang ICT untuk membuat ketentuan-
ketentuan, spesifikasi teknis, pedoman, 
laporan evaluasi, dan sebagainya untuk 
memandu negara-negara bagian dalam 
melaksanakan program ICT. (National 
Policy..., hal. 26). 

 
KERJA SAMA LINTAS SEKTORAL 
IMPLEMENTASI ICT DI SEKOLAH 
INDIA 

Keseriusan pemerintah India dalam 
implementasi ICT di sekolah juga 
ditunjukkan dengan adanya kerja sama 
kemitraan (pertnership) antarkementerian 
untuk secara bersama-saama mengawal 
pelaksanaan ICT di sekolah. Kerja sama  
partnership tersebut melibatkan beberapa 
kementerian terkait, yaitu Kementerian 
HRD yang membidangi pendidikan 
sebagai leeding sector, Ministry of ICT 
(Kementerian  Teknologi Informasi dan 
Komunikasi), Mininstry of  
Communication and Bradcasting 
(Kementerian Komunikasi dan 
Penyiaran), Departement of Space 
(Departemen Tata Ruang), Departement 
of Science and Technology (Departemen 
Ilmu Pengetahuan & Teknologi), 
Departemen Energi Baru dan Terbarukan, 
Departemen Tenaga Kerja, Departemen 
Pengembangan Pedesaan dan 
kementerian lainnya yang berurusan 
dengan isu-isu terkait pendidikan. Tim 
antarkementerian ini dibentuk dan 
bertanggung jawab membimbing pilihan 
teknologi dan menetapkan biaya efektif, 
infrastruktur dan konektivitas aplikasi 
ICT di sekolah (National Policy... hal. 26). 

Kelompok kerja (pokja) atau satuan 
tugas (satgas) antarkementerian ini juga 
akan mereview ketepatan teknologi, 
konektivitas dan konvergensi lintas-
sektoral berdasarkan relevansinya dengan 
tujuan ICT pendidikan, kelayakan 
implementasi di sektor sekolah, 

kesesuaian anggaran dengan kebutuhan 
riil sekolah, kemudahan sistem untuk 
dipelajari dan digunakan. Kelompok ini 
secara berkala akan meninjau pilihan 
teknologi dan memandu negara-negara 
bagian (States) dalam membuat rencana 
aplikasi ICT agar memeroleh manfaat 
maksimal (National Policy... hal. 27). Jadi 
negara-negara bagian bisa membuat 
perencanaan masing-masing tetapi tetap 
mengacu pada framework kebijakan 
nasional. Agar perencanaan dan 
implementasi di tiap-tiap negara bagian 
berjalan sesuai dengan framework 
nasioanal maka dibentuklah pokja atau 
satgas yang bertugas membimbing, 
memonitor, dan mengavaluasi terus-
menerus. 
 
INTEGRASI ICT  SEKOLAH  DENGAN  
JARINGAN ICT NASIONAL INDIA 

ICT sekolah didesain terkoneksi 
dengan jaringan-jaringan besar di tingkat 
distrik, state, dan nasional. Jaringan ICT 
tingkat distrik seperti District Institute of 
Educational Technology (DIET) berada di 
bawah koordinasi State Council of 
Educational Research and Training (SCERT); 
dan SCERT sendiri berada di bawah 
koordinasi ICT tingkat nasional, yaitu 
National Council of Educational Research and 
Training (NCERT). Tetapi semua jaringan 
tersebut bermuara pada pusat repository, 
yaitu National Repository of Open 
Educational Resources (NROER). 
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Tipologi jaringan dapat digambarkan 
sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Gambar: Tipologi Integrasi Jaringan ICT Sekolah 

di India 

 
Keterangan: 

  = Upload 
  = Download 
 
Dari gambar tipologi jaringan di atas 

dapat dijelaskan bahwa tiap-tiap sekolah 
memiliki local content dan sumberdaya 
digital (digital resources) yang boleh jadi 
berbeda satu sama lain dan msing-masing 
di-upload ke jaringan ICT yang lebih 
tinggi, yaitu ke DIET. Dari DIET digital 
resources ditransfer melalui ‘mirroring dan 
sinkronisasi metadata’ ke SCERT dan dari 
SCERT dilakukan hal yang sama  ke 
NCERT selanjutnya ke NROER. Jadi di 
NROER semua data dari sekolah 
terakumulasi dan dapat dipancarkan 
kembali ke setiap sekolah, masyarakat 
dan individu yang membutuhkan. 
Mereka dapat akses  melalui 
Interconnections Internet System (IIS).  

Dalam repository nasional itu profil 
semua sekolah terlihat, tergantung data 
apa yang di-upload, yang mana data-data 
itu bisa dijadikan bahah pengambilan 
keputusan pemerintah baik di tingkat 
distrik, state maupun tingkat pusat. Pada 
umumnya  sekolah mengirimkan data 
pendidikan yang meliputi (a) Jumlah guru 

yang tersedia di sekolah tersebut; (b) Apa 
fasilitas yang ada di sekolah tersebut; (c) 
Latar belakang  pendidikan guru, 
bagaimana keadaan sosial mereka; (d) 
Status guru tersebut; (e) Masa kerja 
masing-masing guru; (f) Pengalaman kerja 
guru;  (9) Bahasa yang digunakan oleh 
masing-masing guru; (10) Kelebihan-
kelebihan yang dimiliki guru,  seperti 
komputer, alah raga,  dll.  

Sebaliknya ICT sekolah dapat men-
download digital resources dari jaringan di 
atasnya, yang meliputi bahan-bahan 
pembelajaran, bahan ujian, kurikulum 
update, dan informasi apa saja yang 
berkaitan dengan pendidikan, 
kebudayaan, teknologi, gender, sosial, 
dsb. Tentu saja itu hanya sebagian dari 
fungsi ICT sekolah selain fungsi-fungsi 
lainnya, yaitu  sebagai pendukung proses 
belajar-mengajar di mana setiap dua siswa 
minimal difasilitasi satu komputer.  

Dengan adanya konektivitas jaringan 
ICT sekolah dengan lintas sektoral itu, 
maka teritorial India seolah dikepung 
sebuah jaringan besar yang 
mentransmisikan data dan informasi 
secara hilir-mudik ke seluruh penjuru 
tanah air India. Pada tataran sekolah dan 
lembaga-lembaga pendidikan dan riset, 
jaringan besar itu dapat memasok data 
dan informasi setiap saat untuk 
menunjang kelancaran proses serta 
mendukung tercapainya tujuan 
pendidikan dan riset. Dan pada tataran 
masyarakat, terciptalah lingkungan yang 
knowledge-friendy. Fenomena ini jelas 
menunjukkan suatu keadaan di mana 
lembaga pendidikan, komunitas, 
organisasi dan masyarakat selalu belajar 
(learning society). 

 
PERAN NEGARA-NEGARA BAGIAN 
(STATES) 

Negara-negara bagian memiliki peran 
untuk membuat ketentuan-ketentuan 
standar, menetapkan arah dan kerangka 
kerja implementasi kebijakan dengan cara 
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yang efektif, memfasilitasi dan memonitor 
implementasi kebijakan secara efektif. 
Secara lebih rinci, peran negara-negara 
bagian dalam implementasi ICT sekolah 
adalah sebagai berikut: 
1. Menyusun rencana aksi, membuat 

peta jalan (road map) dan fisibilitas 
waktu. 

2. Membuat pedoman implementasi 
pendidikan berdasarkan pada standar 
nasional tentang infrastruktur, proses 
implementasi dalam berbagai level 
program peningkatan kemampuan, 
kriteria dan target monitoring dan 
evaluasi, dsb. 

3. Membuat kerangka kerja untuk 
pengembangan kurikulum, seleksi 
bahan untuk di-upload,  evaluasi 
bahan pembelajaran, pemuatan 
konten pada repository, dan 
penggunaan sumberdaya digital.  

4. Memfasilitasi secara luas partisipasi 
stakeholder, termasuk partner 
community dan private dalam berbagai 
aspek kebijakan implementasi 
program ICT Pendidikan secara 
efektif.  

5. Mengembangkan, mengisi, dan 
memelihara infrastruktur dan 
penyimpanan konten digital.  

6. Memobilisasi sumber daya termasuk 
dari private dan komunitas 
pendidikan. 

7. Mengembangkan sebuah regulasi 
lokal yang tepat (dalam arti regulasi 
yang berlaku di negara bagian yang 
bersangkutan); kemudian memonitor 
dan mengevaluasi implementasi ICT 
Pendidikan di negara bagian masing-
masing.  
Semua tugas tersebut dilakukan 

berkoordinasi dengan pemerintah pusat. 
Kebijakan lokal yang ditempuh adalah 
bersifat penerjemahan dari kebijakan 
pemerintah pusat yang disesuaikan 
dengan koteks lokal negara-negara 
bagian. Tidak ada keseragaman secara 
‘pukul rata’ dalam implementasi 

kebijakan ICT Pendidikan, melainkan 
pada aspek-aspek negara-negara bagian 
mengembangkan local content sesuai 
dengan budaya, khazanah, dan kearifan 
lokal setempat. 
 
KESIMPULAN 

Kebijakan strategis implementasi ICT 
di sekolah, diklat, dan komunitas 
pendidikan di India dijalankan di atas 
National Policy yang dibuat oleh 
Pemerintah Pusat India melalui 
Departement of School Education and 
Literacy, Ministry of Human Resource 
Development.  Kebijakan nasional ini 
diterapkan secara konsisten oleh seluruh 
sekolah dan lembaga-lembaga diklat di 
negara-negara bagian (States) di bawah 
pembinaan dan monitoring satgas atau 
pokja antarkementerian yang disebut 
Programme Monitoring and Evaluation 
Group  (PMEG). Implementasi bertujuan 
mempercepat perubahan masyarakat 
India menuju knowledge-based society. 

Kebijakan teknis-implementasi ICT 
sekolah, diklat, dan komunitas juga 
merujuk pada National Policy, tetapi 
pemerintah negara bagian memiliki 
kewenangan untuk memberi muatan 
lokal, menetapkan ketentuan-ketentuan 
teknis, memonitor dan memfasilitasi serta 
mengawal terlaksananya implementasi 
secara efektif. ICT sekolah, diklat, dan 
komunitas pendidikan di tiap negara 
bagian boleh mengembangkan digital 
resource sebagai local content yang dapat 
didedikasikan ke jaringan ICT yang lebih 
luas.   

ICT sekolah, diklat, dan komunitas 
pendidikan di India terkoneksi secara 
lintas sektoral dengan jaringan ICT yang 
lebih tinggi seperti DIET, SCERT, NCERT 
dan NROER. National repository ini 
menjadi semacam ‘bank data’ nasional 
yang berisi digital resources yang berasal 
dari seluruh mitra jaringan ICT termasuk 
ICT sekolah. Jadi digital resources itu di-
upload oleh/melalui ICT sekolah 
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kemudian ditransfer ke jaringan ICT 
distrik, state dan nasional, lalu 
dikumpulkan, diolah, disimpan di 
repository nasional NROER.   ‘Bank data’ 
nasional itu bermanfaat sebagai bahan 
penyusunan kebijakan dan dapat diakses 
oleh para pihak yang membutuhkan 
melalui Interconnection Internet System 
(IIS). 
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ABSTRACT 

Many contemporary issues in Islamic law Changes and the 

scholars are required to address and answer this issues question 

by consideration of maslahah and Illat approach. Using of 

maslahah and Illat approach is based on the consideration of 

whether the view of the existence of something that will be decided 

it contains are the benefits that truly needed by society and can 

prevent them from Damage or not? In other words, the legal 

determination based consideration of maslahah and Illat 

approach must lead to maqashid al-Syar'iyah, namely the creation 

of virtue and are the benefits for human life and avoiding them 

from the trouble that led to the damage. 

Keywords:   Flexibility Islamic Law, Maslahah 

 

ABSTRAKSI 

Berbagai isu kekinian dalam Perubahan Hukum Islam dan para 

ulama dituntut untuk menjawab dan menjawab pertanyaan 

tersebut dengan pertimbangan pendekatan maslahah dan illat. 

Penggunaan pendekatan maslahah dan illat didasarkan pada 

pertimbangan apakah pandangan tentang keberadaan sesuatu yang 

akan diputuskan mengandung manfaat yang benar-benar 

dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat menghindarkan mereka 

dari Kerusakan atau tidak? Dengan kata lain, penetapan hukum 

berdasarkan pertimbangan maslahah dan pendekatan illat harus 

mengarah pada maqashid al-Syar'iyah, yaitu penciptaan 

keutamaan dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia serta 

menghindarkannya dari kesusahan yang berujung pada kerusakan. 

Kata kunci:  Fleksibilitas Hukum Islam, Maslahah 
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menuntut hukum Islam untuk mampu 
menjawab berbagai persoalan hukum 
dengan berbagai aspek yang timbul 
darinya. 

Hubungan antara teori hukum dan 
perubahan masyarakat merupakan suatu 
persoalan esensial dalam filsafat hukum. 
Hukum Islam dinyatakan sebagai hukum 
yang s}a>lilh}un likulli zaman wa maka{}}}n 
(cocok untuk setiap zaman dan tempat). 
Telah dimaklumi bahwa tiap-tiap hukum 
mempunyai tujuan yang hendak dicapai 
oleh pembuatnya. Begitu juga seperti 
tujuan dari hukum positif adalah 
menjamin ketentraman masyararakat. 
Akan tetapi, tujuan- tujuan yang bernilai 
tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian 
hukum positif. Tujuan hukum positif 
bersifat praktis dan terbatas, yakni 
menegakkan ketentraman masyarakat 
menurut suatu cara tertentu. Tujuan ini 
dipegang oleh setiap pembuat hukum 
hukum positif, meskipun terkadang 
meninggalkan aturan-aturan ahklak yang 
mulia dan agama, seperti 
memperbolehkan minum minuman keras 
dan perjudian. Sedangkan tujuan hukum 
Islam lebih tinggi dan bersifat abadi. 
Tujuannya tidak terbatas pada lapangan 
material yang bersifat sementara, karena 
faktor-faktor individu, sosial masyarakat 
dan kemanusiaan pada umumnya selalu 
diperhatikan yang dirangkaikan satu 
sama lain. Tujuan-tujuan tersebut tampak 
dalam lapangan mu`âmalat, jinâyat, dan 
siyâsat. Di antara kaidah pokoknya adalah 
daf` al-mafâsid muqaddam ala jalb al-mashâlih 
(menolak bahaya lebih didahulukan atas 
mandatangkan suatu kebaikan) dan 
kaidah al-mashlahat al-âmat muqaddamat ala 
al-mashlahat al-khâshat (kepentingan yang 
bersifat umum harus didahulukan atas 
kepentingan-kepentingan yang bersifat 
pribadi). 

Kemaslahatan merupakan prinsip 
yang berlaku universal. Semua manusia 
menghendaki adanya kemaslahatan bagi 
dirinya. Tidak mengherankan apabila 

Islam memandang maslahah sebagai 
bentuk pertimbangan hukum, terutama 
terhadap perkara-perkara yang tidak 
terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah 
yang selaras dan sejalan dengan rûh 
syari‟at. 

Harus diakui dalam dinamika hukum 
Islam, bahwa ada beberapa masalah yang 
muncul sekarang ini secara kebetulan 
mirip atau bahkan sama dengan masalah-
masalah yang telah dibahas oleh para ahli 
fiqh terdahulu. Terhadap kasus semacam 
ini. Mujtahid sekarang berkewajiban 
untuk mempelajari dan meninjau kembali 
masalah-masalah yang telah ditetapkan 
hukumnya, kemudian menyesuaikan 
dengan kondisi dan kebutuhan kita 
sekarang ini. Itulah barangkali yang 
dimaksud dengan adagium: 
“Mempertahankan yang lama yang baik, 
dan mengambil yang baru yang lebih 
baik”.  

 
FLEKSIBILITAS HUKUM ISLAM 

Pembahasan tentang dinamika dan 
fleksibilitas Hukum Islam, sesungguhnya 
adalah menyangkut sifat atau 
karakteristik Hukum Islam itu sendiri. 
Berdasarkan analisis para ulama ushul 
dan fuqaha bahwa sifat atau karakteristik 
Hukum Islam itu dapat dibedakan kepada 
dua macam, yaitu; Hukum-hukum yang 
bersifat tetap (permanen) dan Hukum-
hukum yang bersifat tidak permanen, 
mengalami perubahan dan kondisional. 
Dalam pandangan ulama ushul seperti 
Abdullah Nashih „Ulwan bahwa hukum-
hukum yang tidak permanen ini 
dibedakan kepada dua macam, yaitu 
hukum-hukum yang dapat mengalami 
perubahan dan hukum-hukum yang 
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dihasilkan lewat ijtihad sebagai akibat 
dari perkembangan zaman.1 

Hukum-hukum yang permanen 
merupakan ketentuan hukum yang tidak 
akan mengalami perubahan, meskipun 
terjadi perubahan zaman dan begitu pula 
tidak dipengaruhi oleh perbedaan tempat. 
Hukum-hukum dalam kategori ini 
bersifat konstan dan universal dan 
berlaku untuk semua orang dan semua 
tempat. Menurut Abdullah Nashih Ulwan 
bahwa ketentuan hukum yang bersifat 
konstan (permanen) itu ialah tidak 
menerima pembaharuan dan 
perkembangan atau perubahan. Masalah 
ketentuan hukum seperti ini sudah 
dijelaskan dan ditetapkan oleh nash secara 
qath‟iy dan terperinci. Nash-nash dan 
ketentuan hukum seperti ini bukanlah 
lapangan ijtihâd. Ketentuan-ketentuan 
syari‟at seperti ini, misalnya, menyangkut 
masalah aqidah, rukun iman, hukum-
hukum ibadat, masalah hudud, seperti zina, 
mencuri, minum khamar, qishas, saksi palsu, 
sumpah, durhaka kepada orang tua, 
ketentuan hukum tentang pembagian 
waris, hukum-hukum tentang pernikahan 
dan perceraian, hadanah, dan tentang wali 
nikah.2 

Atas dasar ini, para ulama ushul 
seperti dijelaskan oleh Abdullah Nashih 
Ulwan telah merumuskan satu kaidah 
yaitu االجـتـهـاد مـع الـنـص yang maksudnya 
“tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah 
yang sudah ada nashnya secara jelas”. 
Persyari‟atan sejumlah ketentuan hukum 
secara konstan, permanen dan universal 
adalah bukan merupakan titik lemah bagi 
syari‟at Islam, tetapi justru akan 
mewujudkan kemaslahatan bagi manusia 
di setiap masa.3 

Sedangkan menurut Amir 
Syarifuddin dalam hal ini paling tidak ada 
tiga bentuk pemahaman terhadap hukum 

                                                           
1 Abdullah Nashih „Ulwan, Syari‟at Islam yang Abadi, 
Terjemahan Daud Rasyid (Bandung : Usamah press, Cet. I, 
1992), 49 
2 Ibd., 48 

yang dilakukan oleh para ulama ushul. 
Pertama, Pemahaman hukum dalam 
bentuk memberikan penjelasan terhadap 
nash-nash yang sudah ada, baik nash Al-
Quran maupun nash as-Sunnah. 
Pemahaman seperti ini, dilakukan untuk 
memberikan penjelasan kepada lafadz-
lafadz nash dengan berbagai bentuk dan 
karakternya, kemudian setelah itu baru 
mengambil kesimpulan hukum. Pada 
aspek ini, substansi atau nilai hukum 
tidak mengalami perubahan tetapi aspek 
teknis boleh jadi mengalami 
pembaharuan. 

Kedua, pemahaman hukum dalam 
bentuk usaha untuk menetapkan hukum 
baru bagi kasus yang muncul melalui cara 
mencari perbandingannya (persamaan-
nya) dengan ketetapan hukum yang telah 
ada penjelasannya di dalam nash bagi 
kasus tersebut. Contohnya, ialah 
menetapkan jabatan khalifah setelah 
wafatnya Nabi. Dalam hal ini dengan cara 
mengqiyaskan jabatan khalifah kepada 
jabatan imam shalat berjama‟ah yang 
pernah diserahkan Nabi kepada Abu 
Bakar. Jalan pikiran sahabat waktu 
menetapkan jabatan khalifah untuk Abu 
Bakar ini adalah dengan menggunakan 
qiyas. 

Kemudian ketiga, ialah pemahaman 
dalam hal menghadapi masalah baru 
yang tidak ada nashnya dan juga tidak 
dapat mencari perbandingannya dengan 
apa yang telah ditetapkan dalam nash. 
Dengan kata lain, persoalan-persoalan 
yang sama sekali tidak ada nashnya. 
Terhadap persoalan dalam kategori ketiga 
ini digunakan pendekatan dengan 
menempuh ijtihad dengan ra‟yu (برأي 
 4.(اال جــتـهـاد

Dari ketiga bentuk pola pemahaman 
hukum yang telah digambarkan di atas, 
dua yang disebutkan terakhir termasuk 

3 Ibid., 49 
4 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 
2001), 242 
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dalam kategori hukum-hukum yang tidak 
permanen atau hukum-hukum yang 
bersifat ijtihad. Tidak permanen 
maksudnya ialah hukum-hukum yang 
mengalami perubahan dengan perubahan 
zaman, keadaan dan tempat. Terjadinya 
perubahan hukum karena perubahan 
dalam masyarakat. Dalam satu kaedah 
disebutkan sebagai berikut. 

ـنــة واألمــكــنــة واألحـىال واألعــرافتـغــيـرالـفـتـىي بــتــغــراأل زم . 
Fatwa (hukum) dapat berubah karena 

perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat 
(‘urf).5 

 
DASAR ‘ILLAT DAN MASLAHAH 

Hukum diciptakan untuk mengatur 
kebutuhan manusia. Tanpa menggunakan 
hukum, manusia akan kehilangan kontrol 
sehingga mempunyai potensi konflik 
yang besar. Namun, perkembangan suatu 
hukum sering kali dilatarbelakangi oleh 
konteks tertentu yang ketika konteks itu 
berubah, maka hukumpun juga dapat 
berubah. Akan tetapi, kemudian ulama 
mencoba melebarkan perubahan yang 
tidak hanya dibatasi pada fatwa, ulama 
lainnya menyusun suatu kaidah yang 
menyatakan hukum berubah karena 
perubahan zaman. Meskipun hukum 
selalu disesuaikan dengan perubahan 
zaman, namun tidak semua materi hukum 
dapat berubah. Dan hukum yang berubah 
adalah hukum ijtihadiah yang bersumber 
dari negara, urf, adat, dan helah hukum.6 
Sejarah telah mencatat bahwa ijtihad telah 
dilaksanakan dari masa ke masa. Pada 
masa awal Islam, ijtihad telah dilakukan 
dengan baik dan kreatif. Pada masa 
berikutnya muncul sederetan mujtahid 
kenamaan. Keadaan ini berlangsung 
sampai masa keemasan umat Islam. Pada 
masa inilah telah dihasilkan pemikiran 
dan karya yang cukup berharga bagi umat 
Islam berikutnya. Ilmu Fiqh dan Ushul 
Fiqh termasuk yang dihasil pada masa ini. 

                                                           
5 Yusuf Qardawi. Awāmil al-Sa‟ah wa al-Murūnah Fi al-
Syarī‟ah al-Islamiyah (Kairo : Dar al-Sahwah Lī al- Nasyar, Cet. 
I, 1985), 77-78 

Setelah diselingi oleh masa beku, 
kemudian setelah itu bermunculan pula 
para pembaharu dan mujtahid untuk 
menyelesaikan persoalan yang timbul 
pada masanya. 

Mempertimbangkan faktor sosiologis 
sangat penting bila melihat hukum Islam 
dengan segala bentuk dinamikanya, 
bukanlah semata-mata sebagai lembaga 
hukum yang menekankan aspek spiritual, 
tetapi juga merupakan sistem sosial yang 
utuh bagi masyarakat yang didatanginya. 
Dari sudut pandang inilah nilai prinsip 
‘illat dan maslahah sangat penting untuk 
dijadikan dasar dalam menetapkan 
hukum Islam sesuai dengan kondisi 
masyarakat tertentu. Dengan berpegang 
pada prinsip yang demikian, hukum 
Islam tidak hanya sebagai aturan 
normatif, tetapi juga operatif sehingga 
hukum Islam benar-benar dirasakan 
sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman. 
Dengan demikian, kaidah di atas sangat 
berperan dalam mewujudkan konsep 
perubahan sosial yang selalu terkait 
dengan perubahan hukum. Jumhur 
Ulama Ushul Fiqh (Hanafiyah, Syafi’iyyah, 
Malikiyyah dan Hanabilah) menetapkan 
bahwa maslahah dapat dijadikan dalil 
untuk menetapkan hukum, apabila 
memenuhi tiga syarat: Pertama, 
kemaslahatan itu sejalan dengan 
kehendak syara’ dan termasuk dalam jenis 
kemaslahatan yang didukung nash secara 
umum. Kedua, kemaslahatan itu bersifat 
rasional dan pasti, bukan sekedar 
perkiraan sehingga hukum yang 
diterapkan melalui maslahah al-mursalah 
itu benar- benar menghasilkan manfaat 
dan menghindari atau menolak 
kemudaratan. Ketiga, kemaslahatan itu 
menyangkut kepentingan orang banyak, 
bukan kepentingan pribadi atau 

6 Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qawl 
Qadim dan Qawl Jadid (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 
2002), 34-35 
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kelompok kecil tertentu.7 Alasan Jumhur 
ulama Ushul Fiqh, antara lain: 
1. Hasil induksi terhadap ayat atau 

hadits menunjukkan bahwa setiap 
hukum mengandung kemaslahatan 
bagi umat manusia. 

2. Kemaslahatan manusia senantiasa 
dipengaruhi perkembangan tempat, 
zaman dan lingkungan mereka 
sendiri. Apabila Syari’at Islam 
terbatas pada teks-teks hukum yang 
ada, akan membawa kesulitan. 

3. Merujuk kepada tindakan yang 
dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi 
saw, antara lain Umar Ibn al-Khathab 
tidak memberi zakat kepada para 
mu’allaf, karena kemaslahatan orang 
banyak menuntut akan hal itu. Abu 
Bakar Ash-Shiddiq mengumpulkan 
Al-Quran atas saran dari Umar ibn 
Khat}ab sebagai salah satu 
kemaslahatan kelestarian Al-Quran 
dan menuliskan Al-Quran pada satu 
logat bahasa di zaman Utsman bin 
Affan demi memelihara tidak 
terjadinya perpedaan bacaan Al-
Quran itu sendiri.8 
Dalam hukum Islam, apabila muncul 

ketentuan baru tentang hukuman yang 
lebih maslahah bagi pelaku kejahatan, 
pelaku harus diberi hukuman yang lebih 
maslahah, walaupun kejahatan tersebut ia 
lakukan ketika sanksi lama masih berlaku. 
Namun demikian, apabila pelaku 
kejahatan tersebut telah diberi sanksi 
berdasarkan aturan yang lama, ia tidak 
boleh diberi sanksi berdasarkan aturan 
yang baru, karena sanksi dimaksudkan 
untuk menjaga agar kejahatan tidak 
terulang dan kemaslahatan masyarakat 
terjamin. 

Oleh karena itu, hukuman harus 
disesuaikan dengan kadar kemaslahatan 

                                                           
7 Abu Ishak Al Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‟ah 
(Beirut: Dar al-Ma‟rifah, 1973). 8-12 
8 Ibid 
9 Abd al-Qadir Audah, al-Tasrî` al-Jinâ`î al-Islâmî (Kairo: 
Maktabah Dar al-`Urubah, 1968), 271 

yang akan dicapai walaupun menurut 
aturan baru hukumannya lebih ringan. 
Selain itu, hukuman yang lebih berat 
bukan satu-satunya jalan menjaga 
kemaslahatan masyarakat dan termasuk 
adil apabila pelaku kejahatan tidak diberi 
hukuman yang melebihi batas 
kemaslahatan.9 

Najm ad-Din at-Tufi menyatakan 
bahwa inti dari seluruh ajaran Islam 
adalah maslahah bagi umat manusia. 
Karenanya seluruh bentuk kemaslahatan 
disyariatkan dan kemaslahatan itu tidak 
perlu mendapatkan dukungan dari nash, 
baik oleh nash tertentu maupun oleh 
makna yang dikandung oleh sejumlah 
nash Hukum Islam adalah hukum yang 
dibuat untuk kemaslahatan hidup 
manusia10 dan oleh karenanya hukum 
Islam sudah seharusnya mampu 
memberikan jalan keluar dan petunjuk 
terhadap kehidupan manusia baik dalam 
bentuk sebagai jawaban terhadap suatu 
persoalan yang muncul maupun dalam 
bentuk aturan yang dibuat untuk menata 
kehidupan manusia itu sendiri. Hukum 
Islam dituntut untuk dapat menyahuti 
persoalan yang muncul sejalan dengan 
perkembangan dan perubahan yang 
terjadi di masyarakat. 

Hal inilah yang menyebabkan 
pentingnya untuk mempertimbangkan 
modernitas dalam hukum Islam. Hukum 
Islam adalah hukum yang hidup di 
tengah-tengah masyarakat sedangkan 
kondisi masyarakat senantiasa mengalami 
perubahan. Perubahan pada masyarakat 
dapat berupa perubahan tatanan sosial, 
budaya, sosial ekonomi dan lain-lainnya. 
Bahkan menurut para ahli lingusitik dan 
semantik bahasa akan mengalami 
perubahan setiap sembilan puluh tahun. 
Perubahan dalam bahasa secara lansung 

 
10 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 
1997), 125 
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atau tidak langsung mengandung arti 
perubahan dalam masyarakat.11 

Oleh karena hukum Islam hidup 
berkembang di tengah-tengah masyarakat 
dan masyarakat senantiasa mengalami 
perubahan maka hukum Islam perlu dan 
bahkan harus mempertimbangkan 
perubahan (modernitas) yang akan selalu 
terjadi di masyarakat tersebut, hal ini 
perlu dilakukan agar hukum Islam 
mampu mewujudkan kemaslahatan 
dalam setiap aspek kehidupan manusia di 
segala tempat dan waktu. Dalam teori 
hukum Islam kebiasaan dalam 
masyarakat (yang mungkin saja timbul 
sebagai akibat adanya modernitas) dapat 
dijadikan sebagai hukum baru (al-‘Adah 
Muhakkamah)12 selama kebiasaan tersebut 
sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran 
Islam. 

Ketika suatu ketentuan hukum tidak 
dapat dilaksanakan atau direalisasikan 
dalam kehidupan, maka kita harus 
melihat kembali ‘illat yang mendasari 
penetapannya. Artinya, kita harus 
mengubah dan merumuskan kembali 
pemahaman ‘illat yang mendasari 
penetapan hukum tersebut, dengan 
melihat konteks perubahan zaman, 
keadaan, tempat dan tujuan pensyari’atan 
hukum itu sendiri. 

Teori ‘illat hukum (ta’lîl al-ahkâm) pada 
prinsipnya mengkaji dan membicarakan 
tentang apa yang menjadi ‘illat atau 
manâth al-hukm, yaitu pautan hukum serta 
apa pula yang menjadi indikator bahwa 
‘illat yang dimaksud adalah merupakan 
alasan yang dijadikan dasar dalam 
penetapan hukum tersebut. Di samping 
itu, bagaimana pula prosedur atau 
langkah- langkah yang ditempuh untuk 
menemukan dan menetapkan suatu ‘illat 
hukum serta apa-apa saja yang menjadi 

                                                           
11 Harun Nasution, “Dasar Pemikiran Pembaharuan dalam 
Islam”, dalam M. Yunan Yusuf, et.al. (ed.), 1985, Cita dan Citra 
Muhammadiyah (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 19 
12 Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah 
Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam, Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 1999), 140 

keriteria atau persyaratan dari suatu ‘illat 
tersebut. Kemudian, pembahasan tentang 
‘illat hukum ini juga akan melihat 
eksistensi, fungsi dan hubungannya 
dengan tujuan pensyari’atan hukum 
(maqâshid al-syarî’ah). 

Perubahan dalam masyarakat 
memang menuntut adanya perubahan 
hukum. Soekanto menyatakan bahwa 
terjadinya interaksi antara perubahan 
hukum dan perubahan dalam masyarakat 
adalah merupakan fenomena nyata. 
Dengan kata lain perubahan masyarakat 
akan melahirkan tuntutan agar hukum 
(hukum Islam) yang menata masyarakat 
ikut berkembang bersamanya.13 

Tujuan utama hukum Islam adalah 
mewujudkan maslahah untuk kehidupan 
manusia maka dapat dikatakan bahwa 
penetapan hukum Islam sangat berkaitan 
dinamika kemaslahatan yang 
berkembang dalam masyarakat. 
menegaskan bahwa adanya perubahan 
hukum adalah karena perubahan 
mas}lah}ah (tabaddul al-ahkam bi tabaddul 
al- maslahah) dalam masyarakat. 
Pernyataan tersebut dapat dibenarkan 
karena dapat dibuktikan secara historis 
dalam perkembangan hukum Islam. 
Adanya al-Nasakh (penghapusan suatu 
hukum yang terdahulu dengan hukum 
yang baru), al-tadarruj fi al- Tasyri’ 
(pentahapan dalam penetapan hukum) 
dan nuzul al-ahkam yang selalu 
mengikuti peristiwa-peristiwa yang 
terjadi (pada masa pewahyuan), 
semuanya merupakan dalil yang jelas 
menunjukkan bahwa perubahan hukum 
mengikuti perubahan maslahah yang 
ada.14 
 
 

13 Lahmuddin Nasution, 2001 Pembaharuan Hukum Islam 
Dalam Mazhab Syafi‟i ,Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2001), 254 
14 Muhammad Mustafa Syalaby, Ta‟lil al-Ahkam. Beirut: Dar 
al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1981), 307. 
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‘ILLAT HUKUM DALAM HUKUM 
ISLAM 

Oleh karena hukum Islam itu bersifat 
dinamis, berkembang sesuai dengan 
perkembangan zaman dan dinamika yang 
terjadi dalam masyarakat. Dinamika 
perubahan dan perkembangan yang 
terjadi pada hukum Islam itu lebih 
disebabkan oleh dua faktor pokok. Kedua 
faktor pokok itu adalah sebagai berikut. 

Pertama, Perubahan pemahaman atas 
‘illat hukum. Sebagaimana dirumuskan 
oleh ulama ushul misalnya, Al-Gazali 
menyebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan ‘illat itu ialah merupakan pautan 
hukum atau tambatan hukum dimana 
syari’ menggantungkan hukum 
padanya.15 Atau seperti yang 
dikemukakan oleh Abdul Gani Al-
Bajiqani bahwa yang dimaksud dengan 
„illat itu ialah pautan hukum dimana 
syari‟ menghubungkan ketetapan hukum 
dengannya.16 Dengan demikian dapat 
dipahami bahwa sesungguhnya „illat itu 
ialah sesautu yang melatarbelakangi atau 
menjadi sebab adanya suatu ketetapan 
hukum. Oleh karena itu, dari sini 
dirumuskan suatu kaidah17 yang berbunyi 
sebagai berikut: 

 الـحـكـم يـد ورمـع الــعــلـة وجـىداوعـد مــا
Hukum itu akan selalu terkait dengan ada 

atau tidak adanya ‘illat. 
Untuk maksud ini, Abdul Karim 

Zaidan menyebutkan bahwa 
Sesungguhnya hukum itu ada karena 
adanya ‘illat dan ia menjadi tidak ada 
karena ketiadaan ‘illat, dalam konteks ini, 
termasuk juga perubahan pemahaman 
tentang ‘illat itu sendiri. Artinya berubah 
‘illat maka berubah pula hukum. Tidak 
dapat diingkiri bahwa dalam 

                                                           
15 Al-Gazali. Al-Mustasfa (Mesir: Maktabah Al-
Jundiyah, 1971), 395 
16 Abdul Gani Al-Bajiqani. Al-Nadkhal ilā ushūl al-Fiqh 
al-Māliki. Beirut ; Dar Libnan Lit-Tibā‟ah wa al- Nasyar, 
Cet. I, 1968), 112 
17 A. Djazuli. “Beberapa Aspek Pengembangan Hukum 
Islam di Indonesia”, dalam Tjun Surjaman (Edit), 

kenyataannya hukum Islam itu bersifat 
dinamis dan berkembangan sesuai 
dengan tuntutan perkembangan situasi 
keadaan, zaman dan tempat. Dengan kata 
lain, perkembangan hukum Islam, di 
samping merupakan tuntutan masyarakat 
juga tidak lepas dari peran ‘illat sebagai 
dasar yang melatarbelakanginya.18 

Untuk memahami dan mengetahui 
apa yang menjadi pendorong (alasan-
alasan logis) dari semua ketentuan hukum 
yang telah ditetapkan itu, maka para 
ulama ushul berupaya meneliti nash al-
Qur`an dan al-Sunnah dengan melihat 
hubungan antara suatu ketentuan hukum 
dengan alasan yang yang mendasarinya 
(Causal - Connection). Upaya ini, pada 
akhirnya melahirkan suatu teori yang 
kemudian dalam Ilmu Ushul Fiqh disebut 
dengan ‘illat hukum.19 

Secara lebih tegas lagi dapat 
dinyatakan bahwa segala ketentuan 
hukum yang telah ditetapkan Allah baik 
perintah maupun larangan, di samping 
bertujuan untuk menciptakan 
kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, 
juga mempunyai alasan-alasan atau 
latarbelakang tersendiri. Dengan kata lain 
bahwa setiap perintah dan larangan pasti 
mempunyai alasan- alasan logis (nilai 
hukum) dan tujuannya masing-masing. 

Pandangan ini memberikan 
pengertian bahwa suatu ketentuan 
hukum itu tidaklah lahir atau ditetapkan 
begitu saja, tetapi ada faktor-faktor yang 
mendorong keberadaannya itu. Di 
kalangan Ulama Ushul Fiqh, hal yang 
disebut terakhir ini dijadikan sebagai 
dasar pijakan atau landasan pemikiran 
untuk melihat dan menentukan kira-kira 
apa yang menjadi pendorong atau yang 

Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan Praktek) 
(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. I, 1991), 256 
18 Abdul Karim Zaidan, 1977, Al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh 
(Bagdad : Al-Dar al-Arabiyah Lit-Tibā‟ah, Cet. VI, 1977), 
201-202 
19 Abdul Wahhâb Khallâf, Mashâdir al-Tasyrî„ al-Islâmî 
fî Mâ Lâ Nashkh Fîh (Kuwait: Dâr al-Qolam, 1972), 49 
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melatarbelakangi suatu ketentuan hukum 
syara„ tersebut. 

Banyak ketentuan fiqih mengalami 
perubahan karena perubahan 
pemahaman tentang ‘illat. Menurut 
Alyasa Abubakar perubahan pemahaman 
tentang ‘illat ini karena terjadinya 
perkembangan dan munculnya hal-hal 
baru dalam kehidupan umat Islam. 
Sebagai contoh untuk ini, misalnya zakat 
hasil pertanian yang biasa dipahami 
sebagai ‘illatnya adalah “makanan pokok 
yang disebut dengan al-Qūt, dapat 
disimpan lama, dapat ditakar atau 
ditimbang”. Akan tetapi, sekarang 
dipopulerkan pendapat yang baru bahwa 
‘illat tersebut ialah apa yang disebut 
dengan al-namā produktif. Berdasarkan 
pemahaman ‘illat yang baru ini maka 
semua tanaman yang produktif wajib 
dikenakan zakatnya.20 

Kedua. Perubahan pemahaman atas 
hukum. Maksudnya ialah ‘illat tetap 
seperti semula, tetapi maksud tersebut 
akan dapat tercapai lebih baik sekiranya 
pemahaman hukum yang didasarkan 
pada ‘illat itu yang diubah. Alyasa 
Abubakar menyebutkan contoh untuk 
kasus ini ialah pembagian tanah rampasan 
perang al-Fay di Irak pada masa 
pemerintahan Umar ibn Khatab.21 

Jadi, dapat dipahami bahwa 
hubungan ‘illat dengan maqâshid al-syarî’ah 
tidak lain adalah menyangkut hubungan 
alasan-alasan atau sebab-sebab yang 
menjadi dasar pensyari‟atan hukum dan 
nilai kemaslahatan yang terkandung di 
dalamnya. Hal ini sangat penting 
diketahui, karena semakin jauh kita 
memahami maqâshid al-syarî„ah dan 
alasan- alasan yang melatarbelakanginya, 
maka kita akan merasakan betapa 

                                                           
20 Alyasa Abubakar, “Beberapa Teori penalaran Fiqih 
Dan Penerapannya”, dalam Tjun Surjaman (edit), 
1991. 
Hukum Islam di Indonesia (Pemikiran dan praktek) 
(Bandung : PT. Rosdakarya, Cet. I, 1991), 181 

indahnya dan agungnya hukum Allah 
yang menjamin keselamatan dan 
kebahagiaan manusia baik di dunia 
maupun di akhirat. Sebagaimana 
dijelaskan oleh al-Amidî, bahwa 
pensyari’atan hukum-hukum syara’ dan 
‘illat yang melatar-belakanginya adalah 
bertujuan untuk mewujudkan maslahat 
bagi manusia di dunia dan di akhirat.22 

Terjadinya perubahan hukum 
sesungguhnya karena adanya perubahan 
pemahaman terhadap ‘illat dan 
perubahan pemahaman ‘illat sangat 
terkait dengan perubahan kepentingan- 
kepentingan yang muncul dalam 
kehidupan yang selalu dinamis. Adanya 
perubahan kepentingan dalam konteks ini 
adalah menyangkut kemaslahatan yang 
dihajatkan oleh manusia. Dalam 
kenyataannya, apa yang menjadi 
kepentingan manusia tersebut akan selalu 
mengalami perubahan dan 
perkembangan sesuai dengan adanya 
perubahan zaman. Dalam hubungan ini 
Mushthafâ Syalabî mengatakan: 
Sesungguhnya tasyrî’ akan berjalan seiring 
dengan kepentingan atau kemaslahatan 
manusia, dan tidaklah segala sesuatu itu 
merupakan hal yang permanen yang tidak 
mengalami perubahan. Hal ini 
merupakan petunjuk dari Allah bagi para 
pemegang urusan (umat) agar mereka 
memperhatikan keadaan dan kondisi 
yang berkaitan dengan hukum-hukum 
mereka.23 

Pandangan Mushthafâ Syalabî ini 
menunjukkan bahwa ‘illat menempati 
posisi yang sangat penting dalam 
pembinaan hukum syara’ yang di 
dalamnya tercakup tentang apa yang 
menjadi tujuan hukum tersebut, yaitu 
untuk mewujudkan kepentingan 

21 Alyasa Abubakar, Beberapa Teori penalaran Fiqih …., 
182 
22 Al-Amûdî, 2005, al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm (Beirut: 
Dâr al-Kutub al-'Alamiyya, 2005), 183 
23 Muhammad Mustafa Syalaby, 1981, Ta‟lil al-Ahkam 
(Beirut: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyah, 1981), 307 
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(kemaslahatan) manusia. Tentu saja 
pandangan Mushthafâ Syalabî ini tidak 
berlaku untuk semua ketetapan hukum. 
Sebagaimana juga dijelaskan oleh Yûsuf 
al-Qardhâwî bahwa ketetapan-ketetapan 
hukum itu terdiri dari dua macam: 

Pertama, ketetapan-ketetapan hukum 
dalam nash yang sifatnya tidak berubah 
keadaan dari semula, meski terjadi 
perubahan zaman, tempat ataupun ijtihad 
para pakar hukum, seperti pengharaman 
segala yang diharamkan dan sesuatu yang 
telah diwajibkan hukum hadd yang telah 
ditetapkan oleh syara’ bagi pelaku 
kejahatan. Ketetapan-ketetapan hukum 
jenis ini tidak akan akan pernah 
mengalami perubahan dan tidak dapat 
dirubah oleh ijtihad. Inilah yang disebut 
dengan istilah al-ahkâm al-tsâbitah atau 
hukum-hukum manshûs. Hukum-hukum 
yang dikategorikan kepada jenis ini tidak 
akan berubah meskipun terjadi perubahan 
keadaan, situasi dan zaman. Hal ini, 
misalnya berkaitan dengan bidang ibadah 
mahdhah, masalah qishâsh dan hudud. 

Kedua, ketetapan hukum yang dapat 
berubah karena sesuai dengan tuntutan 
kepentingannya, baik berupa zaman, 
tempat dan keadaan. Ketentuan-
ketentuan hukum yang termasuk kategori 
ini disebut dengan istilah al-ahkâm al-
mutaghayyirah atau hukum-hukum 
mustanbathah. Perubahan hukum itu 
adalah hanya berkenaan dengan hukum-
hukum yang bersifat ijtihadi Terhadap 
produk-produk hukum yang tidak 
permanen.24 

Muhammad al-Khudari Beik 
menyebutkan bahwa „illat itu dapat 
dilihat dari dua segi; 

Pertama, apabila dilihat dari segi 
hikmah yang hendak dituju dari 
pensyari„atan, maka ia akan bermuara 

                                                           
24 Yûsuf al-Qardhâwî, ‘Awâmil al-Sa’at wa al-Murûnah 
fî al-Syarî’ah al-Islâmîyah (Kairo: Dâr al-Syahwah, 
1985), 77 
25 Muhammad al-Khudarî Beik, Ushûl al-Fiqh (Beirut: 
Dâr al-Fikr, 1988), 298 

pada kemaslahatan dan kesempurnaan 
serta terhindar dari kerusakan. Kedua, jika 
yang dimaksudkan itu merupakan usaha 
untuk mengetahui hal apa yang 
mendorong dari suatu ketetapan hukum, 
maka inilah yang disebut dengan ‘illat.25  

Dalam pandangan Fathurrahman 
Djamil bahwa pembahasan tentang hikmah 
dan ‘illat itu merupakan bahasan utama 
dalam maqâshid al-syarî’ah, yaitu tujuan 
ditetapkannya hukum. Oleh karena itu, 
‘illat secara implisit terkandung dalam 
hikmah dan tidak dapat dipisahkan 
dengannya, bila tidak ada hikmah maka 
tidak ada ‘illat. Dalam hubungan ini, di 
kalangan ulama ushul fiqh, ada yang 
mengaitkan penetapan hukum syara’ 
dengan hikmah. Dan dalam prakteknya, 
ada sebagian ulama ushul yang 
menjadikan hikmah sebagai ‘illat hukum. 
Artinya, jika suatu ketentuan hukum tidak 
dapat dipahami dengan jelas tentang apa 
yang melatarbelakangi pensyari„atannya, 
maka ‘illat harus dilihat dari segi tujuan 
dari penetapan atau pensyari’atan hukum 
itu sendiri, yaitu hikmah dan itulah yang 
menjadi ‘illat-nya.26 

Abd al-Karîm Zaidân menjelaskan 
bahwa bila kemaslahatan yang dijadikan 
sebagai ‘illat pensyari’atan hukum maka ia 
berarti menyangkut tujuan hukum itu 
sendiri, yaitu kemaslahatan hamba dan 
kemaslahatan itu sendiri sesungguhnya 
menyangkut hikmah hukum. Dengan kata 
lain, hikmah itu adalah kemaslahatan yang 
bertujuan mewujudkan kebaikan dalam 
kehidupan manusia dan terhindarnya 
mereka dari kerusakan.27 

Karena itu, dari penjelasan di atas dan 
dikaitkan dengan penggunaan ‘illat 
ternyata dalam bidang ini merupakan 
bidang garapan yang sangat subur untuk 
pengembangan hukum Islam. Dapat 

26 Fathurrahman Djamil,1997,Filsafat Hukum Islam, 
(Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 135 
27 Abd al-Karîm Zaidân, al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh ...., 
200 
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dinyatakan bahwa upaya pengembangan 
hukum Islam adalah menyangkut 
kegiatan ijtihad terhadap berbagai 
persoalan yang muncul dengan ‘illat yang 
melatarbelakanginya. Hukum Islam 
sendiri mempunyai tujuan-tujuan yang 
harus dipenuhi dalam setiap produk 
hukumnya tanpa terkecuali. Terkait 
dengan hal ini ‘illat hukum yang dalam 
pembahasan diatas dikatakan sebagai 
sebab pokok ditentukanya sebuah hukum 
menjadi  obyek menarik untuk dikaji tentu 
saja kaitanya dengan ‘illat hukum dan 
tujuan-tujuan pembentukan suatu hukum 
atuau sering dikenal dengan maqasid al 
syari’ah, Hukum-hukum Syari’at yang 
dilandasi dengan kemaslahatan semasa 
boleh menerima perubahan hukum jika 
sandaran kepada kemaslahatan itu sendiri 
telah berubah. Ini sesuai dengan kaedah 
“sesuatu yang dilandaskan kepada suatu 
‘illat berkisar menurut ‘illatnya ada atau 
tidak ada”28 

Keadaan suatu masyarakat 
merupakan hal yang mendasar dalam 
syari’at Islam. Oleh karena itu, syari’at 
Islam dalam menetapkan hukum-
hukumnya selalu disertai penjelasan 
tentang ‘illat, yaitu alasan yang 
melatarbelakangi suatu ketetapan hukum, 
sekalipun tidak semua ketentuan hukum 
dijelaskan ‘illat-nya. Hal ini dimaksudkan 
agar dalam setiap ketetapan hukum 
berpijak dari alasan-alasan yang logis. 

Berkaitan dengan masalah ‘illat ini, 
Abdul Fatah mengatakan bahwa semua 
tindakan kontroversial khalifah Umar bin 
Khatab, misalnya tidak memberikan zakat 
kepada mu’alaf dan tidak menerapkan 
hukum tangan bagi pencuri (yang 
sepintas melanggar ketentuan nash) 
karena Umar memandang bahwa hukum 
agama itu mengandung alasan-alasan 
tertantu (‘illah, rasio logis) yang harus 

                                                           
28 Yusuf al-Qaradawi, al-Siyasah al-Syar’iyah fi Daw‟ 
Nusus al-Syari’ah wa Maqasidiha (Kaherah: Maktabah 
Wahbah, 1998), 288 

diperhatikan. Suatu ketentuan hukum 
dapat dipahami secara utuh dan 
sempurna adalah terkait dengan 
kemampuan menggali dan menganalisis 
‘illat.29 

Berdasarkan fakta perkembangan 
hukum Islam itu, Ahmad Mustafa al-
Maraghi menyatakan bahwa suatu 
kebijakan hukum dapat saja berubah 
sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. 
Apabila suatu ketentuan hukum 
dirasakan sudah tidak maslahat 
dikarenakan terjadi perubahan kondisi 
sosial, maka dapat diganti dengan 
ketetapan baru yang lebih sesuai dengan 
kemaslahatan dan kondisi sosial yang ada. 
Hal yang sama juga dikatakan oleh 
Muhammad Rasyid Ridla, bahwa suatu 
ketetapan hukum dapat berubah-ubah 
karena perubahan tempat, waktu, kondisi, 
dan situasi sosial masyarakat. Jika suatu 
ketentuan hukum itu tidak dibutuhkan 
lagi, dapat digantikan dengan ketentuan 
hukum baru yang sesuai dengan waktu 
dan situasi terakhir.30 

Perubahan kondisi sosial adalah suatu 
perubahan di sekitar institusi 
kemasyarakatan di dalam suatu 
masyarakat yang mempengaruhi sistem 
sosialnya. Masyarakat muslim adalah 
sekelompok masyarakat yang hidup 
dalam sistem dengan memegang al-
Qur’an sebagai sumber ajarannya yang 
diyakini benar dan kekal. Oleh karena 
kekekalannya itulah, al-Qur‟an justru 
harus dipahami sesuai perkembangan dan 
perubahan manusia di berbagai bidang; 
sosial, budaya, sains, dan teknologi. 
Dengan berpegang pada prinsip yang 
demikian, hukum Islam tidak hanya 
sebagai aturan normatif, tetapi juga 
operatif sehingga hukum Islam benar- 
benar dirasakan sebagai rahmat, bukan 
sebagai ancaman. Dengan demikian, 

29 Abdul Fatah, Tarikh al-Tasyri al-Islam (Kairo: Dar al-
Ittihad al‟Arabi, 1990), 175 
30 Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir al-Manar, Juz I 
(Bairut: Dar al-Fikr), 414. 
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kaidah di atas sangat berperan dalam 
mewujudkan konsep perubahan sosial 
yang selalu terkait dengan perubahan 
hokum 

Keharusan untuk memperhatikan 
tempat dan waktu dalam menetapkan 
hukum karena Islam memberikan prinsip 
sebagai berikut: “Suatu ketetapan hukum 
(fatwa) dapat berubah disebabkan 
berubahnya waktu, tempat, dan siatuasi 
(kondisi)”31 
 
MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH DAN 
MASLAHAH DALAM HUKUM ISLAM 

Islam meyakini perubahan sebagai 
suatu realitas yang tidak bisa diingkari. 
Islam juga memberi posisi yang paling 
tepat demi memudahkan semua hal untuk 
berubah secara shahih dan aman. Agama 
berjalan bersama beriringan dengan 
lajunya kehidupan. Tugas agama adalah 
untuk mengawal perubahan secara benar 
untuk kemaslahahan hidup manusia.32 

Salah satu konsep penting dan 
fundamental yang menjadi pokok 
bahasan dalam filasafat hukum Islam 
adalah konsep maqasid at-tasyri' atau 
maqasid al-syari‟ah yang menegaskan 
bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk 
mewujudkan dan memelihara maslahah 
umat manusia. Konsep ini telah diakui 
oleh para ulama dan oleh karena itu 
mereka memformulasikan suatu kaidah 
yang cukup populer, "Di mana ada 
maslahah, di sanalah terdapat hukum 
Allah.33" Teori maslahah di sini menurut 
Masdar F. Masudi sama dengan teori 
keadilan sosial dalam istilah filsafat 
hukum.34 

Suatu hukum bisa diputuskan apabila 
mengandung suatu kemaslahatan atau 

                                                           
31 Abdullah bin Abdul Muhsin, Ushul al-Madzahib al-
Imam Ahmad, ..., 164 
32 Abdul Halim Uways, Fiqh Statis Dinamis (Bandung: 
Pustaka Hidayah, 1998), 221 
33 Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, 1977, Dawabit 
al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah (Beirut: 
Mu'assasah ar-Risalah, 1977), 12 

kemanfaatan umat dan tidak 
mengandung unsur unsur mafsadat. Al-
Gazali pernah menaegaskan bahwa tolak 
ukur suatu manfaat maupun suatu 
madharrah tidak dapat dikembalikan pada 
penilaian manusia karena amat rentan 
akan pengaruh dorongan nafsu 
insaniyyah. Sebaliknya, bentuk ukuran 
kemaslahatan dan kemadharatan harus 
dikembalikan pada kehendak syara‟ yang 
pada intinya terangkum pada al-Mabadi‟ 
al-khamsah, yaitu perlindungan terhadap 
agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan 
harta benda. Sejak awal syari'ah Islam 
sebenarnya tidak memiliki tujuan lain 
kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan 
standar bahwa syari'ah Islam 
dicanangkan demi kebahagiaan manusia, 
dalam bentuk lahir-batin; duniawi dan 
ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan 
maslahah. Akan tetapi keterikatan yang 
berlebihan terhadap nash, seperti 
dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah 
membuat prinsip maslahah hanya sebagai 
jargon kosong,35 bahwa semua kewajiban 
(taklif) yang diemban oleh setiap manusia 
tidak dapat dipisahkan dari aspek 
kemashlahatan baik secara eksplisit 
maupun secara implisit. Dalam 
pandangan al-syatibi, hukum yang tidak 
mempunyai tujuan kemashlahatan akan 
menyebabkan hukum tersebut kehilangan 
legitimasi sosial di tengah masyarakat 
manusia, dan ini suatu hal yang tidak 
mungkin terjadi pada hukum Tuhan. 
Menurut Wael B. Hallaq, konsep maqâshid 
al-syarî’ah dalam pemikiran al-Syatibi 
bertujuan mengekspresikan penekanan 
terhadap hubungan kandungan hukum 
Tuhan dengan apresiasi hukum 
manusia.36 

34 Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahah 
Sebagai Acuan Syari'ah" Jurnal Ilmu dan Kebudayaan 
Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI, 1995, 97 
35 Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahah 
……, 94 
36 Wael B. Hallaq, “The Primacy of The Quran in Syatibi 
Legal Theory” (Leiden: Ej-Brill, 1991), 89 
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Zakî al-Dîn Sya„bân menyebutkan 
bahwa inti dari maqâshid al-syarî’ah itu 
ialah sesungguhnya Allah Swt tidak 
mensyari’atkan hukum-hukum-Nya 
kecuali untuk tujuan yang sifatnya 
menyeluruh dan tujuan tersebut adalah 
untuk mewujudkan dan meraih manfaat 
(maslahah) bagi umat manusia dan 
sekaligus menghindarkan mereka dari 
kerusakan serta membebaskan dunia dari 
berbagai kejahatan dan dosa.37 

Dalam hubungan ini, Abd al-Karîm 
Zaidân juga menyebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan maqâshid al-syarî„ah itu 
ialah menyangkut tentang upaya untuk 
mewujudkan suatu kemaslahatan bagi 
manusia serta mempertahankan eksistensi 
kemaslahatan tersebut.38 Imam Abû Ishâq 
al-Syâtibî menyebutkan bahwa tujuan 
Allah mensyari’atkan hukum ialah untuk 
kemaslahatan umat manusia, baik di 
dunia maupun di akhirat nanti.39 
Kemaslahatan di sini adalah menyangkut 
kemaslahatan yang dihajatkan oleh 
manusia dalam segala aspek kehidupan 
mereka. 

Sejalan dengan pandangan dari al-
Syâtibî di atas, Zakî al-Dîn Sya„bân 
menyebutkan bahwa Allah tidaklah 
mensyari’atkan hukum-hukum-Nya 
kecuali untuk kemaslahatan bagi seluruh 
umat manusia dan menghindarkan 
mereka dari kerusakan serta 
membebaskan dunia ini dari maksiat dan 
perbuatan dosa.40 Satria Effendi M. Zein 
menjelaskan pula bahwa maqâshid al-
syarî‟ah berarti tujuan Allah dan rasul-
Nya dalam merumuskan hukum-hukum 
Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam 
ayat-ayat Al-Qur`an dan al-Sunnah 
sebagai alasan logis bagi rumusan suatu 

                                                           
37 Zakî al-Dîn Sya‟bân, 1965, Ushûl al- Fiqh al-Islâmî 
(Mesir: Dâr al-Ta`lîf, 1965), 381 
38 Abd l-Karim Zaidan, al-Wajîz Fî Ushûl al-Fiqh 
(Baghdad: al-Dâr al-Arâbîyah li al-Tibâ„ah, 1977), 384 
39 Abû Ishaq al-Syatibi, 1973, Al-Muwafaqat fi Ushul al-
Syari‟ah (Beirut: Dar al-Ma‟rifah, 1973), 268 
40 Zakî al-Dîn Sya‟bân, Ushûl al-Fiqh ..., 381 

hukum yang berorientasi kepada 
kemaslahatan umat manusia.41 Dari sini 
dapat dipahami bahwa konsep mashlahah 
dan mafsadat dalam hubungannya dengan 
maqâshid al-syarî„ah merupakan suatu cara 
dalam melihat nilai-nilai maslahah yang 
harus diperjuangkan dan dipertahankan 
dalam rangka mewujudkan kebahagiaan 
manusia baik di dunia maupun di akhirat. 
Imam al-Syaukânî, dalam kitab Irsyâd al-
Fuhûl menjelaskan bahwa esensi dari 
maslahah itu sesungguhnya memelihara 
tujuan syari„at yaitu mempertahankan 
eksistensi kebaikan (manfaat) dan 
menolak terjadinya kerusakan dalam 
kehidupan umat manusia.42 

Dengan demikian, jelas bahwa yang 
fundamental dari bangunan pemikiran  
hukum Islam adalah maslahah, maslahah 
manusia universal, atau dalam ungkapan 
yang lebih operasional "keadilan sosial". 
Tawaran teoritik (ijtihadi) apa pun dan 
bagaimana pun, baik didukung dengan 
nash atau pun tidak, yang bisa menjamin 
terwujudnya maslahah kemanusiaan, 
dalam kacamata Islam adalah sah, dan 
umat Islam terikat untuk mengambilnya 
dan merealisasikannya. Sebaliknya, 
tawaran teoritik apa pun dan yang 
bagaimana pun, yang secara meyakinkan 
tidak mendukung terjaminnya maslahah, 
lebih lebih yang membuka kemungkinan 
terjadinya suatu kemadharatan, dalam 
kacamata Islam, adalah fasid, dan umat 
Islam secara orang perorang atau 
bersama-sama terikat untuk 
mencegahnya.43 

Hukum Islam bertujuan untuk 
mewujudkan maslahah manusia, sehingga 
secara logis, ia harus menyambut setiap 
perubahan sosial yang berorientasi pada 

41 Satria Effendi M. Zein, “Ushul Fiqh”Materi Kuliah 
Program Magister Ilmu Hukum PPS Jakarta, Tidak 
diterbitkan, 1997, 4 
42 Muhammad al-Syaukanî, Irsyâd al- Fuhûl Ilâ tahqîq 
al-Haqq min Ilm al-Ushûl (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), 239 
43 Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahah 
……, 97 
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tujuan itu. Lebih jauh lagi, dengan 
pendapat yang obyektif semacam ini, 
hukum Islam tidak kaku dan lamban 
dalam menghadapi dan mensikapi 
perubahan sosial. Sementara teori 
elastisistas hukum Islam yang dipegangi 
oleh sejumlah ahli dalam bidang Islam, 
serta mayoritas reformis serta Yuris 
Muslim, menyatakan bahwa prinsip-
prinsip hukum Islam sebagai 
pertimbangan maslahah. Fleksibelitas 
hukum Islam dalam praktik, 
penekanannya pada aspek Ijtihad 
(independent legal reasoning), menunjukkan 
bahwa hukum Islam bisa beradaptasi 
dengan perubahan sosial.44 

Hukum Islam merupakan bagian 
integral dari syari‟ah, bersifat dinamis 
dan relevan untuk setiap zaman dan 
tempat.45 Namun dalam konsep ini 
bukannya tanpa kelemahan. Kelemahan 
yang sering dijadikan sebagai sasaran 
kritik para penolak konsep ini adalah 
bahwa dalam konsep ini sangat terbuka 
peluang masuknya pertimbangan 
individu dalam hukum Islam, Jika hikmah 
dan maslahah dijadikan sebagai dasar 
pertimbangan hukum, maka membawa 
dan menggiring pada suatu presepsi 
hukum Islam adalah hukum produk 
manusia. Jadi akan terjebak dalam 
kekacauan dan kesesatan. Islam sebagai 
agama wahyu yang mempunyai doktrin-
doktrin ajaran tertentu yang harus 
diimani, juga tidak melepaskan 
perhatiannya terhadap kondisi 
masyarakat tertentu. Kearifan lokal 
(hukum) Islam tersebut ditunjukkan 
dengan beberapa ketentuan hukum dalam 
Al-Quran yang merupakan pelestarian 
terhadap tradisi masyarakat pra Islam. 

Waqar Ahmed Husaini 
mengemukakan, Islam sangat 

                                                           
44 Muhammad Khalid Mas‟ud, Hukum Islam dan 
Perubahan Sosial, alih bahasa Yudian W.Asmin, Cet.I, 
(Surabaya: al-Ikhlas, Surabaya, 1995), 23-24 
45 Yusuf Musa , Tarikh al-Fiqh al-Islami (Kairo,Dar-Al-
Kitab Al-Arabi, 1985), 14 

memperhatikan tradisi dan konvensi 
masyarakat untuk dijadikan sumber bagi 
jurisprudensi hukum Islam dengan 
penyempurnaan dan batasan-batasan 
tertentu. Prinsip demikian terus 
dijalankan oleh Nabi Muhammad. 
Kebijakan-kebijakan beliau yang 
berkaitan dengan hukum yang tertuang 
dalam sunnahnya banyak yang 
mencerminkan kearifan beliau terhadap 
tradisi-tradisi para sahabat atau 
masyarakat.46 Keadaan suatu masyarakat 
merupakan hal yang mendasar dalam 
syari’at Islam. Oleh karena itu, syari‟at 
Islam dalam menetapkan hukum-
hukumnya selalu disertai penjelasan 
tentang ‘illat hukum tersebut, yaitu alasan 
yang melatarbelakangi suatu ketetapan 
hukum, sekalipun tidak semua ketentuan 
hukum dijelaskan ‘illat-nya. Hal ini 
dimaksudkan agar dalam setiap ketetapan 
hukum berpijak dari alasan-alasan yang 
logis. Dan dimensi hikmah dan maslahah 
lah yang menyediakan ruang ruang pada 
perkara yang dimungkinkannya 
perubahan dan adaptasi hukum Islam. 
Konsep ini dapat dijadikan suatu metode 
pendekatan dalam elastisitas hukum 
Islam, yang mengacu pada prinsip maqasid 
al- syari‟ah. 

 
PERUBAHAN HUKUM BERDASAR-
KAN ILLAT DAN MASLAHAH 

Keberadaan hukum pada masa 
turunnya risalah kenabian, berada pada 
Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. 
Permasalahan hukum dapat diselesaikan 
baik dengan turunya Al-Quran maupun 
dengan penjelasan Rasulllah sendiri. 
Hukum yang berkembang zaman 
Rasulullah terjadi dalam tatanan praktis, 

46 S. Waqar Ahmad Husaini, 1983, Sistem Pembinaan 
Masyarakat Islam (Terj.) Cet. I, (Bandung: Pustaka, 
1983), 73 – 74 
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bukan dalam tatanan pemikiran.47 Pada 
masa sahabat tidak ada jaminan (otoritas 
kebenaran seperti zaman Nabi) tentang 
penyelesaian suatu masalah, sehingga 
memerlukan pemikiran yang cukup 
untuk menetapkan sebuah hukum yang 
berkembang saat itu, maupun untuk 
melakukan perubahan. 

Terjadinya peralihan dan perubahan 
hukum, sudah ditandai sejak zaman para 
shabahat. Kholifah Umar ibn Khat}ab 
adalah sosok sahabat yang banyak 
mengadakan perubahan hukum. Salah 
satu diantaranya adalah usaha untuk 
mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran 
dalam satu mushaf. Umar berhasil 
meyakinkan pada Abu Bakar S}iddiq 
bahwa pengumpulan mushaf adalah 
suatu hal yang baik dan bermanfaat 
meskipun sebelumnya tidak pernah 
dilakukan oleh Rasulullah saw.48 

Pada masa Rasulullah kebun-kebun 
orang-orang Yahudi yang kalah perang 
dibagi- bagikan kepada kaum muslim. 
Akan tetapi, Umar tidak mau membagi 
lahan atau tanah pertanian yang 
ditaklukan setelah selesai perang. 
Menurut Umar pembagian itu akan 
melahirkan orang-orang kaya baru yang 
justru dihindari oleh Al-Quran. Tanah 
tersebut harus menjadi milik negara dan 
disewakan kepada penduduk. Hasil 
sewaan inilah yang dibagi- bagikan 
kepada orang-orang yang tidak mampu 
dan pihak-pihak yang memerlukan 
bantuan keuangan dari negara.49 

Contoh lain, misalnya Umar ibn 
Khat}ab tidak memberikan hak Muallaf 
sebagai salah satu mustahiq zakat, sebagai 
disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 60. 

                                                           
47 Mustafa Ahmad Al Zarqa, Al Fiqh Al-Islamiy fi 
Thaubihi al Jadid Al-Madkhalu al fiqhiyyu al’amu 
bitatwiri wa tartibi wa ziyadat ..., 166 
48 Manaa’ al Qattan, Mabahith fi ‘ulum al Qura’n 
(Mesir: Maktabah Wahbah, 2000), 120 
49 Alyasa Abubakar. “Beberapa Teori penalaran Fiqih 
dan penerapannya ….., 182 

Umar Ibn al-Khatab beranggapan bahwa 
sifat Muallaf tidak berlaku sepanjang 
hidup, seperti halnya kemiskinan, 
pemberian zakat kepada Muallaf pada 
awal Islam adalah karena Islam masih 
lemah.50 Disamping itu golongan muallaf 
ini imannya masih lemah dan mereka 
perlu dibujuk hatinya agar tetap bertahan 
dengan keislamannya, atau agar mereka 
menahan diri dari melakukan, tindakan 
kejahatan terhadap orang-orang Islam. 
Dengan kata lain, „illat pemberian zakat 
pada muallaf adalah untuk memperkuat 
Islam. Ketika keadaan telah berubah maka 
memberikan bagian itu tidak valid lagi. 
Dengan kata lain, ketika Islam telah kuat 
maka pemberian zakat kepada muallaf itu 
tidak perlu lagi.51 

Kebijakan Umar menghentikan 
pemberian zakat kepada orang muallaf itu 
sesungguhnya berkaitan dengan 
perubahan pemahaman Umar tentang 
muallaf itu sendiri. Menurut Umar, bahwa 
pemberian zakat kepada muallaf itu pada 
mulanya iman mereka masih lemah, tetapi 
sekarang karena kondisi Islam telah kuat, 
maka pemberian zakat kepada muallaf 
tidak dilaksanakan lagi. 

Dua kasus ijtihâd Umar yang telah 
disebutkan di atas, maka rasanya tidak 
mungkin Umar mengambil kebijakan atau 
melakukan ijtihâd dengan meninggalkan 
nash. Umar ibn Khat}ab adalah seorang 
sahabat terkemuka mustahil akan 
melanggar atau menentang nash.52 Dua 
contoh kasus ijtihâd Umar yang 
kontroversial tentang perubahan 
pembagian harta rampasan perang dan 
penghentian pemberian zakat untuk 
muallaf sesungguhnya tidak 

50 Amir Nuruddin. 1987. Ijtihad Umar Ibn al-Khatab 
(studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam) 
(Jakarta: Rajawali Press, Cet. I, 1987), 138-142 
51 Amir Nuruddin. Ijtihad Umar Ibn al-Khatab ….., 142 
52 Jalaluddin Rahmat, “Kontroversi sekikat Ijtihad Umar 
RA” dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (Pengikut). 
Polemik Reaktualisasi ajaran Islam (Jakarta; Pustaka 
Panjimas, 1988), 46 
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meninggalkan nash tetapi 
dilatarbelakangi oleh perubahan 
pemahaman tentang ‘illat yang menjadi 
dasar penetapannya, sebab jika tidak 
demikian maka banyak hal yang menjadi 
tujuan pensyari‟atan hukum tidak dapat 
diwujudkan. 

Selain itu terdapat beberapa bentuk 
perubahan hukum sebagai “produk” dari 
pemikiran Umar ibn Khatab. Dalam 
penerapan hukum waris, hasil ijtihad 
Umar banyak menghiasi hukum waris 
berkenaan dengan gharawain, „aul, 
mushtarokah. Garawain adalah 
permasalahan waris di mana seorang istri 
meninggal dunia atau suami meninggal 
dunia dengan meninggalkan suami/istri 
serta ayah dan ibu. Istri mendapatkan ¼ 
atau suami mendapatkan ½, ibu 
mendapatkan 1/3 sedangkan ayah 
mendapatkan sisa atau asabah. Apabila 
perhitungannya demikian, tidak 
memenuhi ketentuan perimbangan laki-
laki mendapatkan dua kali bagian dari 
perempuan seperti pada surat an Nisa 
ayat 12. Oleh karenanya ibu mendapatkan 
1/3 dari sisa setelah diambil oleh suami 
atau istri dan ayah mendapatkan sisanya. 
yang berarti jelas seperti juga disebut 
umaryatain, karena kasus ini ditetapkan 
oleh Umar ibn Khatab.53 

Para sahabat banyak melakukan 
penetapan hukum berdasarkan 
pertimbangan maslahah yang 
berhubungan dengan keadaan pada 
waktu itu, walaupun hukum itu berbeda 
dengan apa yang telah ditetapkan oleh 
Rasulullah saw. Tentu saja hal itu tidak 
berarti melawan syari’at Allah dan Rasul-
Nya melainkan menggali rahasia hukum 
yang dapat dipahami. Hal ini dapat dilihat 
dalam kasus seperti Umar ibn Khatab 
menetapkan talak tiga sekaligus adalah 
jatuh tiga, pada hal pada masa Rasul dan 

                                                           
53 Jumu‟ah Muhammad Barraj, Ahka>m al Mawa>rith 
fi> Shari‟ah al Islamiyah (Beirut: Da>r al Fikr, 1981), 
617 

Abu Bakar talak tiga sekaligus hanya 
dihitung jatuh talak satu. Waktu itu, 
pertimbangan Umar adalah agar manusia 
tidak mempermainkan dan 
mempermudah pengucapan talak.54 

Dari peristiwa Umar tersebut 
menunjukkan bahwa situasi yang 
dihadapi para imam berbeda-beda sesuai 
dengan perbedaan zaman dan tempat, 
karena itu mereka membutuhkan 
pembaharuan pembaharuan dalam 
hukum, bahkan wajib melakukan 
perubahan dalam waktu tertentu. 

Para ulama mazhab juga telah 
membuktikan bahwa ketetapan hukum 
sangat bergantung pada perubahan 
maslahah, seperti dalam pendapat Imam 
Abu Hanifah dan Imam Malik tentang 
kebolehan memberikan zakat kepada Bani 
Hasyim dengan alasan selain perubahan 
jaman juga adanya kerusakan dalam 
sistem pengelolaan bait al-mal yang dapat 
mengakibatkan hak mereka terabaikan 
dan mengakibatkan mereka jatuh miskin. 
Juga mengidentifikasi adanya perbedaan 
pendapat antara Abu Yusuf dan 
Muhammad al-Syaibani dengan Abu 
Hanifah sebagai gurunya, seperti dalam 
masalah keadilan para saksi. Abu Hanifah 
berpendapat bahwa keadilan saksi hanya 
dari sisi lahirnya tanpa memperhatikan 
nilai kesucian (batin). Dasarnya adalah 
sabda Nabi al-Muslimun ‘udul ba’duhum 
‘ala ba’d, tetapi menurut kedua muridnya 
kondisi sudah berubah dan manusia 
sudah mencapai titik kerusakan, karena 
itu keadilan saksi perlu diperhatikan dari 
sisi tazkiyah mereka dengan tujuan agar 
yang hak tidak terabaikan.55 

Sebagai contoh dalam masalah 
membedakan antara penganut pelbagai 
agama. ‘Umar ‘Abd al-‘Aziz memutuskan 
“(ahl al-Dhimmah) yang bercampur 
dengan orang Islam, maka mereka perlu 

54 Syan’ani. t.t. Subul al-Salam, vol III (Surabaya: 
Maktabah Dahlan, tt), 56 
55 Muhammad Mustafa. Syalaby, Ta‟lil al-Ahkam \ , 
309 
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dibedakan dengan kita. Hal ini supaya 
dapat menghindarkan mereka 
diperlakukan seperti perlakuan orang 
Muslim. Kemungkinan mereka mati 
secara mendadak di tengah jalan, 
sedangkan identiti mereka tidak diketahui 
hingga dilakukan solat jenazah dan 
dikuburkan di kawasan orang Islam. 
Perkara ini tentu tidak dapat diterima oleh 
keluarga mangsa dan juga orang Muslim. 
Menurut al-Qaradawi perkara ini perlu 
diambil perhatian serius sesuai dengan 
pada awal pembukaan daerah-daerah 
baru sebagai langkah berhati-hati.56 
Menurut Mun’im A. Sirry, sebagaimana 
dikutip oleh Jaih Mubarok, Imam al-
Syafi’i tinggal di Irak pada zaman 
kekuasaan al-Amin dan pada waktu itu, 
Imam al-Syafi’i terlibat perdebatan 
dengan para ahli fiqh rasional Irak; di 
tengah perdebatan itulah maka Imam al- 
Syafi’i menulis buku yang berjudul al-
Hujjat yang secara komprehensif memuat 
sikapnya terhadap berbagai persoalan 
yang berkembang. Masih menurut 
Mun’im A. sirry, para ahli berkesimpulan 
bahwa munculnya qaul jadīd merupakan 
dampak dari perkembangan baru yang 
dialami oleh Imam al-Syafi’i; dari 
penemuan hadis, pandangan dan kondisi 
sosial baru yang tidak ia temukan selama 
ia tinggal di Irak dan Hijaz. Atas dasar 
kesimpulan tersebut, Mun’im A. Sirry 
berkesimpulan bahwa qaul jadīd 
merupakan suatu refleksi dari kehidupan 
sosial yang berbeda.57 Senada dengannya, 
Abdul Mun’im Shaleh juga mengatakan 
bahwa fiqh al-Syafi’i merupakan fiqh 
yang lahir karena pengaruh kondisi dari 
masyarakatnya, terutama Mesir. Dengan 
demikian, ia juga merupakan refleksi 
zamannya58 

                                                           
56 Ibid 
57 Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam; Studi 
tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid ..., 10 
58 Abdul Mun‟in Saleh, 2001, Madhhab Syafi‟i; Kajian 
Konsep al-Maslahah (Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001), 
30-31 

Berbeda dengan alasan di atas, 
sebagian melihat bahwa perubahan fatwa 
al-Shafi’i tersebut tidak hanya 
dipengaruhi oleh keadaan di Mesir saja, 
tetapi juga banyak dipengaruhi oleh 
pengalaman-pengalaman yang diperoleh 
al-Syafi’i ketika berada di Baghdad. 
Dengan demikian, bisa dilihat bahwa 
perubahan hukum dan perubahan sosial 
tidak selalu berjalan bersama-sama, 
artinya dalam keadaan tertentu 
perkembangan hukum tertinggal oleh 
perkembangan unsur-unsur yang lain 
dalam masyarakat.59 

Dasar utama pijakan Imam Syafii 
dalam menetapkan madzhabnya adalah 
sintesis dan keseimbangan antara 
penetapan suatu hukum berdasarkan 
kaidah-kaidah tekstual (al-Qur‟an dan 
hadits) dan kaidah-kaidah rasio 
(qiyâs).Sintesis yang dihasilkan oleh Imam 
Syafii ini dibangun berdasarkan beberapa 
kaidah baku antara berbagai teori-teori 
fikih klasik dan metodologinya untuk 
mendapatkan suatu ketetapan hukum. 
Tujuannya adalah untuk mengetahui 
mana di antara pendapat-pendapat 
tersebut yang lebih dekat kepada 
kebenaran dan mana yang sesuai dengan 
tujuan dari syariah itu sendiri (maqashid 
syari’ah). 

Contoh pemahaman tentang ’illat 
hukum memang telah berubah sesuai 
dengan perkembangan pemahaman 
terhadap dalil nash yang menjadi 
landasannya. Alyasa Abûbakar 
mengemukakan contoh, misalnya 
pemahaman tentang ‘illat zakat hasil 
pertanian. Terhadap kasus ini yang bias 
dipahami sebagai ‘illat-nya ialah makanan 
pokok (qut) yang dapat disimpan lama 
dan bisa ditakar. Untuk kasus ini tentu 

59 Mohammad Hasan Bisyri, “Pengaruh Faktor Sosio–
Kultural Terhadap Metode Istinbat Al-Syafi`‟I Menjadi 
Qawl Qadim Dan Qawl Jadid”, Antologi Kajian Islam, 
seri 1, 151 
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‘illat-nya hanya biasa berlaku terhadap 
hasil pertanian yang dikategorikan 
kepada makanan pokok saja, dan tidak 
dapat menjangkau hasi lhasil pertanian 
yang lain yang dalam kenyataannya jauh 
lebih produktif. Penetapan ‘illat zakat 
hasil pertanian berupa makanan pokok 
yang bisa disimpan lama dan bisa ditakar 
itu adalah merupakan pemahaman ‘illat 
yang digunakan dalam praktek tasyrî’ 
hukum selama ini. Pemahaman ‘illat 
seperti ini tentu dilatarbelakangi oleh 
kondisi dan keadaan yang berkembang 
pada masa ini. Akan tetapi, sekarang 
muncul pemahaman dan pendapat baru 
bahwa ‘illat itu adalah produktif (nama). 
Dengan pemahaman ‘illat seperti ini, 
maka tanaman yang produktif tidak 
terkecuali hanya tanaman yang menjadi 
makanan pokok wajib dikeluarkan 
zakatnya.60 

Apalagi, budidaya berbagai jenis 
usaha pertanian berkembang dengan 
pesatnya dan akan terus dikembangkan 
secara lebih intensif dalam rangka 
memenuhi kebutuhan manusia. Dan 
dalam kenyataannya, justeru model 
pertanian sekarang ini mampu 
mendatangkan income (pendapatan) yang 
lebih besar. Dapat bayangkan bahwa, jika 
pemahaman ‘illat masih seperti semula, 
bila dihadapkan dengan berbagai jenis 
usaha pertanian yang berkembang seperti 
sekarang ini, tentu tidak terkana 
kewajiban zakat. Hal ini memang menjadi 
perdebatan di kalangan pakar Ushul Fiqh 
kontemporer dengan kalangan yang 
masih tetap berpegang kepada 
pemahaman ‘illat seperti semula. 
 
PENUTUP 

Penetapan hukum yang didasarkan 
atas analisis ‘illat sebagaimana dilakukan 
oleh khalifah   Umar   bin   Khatab,   
merupakan   gagasan   dan   tahapan yang 

                                                           
60 Alyasa Abubakar, “Beberapa Teori penalaran Fiqih 
Dan Penerapannya ....., 172 

penting dalam pengembangan analisis 
sosiologi hukum. Perbedaan di seputar 
aspek normatif hukum Islam dan aspek 
sosiologis manusia (masyarakat) akan 
selalu dijumpai dalam realitas keseharian.  

Di saat terjadi tarik menarik antara 
pendekatan normatif dan sosiologis, 
khalifah Umar menjatuhkan pilihannya 
pada faktor sosiologis dengan 
pertimbangan rasionalistik kemaslahatan 
untuk memaknakan (hukum) Islam dalam 
realita kehidupan tanpa meninggalkan 
semangat yang dipesankan dalam teks-
teks suci Al-Quran dan al-Sunnah. Oleh 
karenanya, sangatlah penting untuk 
dipahami bahwa suatu sistem 
kepercayaan (agama) dalam suatu 
komunitas sosial jangan sampai ajaran-
ajarannya, termasuk dalam bidang 
hukum, terjadi kehampaan nilai. 
Pergumulan dan perbenturan dengan 
nilai-nilai sosial selalu terjadi dan akan 
dapat mempengaruhi intensitas 
pengamalan keagamaan. Dalam keadaan 
yang demikian, tentunya Islam harus arif 
terhadap kondisi suatu masyarakat agar 
kehadirannya dapat bermakna dan 
diterima. 

Sahabat nabi Umar ibn Khat}ab 
merupakan salah seorang sahabat yang 
banyak meninggalkan lembaran lembaran 
sejarah yang berkaitan dengan pemikiran 
dan kebijakan hukum Islam yang kreatif 
dan inovatif. Bahkan sebagai kalangan 
menyebutnya sebagai orang yang genius, 
kreatif, bijaksana dan mempunyai 
wawasan yang luas.walaupun ada saja 
sebagian kalangan lain mengecamnya 
dikarenakan kebijakanya yang dinilai 
kontroversial. 

Terlepas dari itu semua faktanya 
adalah bahwa pemikiran dan inovasi para 
fuqoha’ sesudahnya bahkan sampai 
sekarang, apakah itu sebagai bentuk 
reaktualisasi reintrepertasi, perubahan, 
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penyesuaian dan yang semacamnya yang 
kesemuanya itu merupakan nilai dari 
dinamika hukum islam tidak lepas dari 
ide dan pemikiran serta kebijakan yang 
pernah dilakukan oleh khalifah Umar ibn 
Khat}ab atau setidaknya mengadopsi 
semangat yang mendasari pemikiran dan 
kebijakan Umar ibn Khat}ab dapat 
dipandang sebagai inovasi dan kreasi 
baru adalah yang berkenaan dengan 
berbagai masalah. 

Tujuan utama syari’at Islam 
(termasuk di dalamnya aspek hukum) 
untuk kemaslahatan manusia 
sebagaimana di kemukakan as-Syatibi 
akan terwujudkan dengan konsep 
tersebut. Pada gilirannya syari‟at 
(hukum) Islam dapat menjadi akrab, 
universal, membumi, dan diterima di 
tengah-tengah kehidupan masyarakat 
yang plural tanpa harus meninggalkan 
prinsip-prinsip dasarnya. Dan pada 
dasarnya bahwa segala ketentuan hukum 
yang telah ditetapkan oleh Allah pasti 
mempunyai alasan-alasan tertentu dan 
mengandung hikmah dan Maslahah yang 
hendak dicapai. Sebab, jika tidak 
demikian, maka ketentuan-ketentuan 
hukum yang telah ditetapkan oleh Allah 
itu tidak ada gunanya dan hal ini tentu 
tidak boleh terjadi. Dengan kata lain, 
dapat dinyatakan bahwa segala ketentuan 
hukum yang telah ditetapkan Allah 
tersebut pasti terkait dengan sebab-sebab 
yang melatarbelakanginya dan pasti ada 
tujuan yang hendak dicapai, yaitu agar 
terciptanya kemaslahatan dan 
kebahagiaan bagi umat manusia dalam 
kehidupan ini baik di dunia maupun di 
akhirat nanti. 
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ABSTRACT 

In the material on Regional Concepts and Spatial Planning, 

students experience many obstacles. This is what requires 

teachers to be more professional by using interesting methods. 

One of them is using the cooperative method of the Think Aloud 

Pair Problem Solving (TAPPS) Model of Cooperative Learning. 

This study used three rounds of action research. Each round 

consists of four stages, namely: design, activities and 

observations, reflection, and revision. The target of this research 

is students of class XII IPS-2. The data obtained are in the form of 

formative test results, observation sheets for teaching and 

learning activities. The purpose of this research is to know the 

steps of TAPPS learning in improving student learning outcomes 

on the concept of area and spatial planning, also to know the 

success of TAPPS learning can improve student learning 

outcomes in regional and spatial concepts, and to know the 

advantages and disadvantages of the TAPPS method in learning 

student learning outcomes on the concept of area and spatial 

layout. 

From the results of the analysis, it was found that student learning 

achievement had increased from cycle I to cycle II, namely cycle I 

(50%), cycle II (82.3%). The conclusion of this study is the TAPPS 

model cooperative method can have a positive effect on student 

learning outcomes class XII IPS 2, and this learning model can be 

used as an alternative to learning geography. 

Keywords:  Student Learning Outcomes, cooperative method, 

TAPPS 

 

ABSTRAKSI 

Dalam materi Konsep Wilayah dan Tata Ruang Siswa banyak 

mengalami kendala. Hal inilah yang menuntut guru untuk lebih 

profesional dengan menggunakan metode-metode yang menarik. 

Salah satunya menggunakan metode kooperatif model 

Pembelajaran Kooperatif Model Think Aloud Pair Problem 

Solving (TAPPS). Penelitian ini menggunakan action research 

sebanyak tiga putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap 

mailto:sumintomanela@gmail.com
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PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan 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. Untuk  
menghasilkan peserta didik yang 
Produktif, Kreatif, Inovatif, Afektif melalui 
penguatan Sikap, Keterampilan, dan 
Pengetahuan yang terintegrasi maka 
diperlukan profesionalisme guru dalam 
mengembangkan metode dan 
penggunaan media yang menarik 
sehingga memudahkan siswa dalam 
memahami setiap materi yang diajarkan. 

Materi Geografi kelas XII di semester 
ganjil ini terdapat dua kompetensi dasar 
yaitu konsep wilayah dan tata ruang 
adapun yang Kompetensi yang kedua 
adalah intraksi keruangan desa dan kota. 
Dalam materi konsep wilayah dan tata 

ruang mencakup banyak hal , meliputi: 
Konsep wilayah dan tata ruang, 
Pembangunan dan pertumbuhan wilayah, 
Perencanaan tata ruang nasional, provinsi, 
dan kabupaten/kota. 

Pada materi ini siswa banyak 
mengalami permasalahan sehingga 
berpengaruh terhadap hasil belajarnya, 
diantaranya: Siswa sulit memahami 
Konsep wilayah dan tata ruang 
disebabkan oleh keterbatasan buku 
sumber dan metode yang digunakan 
kurang menarik perhatian siswa, siswa 
kurang dapat mengaitkan konsep satu 
dengan lainnya menjadi satu pemahaman 
yang utuh, siswa kurang dapat 
bekerjasama dalam kelompok, siswa 
kurang aktif  mengemukakan pendapat, 
lebih banyak siswa yang pasif 
dibandingkan dengan siswa yang aktif.        

Dari kondisi inilah maka diharapkan 
guru mampu meningkatkan hasil belajar 
siswa dengan menggunakan metode 
pembelajaran yang tepat sehingga siswa 
dapat berfikir keras dalam memecahkan 

yaitu: rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan revisi. 

Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS-2 Data yang 

diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi kegiatan 

belajar mengajar. Tujuan penelitian ini adalah (1) ingin 

mengetahui langkah-langkah pembelajaran TAPPS dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep wilayah dan tata 

ruang, (2) ingin mengetahui keberhasilan pembelajaran TAPPS 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep wilayah dan 

tata ruang, dan (3) ingin mengetahui keunggulan dan kelemahan 

metode TAPPS dalam pembelajaran hasil belajar siswa pada 

konsep wilayah dan tata ruang. 

Dari hasil analis didapatkan bahwa prestasi belajar siswa 

mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus II yaitu siklus 

I (50%), siklus II (82,3%). Kesimpulan penelitian ini adalah 

metode kooperatif model TAPPS dapat berpengaruh positif 

terhadap Hasil belajar Siswa kelas XII IPS 2, serta model 

pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif 

pembelajaran geografi. 

Kata kunci:  Hasil Belajar Siswa, Metode Kooperatif, TAPPS 
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masalah terkait dengan materi yang 
diajarkan oleh guru dikelasnya. Untuk itu 
perlu ada metode pembelajaran yang 
melibatkan siswa secara langsung dalam 
pembelajaran yaitu metode pembelajaran 
kooperatif. 

Berdasarkan paparan tersebut diatas 
maka peneliti ingin mencoba melakukan 
penelitian dengan judul : “Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Pada Konsep Wilayah 
Dan Tata Ruang Melalui Pembelajaran 
Kooperatif Model Think Aloud Pair 
Problem Solving (TAPPS) Pada Siswa 
Kelas XII IPS-2 MAN 1 Lamongan”. 

 
METODE PENELITIAN 
1. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian Tindakan 
Kelas ini adalah seluruh siswa kelas XII 
IPS-2 Madrasah Aliyah Negeri 1 
Lamongan tahun pelajaran 2018/2019 
sejumlah 34 orang. 
2. Setting Penelitian 

Dalam melaksanakan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) kali ini saya 
mengggunakan setting penelitian berupa: 
Tempat penelitian, waktu penelitian, 
sarana dan prasarana, kondisi guru dan 
siswa, serta gambaran umum sekolah 
penelitian. Berikut penjelasan lebih rinci 
mengenai setting penelitian, diantaranya: 
a. Tempat penelitian 

Lokasi penelitian yaitu Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Lamongan, Jl. 
Veteran No. 43 Lamongan. Provinsi 
Jawa Timur. 

b. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian dalam 
melaksanakan Penelitian Tindakan 
Kelas (PTK) ini perlu adanya 
rancangan waktu yang tepat sehingga 
penelitian dapat berjalan dengan baik 
dan sesuai dengan yang diharapkan 
yaitu memperoleh hasil yang 
maksimal. Penelitin dilaksanakan 
minggu ke dua di bulan Agustus 
sampai minggu ke tiga dibulan 
September 2018.  

3. Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan 

rancangan penelitian tindakan kelas 
(PTK). Menurut Aqib, Zainal (2009): 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah 
penelitian yang dilakukan oleh guru 
dikelasnya sendiri melalui refleksi diri 
dengan tujuan untuk memperbaiki 
kinerjanya sehingga hasil belajar siswa 
meningkat. Menurut Rofiudin dalam 
Wahidmurni PTK merupakan penelitian 
yang bertujuan untuk memberikan 
sumbangan nyata bagi peningkatan 
profesionalisme guru, menyiapkan 
pengetahuan, pemahaman dan wawasan 
tentang prilaku guru mengajar dan siswa 
belajar.  Sedangkan menurut Hopkins 
penelitian tindakan kelas adalah 
penelitian yang mengkombinasikan 
prosedur penelitian dengan tindakan 
substantif, suatu tindakan yang dilakukan 
dalam disiplin inkuiri, atau suatu usaha 
seseorang untuk memehami apa yang 
sedang terjadi, sambil terlibat dalam 
sebuah proses perbaikan dan perubahan. 

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah 
bahwa dilakukannya PTK adalah dalam 
rangka guru bersedia untuk 
mengintropeksi, bercermin, merefleksi, 
atau mengevaluasi dirinya sendiri 
sehingga kemampuannya sebagai seorang 
pengajar diharapkan cukup professional 
untuk selanjutnya, diharapkan dari 
peningkatan kemampuan diri tersebut 
dapat berpengaruh terhadap peningkatan 
kualitas anak didiknya, baik dalam aspek 
penalaran, keterampilan, pengetahuan 
hubungan sosial maupun aspek-aspek 
lain yang bermanfaat bagi anak didik 
untuk menjadi dewasa. 

Secara skema model penelitian dapat 
digambarkan seperti di bawah ini:  
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Dari gambar di atas dapat dijelaskan 
mengenai tahapan-tahapan yang akan 
dilakukuan dalam penelitian, yaitu antara 
lain: 
a. Perencanaan 

Sebelum melakukan langkah itu 
semua peneliti terlebih dahulu 
mengidentifikasi penyebab masalah serta 
kemungkinan-kemungkinannya dengan 
cara mewawancarai siswa dan 
mengobservasi langsung di kelas. Setelah   
menemukan   penyebab   masalah   
kemudian   peneliti   melakukan formulasi 
solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. 
Hipotesis tindakan merupakan  tindakan  
yang  diduga  akan  memecahkan  masalah  
yang  ingin diatasi dengan 
penyelenggaraan penelitian tindakan 
kelas. 

Dalam tahap perencanaan peneliti 
menjelaskan tentang apa, mengapa, 
kapan, di mana, dan bagaimana tindakan 
tersebut akan dilakukan. Selanjutnya 
peneliti menentukan titik atau fokus 
peristiwa yang perlu mendapatkan 
perhatian khusus untuk diamati 
kemudian membuat sebuah instrumen 
pengamatan untuk membantu peneliti 
merekam fakta yang terjadi selama 
tindakan berlangsung.  Selain menyusun   
instrumen   peneliti   juga   menyiapkan   
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
dengan pendekatan kooperatif model 
TAPPS. 
b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan (acting) merupakan 
tahap implementasi atau penerapan isi 
rancangan, yaitu melaksanakan tindakan 
di kelas. Pelaksanaan ini mengacu pada 

RPP yang telah disiapkan sebelumnya, 
yaitu RPP dengan model kooperatif   
model TAPPS.   Action   ini dilaksanakan 
untuk memperbaiki masalah yang terjadi 
dalam pembelajaran. Langkah-langkah   
praktis   tindakan   yaitu,   apa   yang   akan   
pertama   kali dilakukan, bagaimana cara 
organisasi kelas, dan bagaimana cara 
mengambil data. 
c. Pengamatan/Observasi (observing) 

Observing adalah kegiatan 
pengamatan untuk memotret sejauh mana 
efektivitas kepemimpinan atau tindakan 
telah mencapai sasaran. Efektivitas 
kepemimpinan atasan dari suatu 
intervensi terus dimonitor secara reflektif. 
Pada saat observasi peneliti mendasarkan 
pada pedoman instrumen penelitian yang   
telah   ditentukan   pada   saat   
perencanaan.   Dalam   hal   ini   peneliti 
mengamati keaktifan siswa, motivasi 
belajar, dan hasil belajar. Kegiatan 
observasi diselenggarakan pada saat 
pembelajaran mata pelajaran Geografi. 
d. Refleksi (reflecting) 

Reflecting adalah kegiatan mengulas 
secara kritis tentang perubahan yang 
terjadi yaitu, siswa, suasana kelas, dan 
guru.  Refleksi merupakan kegiatan untuk 
mengemukakan kembali apa yang sudah 
dilakukan. Dengan kata lain refleksi 
dilaksanakan seusai kegiatan 
pembelajaran selesai. Refleksi bertujuan 
untuk mengkaji secara menyeluruh 
tindakan yang telah dilakukan 
berdasarkan data yang telah terkumpul. 
Setelah itu peneliti mengadakan evaluasi 
guna menyempurnakan tindakan siklus 
berikutnya apabila siklus sebelumnya 
dinilai masih banyak mengalami kendala 
yang terjadi pada saat di lapangan. 
4. Kolaborator Penelitian 

Kolaborator adalah orang atau pihak 
yang membantu dalam mengumpulkan 
data penelitian. Dengan kata lain pihak 
yang diajak kerja sama dalam   
menyelesaikan penelitian tindakan   kelas 
ini. Kolaborator bertugas membantu 
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peneliti dalam mendesain kerangka 
penelitian, melakukan pengamatan, 
membantu menganalisis data, dan 
memberikan masukan dalam pelaporan 
data. Dalam ini peneliti dibantu oleh Nur 
Faidah, S.Pd. dan Nina Hadriyanti, S.Pd. 
5. Prosedur Penelitian 

Adapun langkah-langkah dari desain 
prosedur penelitian adalah sebagai 
berikut: 
a. Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini peneliti 
merencanakan hal-hal yang akan 
diajarkan serta permasalahan yang ada, 
dan cara pemecahannya Adapun hal- hal 
yang dilakukan dalam pada tahap 
perencanaan antara lain: 

1) Peneliti   melakukan   analisis   
standar   isi   untuk   mengetahui   
standar kompetensi dan 
kompetensi dasar. 

2) Menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) 

3) Menentukan tempat atau 
lingkungan sebagai sumber 
belajar, serta menentukan waktu 
yang dibutuhkan. 

4) Membentuk kelompok belajar 
yang akan diterapkan dalam 
metode kooperatif model TAPPS. 

5) Peneliti menyusun skenario 
pembelajaran 

6) Peneliti mengundang kolaborator 
dibutuhkan 

7) Peneliti membuat lembar kerja 
siswa sesuai dengan kompetensi  
dasar. Dalam hal ini adalah tes pra 
siklus, siklus I, dan siklus II. 

8) Menyiapkan alat  penilain  untuk  
proses pembelajaran  dan  sejauh  
mana pemahaman siswa setelah 
melakuakan pembelajaran 
dengan metode kooperatif model 
TAPPS . 

b. Pelaksanaan Tindakan 
Pelaksanaan tindakan merupakan 

suatu tindakan yang dilakukan peneliti 
sebagai upaya perbaikan atau perubahan 

yang diinginkan, yaitu perbaikan hasil 
mata pelajaran geografi, materi konsep 
wilayah dan tata ruang. Peneliti pada 
pelaksanakan tindakan   yaitu   ikut   
terlibat   dalam   proses   pembelajaran   
yang   telah direncanakan yaitu sesuai 
judul yang di ada. Adapun tindakan yang 
dilaksanakan pada tahap ini adalah 
melaksanakan tindakan sesuai dengan 
RPP yang telah disiapkan. Dalam hal ini 
meliputi kegiatan sebagai berikut: 

1) Peneliti memberikan wawasan 
berkaitan dengan tujuan 
pembelajaran yang diinginkan. 

2) Peneliti menyampaikan materi 
secara verbal, dalam hal ini adalah 
materi konsep wilayah dan tata 
ruang. 

3) Peneliti memberikan penugasan 
kepada siswa, agar mereka 
menyelesaikan tugas secara 
berkelompok. 

4) Peneliti membimbing siswa untuk 
mengadakan diskusi kelompok 
terhadap hasil pengamatannya 
untuk melengkapi dan lebih 
memahami materi yang 
dipelajari. 

5) Siswa melakukan diskusi untuk 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan 

6) Peneliti meminta siswa mewakili 
kelompoknya untuk memberikan 
laporan hasil belajar dari materi 
pokok untuk dibahas bersama. 

7) Guru membagikan kuis individu 
untuk dikerjakan oleh masing-
masing siswa dengan memastikan 
setiap individu bekerja sendiri 
dan tidak saling bekerjasama. 

8) Guru merekap hasil kuis dan 
menghitung skor kemajuan setiap 
siswa dan menetapkan predikat 
penghargaan kelompok 
berdasarkan hasil kuis. 

c. Observasi (Pengamatan) 
Observasi  sebagai  alat  pengumpulan  

data  yang  sistematis  artinya teknik  
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observasi  secara  pencatatannya  
dilakukan  untuk  menafsirkan  data 
secara objektif.  Pada tahap observasi ini 
peneliti merekam kegiatan siswa untuk 
mendapatkan data-data dari hasil 
pembelajaran, agar peneliti mendapatkan 
hasil yang valid. Dalam hal ini peneliti 
dibantu oleh kolaborator. Peneliti 
melakukan pengamatan sesuai dengan 
pedoman atau lembar observasi yang 
telah disiapkan. Dalam observasi ini 
peneliti atau observer mengamati secara 
langsung tentang motivasi dan keaktifan 
siswa. 
d. Refleksi 

Refleksi dimaksudkan untuk 
mengkaji secara menyeluruh tindakan 
yang telah dilakukan, berdasarkan data 
yang telah berkumpul, kemudian 
dilakukan evaluasi guna untuk 
menyempurnakan tindakan berikutnya. 
Pada tahap refleksi ini peneliti dan 
kolaborator mengadakan diskusi untuk 
menganalisis  hasil  pre test  dan  post  test  
yang  dilakukan  siswa,  dari  hasil 
pengamatan kinerja siswa dan guru serta 
keaktifan siswa dalam pembelajaran. 
Hasil dari refleksi ini oleh guru dijadikan 
acuan untuk mengadakan perbaikan- 
perbaikan, dan selanjutnya direncanakan 
kembali pada pelaksanaan siklus II. 
Apabila pada Siklus I hasil belajar siswa 
belum mencapai target yang telah 
ditentukan, maka penelitian belum bisa 
dikatakan berhasil, sehingga peneliti 
harus melanjutkan ke siklus II. Apabila 
pada siklus II hasil belajar siswa sudah 
mengalami peningkatan dengan 
menggunakan langkah-langkah yang 
benar sesuai dengan target yang telah 
direncanakan maka penelitian baru 
dikatakan berhasil. 
6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode 
pengumpulan data yang digunakan 
adalah: 

 
 

a. Observasi 
Observasi yaitu cara pengambilan 

data dengan menggunakan fungsi 
pancaindera yakni indera penglihatan 
sebagai alat bantu utamanya untuk 
melakukan pengamatan langsung.  
Observasi dilaksanakan pada setiap siklus 
untuk menyimpulkan pelaksanaan siklus 
yang kemudian direfleksikan pada 
tahapan siklus berikutnya. Penggunaan 
observasi dalam penelitian ini ditujukan 
untuk mengumpulkan data tentang 
penguasaan materi konsep wilayah dan 
tata ruang. 
b. Tes/Evaluasi 

Tes dilakukan pada tahapan pra 
siklus, siklus I, dan siklus II. Metode 
pengumpulan data penelitian ini 
digunakan untuk memperoleh data 
tentang peningkatan nilai hasil belajar 
siswa selama proses tindakan siklus. 
Adapun instrument butir evaluasi 
terlampir di halaman belakang. 
7. Teknik Analisis Data 

Untuk mencari nilai rata-rata kelas 
digunakan rumus, jumlah nilai siswa 
dibagi dengan jumlah siswa. Adapun 
rumus penghitungan angka 
prosentasenya adalah: 

Nilai = skor yang dicapai: skor maksimal 
x 100% 
Peneliti menentukan indikator 

keberhasilan siswa dengan menggunakan 
kriteria penyekoran seperti tabel berikut: 

 

NO PRESENTASE KRITERIA 

1 76% - 100%: Baik sekali 

2 51% - 75%   Baik 

3 26%-50% Cukup 

4 0% - 25% Kurang 
Tabel :  3.3  Skor Indikator Keberhasilan Siswa 

8. Indikator Ketercapaian Penelitian 
Dalam menentukan indikator 

keberhasilan ini peneliti memakai patokan 
berdasarkan nilai KKM mata pelajaran 
Geografi kelas XII adalah 80.  Jika siswa 
secara keseluruhan mampu mencapai 
nilai KKM sebesar 80 maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa metode kooperatif 



 

755 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 5 No. 1, Januari – Juni 2021 

model TAPPS dapat meningkatkan nilai 
hasil belajar siswa. Walaupun demikian, 
peneliti mengaggap  penelitian  ini  
berhasil  apabila  nilai  rata-rata  siswa  
melebihi  nilai KKM yang ditentukan, 
yakni lebih besar sama dengan 80. 
9. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah: 

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 

b. Lembar Test Pra Siklus 
c. Lembar Test Siklus I 
d. Lembar Test Siklus II 
e. Lembar Observasi 

 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1.  Hasil Penelitian Siklus 1 
a. Aktivitas Belajar Siswa pada 

Pembelajaran Kooperatif Model 
Think Aloud Pair Problem Solving 
(TAPPS) 
Kegiatan yang dilakukan pada siklus 

1 meliputi perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi dan refleksi. Masing-
masing kegiatan diuraikan sebagai 
berikut. 
1) Perencanaan 

Pada tahap ini, kegiatan yang 
dilakukan adalah sebagai berikut: 

(a) Menyiapkan rencana 
pembelajaran, lembar observasi, 
format wawancara, catatan 
lapangan, dan format jurnal 
belajar. 

(b) Menyiapkan daftar nama anggota 
kelompok 

(c) Menyiapkan lembar kegiatan 
siswa (LKS) dan tes akhir 
pertemuan. 

(d) Melakukan koordinasi dengan 
observer. 

Pada siklus 1 rencana pembelajaran 
difokuskan pada pemahaman Konsep 
Wilayah Dan Tata Ruang. Pelaksanaan 
pembelajaran direncanakan selama 4 × 45 
menit     

2) Pelaksanaan Tindakan 
Siklus I dilaksanakan pada tanggal 27, 

29 Agustus dan 3  September 2018 untuk 
penerapan pembelajaran Model Think 
Aloud Pair Problem Solving (TAPPS), 
sedangkan pada tanggal 5 September 2018 
dilaksanakan tes akhir siklus untuk 
mengetahui tingkat pemahaman dan 
perkembangan siswa pada siklus 
pertama. Penyajian materi sesuai dengan 
urutan penyajian pada rencana 
pembelajaran yang telah disusun 
sebelumnya. Siswa yang mengikuti 
tindakan 1 siklus 1 adalah 34 siswa. 
Sedangkan pada tindakan 2 siklus 1 juga 
34 siswa. 

Langkah pembelajaran sebagai 
berikut: 
 Kegiatan Pendahuluan              

- Pada tahap awal ini pembelajaran 
dibagi menjadi empat tahap, yaitu 
Eksplorasi, eksplanasi, ekspansi 
dan evaluasi. Pada tahap eksplorasi 
guru melakukan penyajian kelas 
dengan cara tanya jawab dengan 
siswa untuk mengetahui 
kemampuan awal dan mengecek 
pengetahuan siswa sebelumnya.  

- Guru membuka pelajaran dengan 
memberi motivasi terhadap siswa 
dengan mengajukan pertanyaan 
yang berhubungan dengan 
pengetahuan awal siswa. Guru 
menampilkan materi Konsep 
Wilayah Dan Tata Ruang melalui 
LCD, kemudian siswa diminta 
menyebutkan beberapa contoh 
wilayah dan berbagai tata ruang 
wilayah di Indonesia. 

 Kegiatan inti 
- Pembentukan kelompok heterogen 

sesuai dengan tes awal yang 
dilakukan sebelumnya.  

- Selanjutnya pada tahap eksplanasi 
siswa melakukan diskusi kelompok 
untuk menyelesaikan LKS yang 
telah diberikan. Guru bertindak 
sebagai motivator dan fasilitator 
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berusaha memberikan bantuan 
kepada siswa yang merasa 
kesulitan dengan cara memancing 
dan mengarahkan siswa untuk 
memperoleh jawaban sendiri.  

- Setelah diskusi selesai dilanjutkan 
dengan tahapan ekspansi yaitu 
presentasi kelas. Kelompok yang 
presentasi dipilih secara acak. Pada 
saat presentasi kelas 
memungkinkan untuk kelompok 
lain mengajukan pertanyaan 
kepada kelompok pelapor dan 
didiskusikan secara klasikal. 

 Kegiatan Penutup  
- Pada akhir tindakan 1 dilakukan tes 

akhir tindakan untuk mengecek 
seberapa dalam pemahaman siswa 
terhadap materi. Selain itu juga 
digunakan sebagai skor baru untuk 
mengetahui poin perkembangan 
dan penghargaan. Di akhir 
tindakan 2 juga dilakukan tes akhir 
tindakan yang digunakan sebagai 
skor baru yang akan dibandingkan 
dengan skor dasar yaitu skor tes 
akhir tindakan 1. 

3) Observasi 
(a) Hasil Lembar Observasi.  

Selama kegiatan pembelajaran 
berlangsung, peneliti bersama teman 
sejawat (observer) melakukan 
observasi. Observer mengisi lembar 
observasi yang telah terlampir pada 
lampiran.  

(b) Hasil Wawancara 
Wawancara dilakukan untuk 
mengetahui sejauh mana proses, 
pengaruh, keadaan, kendala, dan 
persoalan lain yang timbul selama 
pemberian tindakan pada siklus 1. 
Wawancara dilaksanakan di akhir 
siklus. Dari wawancara diperoleh 
informasi bahwa siswa sangat senang 
dengan dilaksakannya pembelajaran 
Model Think Aloud Pair Problem 
Solving (TAPPS), mereka 
menganggap dengan pembelajaran 

Model Think Aloud Pair Problem 
Solving (TAPPS)  dapat merangsang 
pola pikir dan kemampuan siswa 
dalam memahami dan meningkatkan 
kemampuan dalam pelajaran geografi 
pada kompetensi Konsep Wilayah 
Dan Tata Ruang. 

(c) Hasil Catatan Lapangan 
Hasil catatan lapangan yang telah 
dilakukan dalam siklus 1 sebagai 
berikut.  
(1) Siswa terlihat santai dan 

menikmati pembelajaran 
(2) Tertib dalam pelaksanaan 

pembelajaran 
(3) Siswa memperhatikan dan 

konsentrasi pada pembelajaran, 
serta pada saat presentasi dan 
diskusi. 

(d) Hasil Tes Akhir Pertemuan 
Pada tindakan 1 siklus 1 kelompok 

yang mendapatkan penghargaan sebagai 
kelompok super adalah kelompok 5. Hal 
ini diperoleh dari skor perkembangan 
rata-rata kelompok. Sedangan poin 
perkembangannya diperoleh dari selisih 
skor dasar (tes awal) dan skor baru (tes 
akhir tindakan 1) yang sesuai dengan 
kriteria yang telah ditetapkan dalam bab 
3. Untuk mengetahui lebih jelas tentang 
poin kelompok dan penghargaannya 
dapat dilihat di lampiran. 

Pada tindakan 2 siklus 1 kelompok 
yang memperoleh penghargaan sebagai 
kelompok super adalah kelompok 2. Hal 
ini diperoleh dari skor perkembangan 
rata-rata kelompok. Sedangan poin 
perkembangannya diperoleh dari selisih 
skor dasar (tes akhir tindakan 1) dan skor 
baru (tes akhir tindakan 2) yang sesuai 
dengan kriteria yang telah ditetapkan 
dalam bab 3. Untuk mengetahui lebih jelas 
tentang poin kelompok dan 
penghargaannya dapat dilihat di 
lampiran. 
(e) Hasil Jurnal Belajar 

Jurnal belajar yang dibuat oleh siswa 
menunjukkan bahwa hampir semua siswa 
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senang dengan metode yang telah 
dilakukan karena siswa diberikan 
kebebasan berfikir yang bertanggung 
jawab, lebih aktif tidk sekedar sebagai 
peserta pasif dan dapat meningkatkan 
pemahaman tentang konsep yang sedang 
dipelajari. 
4) Analisis dan Refleksi 

Sesuai dengan kriteria keberhasilan 
siklus, maka pembelajaran pada siklus 1 
dikatakan berhasil. Hal ini dikarenkan 
hasil observasi aktivitas siswa lebih dari 
70%, aktivitas guru dan desain 
pembelajaran dikategorikan baik, hasil tes 
akhir siklus dari semua subjek paling 
sedikit 75% dari jumlah siswa telah 
memperoleh skor ≥ 70, hasil wawancara 
dan jurnal belajar menunjukkan siswa 
sangat senang dalam mengikuti 
pembelajaran, dan hasil LKS 
menunjukkan dua pertiga dari kelompok 
telah dapat menyelesaikan dengan baik.  

Berdasarkan rancangan penelitian 
yang telah disusun maka peneliti masuk 
ke siklus kedua dengan merevisi 
perencanaan yang ada pada siklus 
pertama karena pembelajaran telah 
memenuhi kriteria keberhasilan yang 
telah diuraikan sebelumnya. Berikut 
refleksi pada siklus 1. 

a) Kondisi terlalu santai 
b) Siswa belum terbiasa dengan 

kondisi pembelajaran 
c) Terdapat beberapa siswa yang 

pasif 
d) Penggunaan waktu belajar yang 

kurang efektif karena dengan 
diskusi kelompok dan presentasi 
memakan waktu yang cukup 
lama. 

e) Siswa senang dengan 
diadakannya tes akhir tindakan 
karena dianggap dapat mengukur 
kemampuan belajarnya secara 
langsung. 

 
 

b. Hasil Belajar Siswa pada 
Pembelajaran Kooperatif Model 
Think Aloud Pair Problem Solving 
(TAPPS) 
Hasil Belajar siswa bisa dilihat dari 

kerja enam kelompok siswa yang 
dilaksanakan pada hari senin (3 
September 2018), dimana hasil pekerjaan 
siswa secara keseluruhan diatas 70 , 
namun belum semua kelompok bisa 
mencapai nilai diatas 84 untuk 
mendapatkan nilai B. adapun hasil belajar 
siswa secara berkelompok (terlampir) 
dengan rekapitulasinya  bisa dilihat dari 
tabel dibawah ini: 

 

NILAI JUMLAH KEL. KET. 

< 70 0  

71 -  80 4  

81 – 90 2  

91 - 100 0  
Tabel 4.1 hasil belajar siswa secara 
berkelompok 

 
Tes akhir siklus I dilaksanakan pada 

tanggal 5 September 2018 Waktu untuk 
mengerjakan tes akhir siklus I selama 60 
menit. Soal berbentuk obyektif sebanyak 
25 butir, dapat dilihat pada lampiran. 
Jumlah siswa yang mengikuti tes akhir 
siklus I adalah 34 siswa. Dimana hasil tes 
akhir siklus I disajikan dalam Tabel 
berikut ini. 

NILAI JUMLAH SISWA KET. 

< 60 0  

61 -  70 5  

71 – 80 12  

81 – 90 17  

91 - 100 0  
Tabel 4.2  Hasil belajar siswa individu 

 
Dari tabel terlihat bahwa persentase 

siswa yang mendapatkan nilai atara 71 -80 
lebih banyak dibandingkan yang lain Hal 
ini menyebabkan pembelajaran pada 
siklus I sesuai dengan persentase 
keberhasilan yang sudah ditetapkan yaitu 
75% dari jumlah siswa telah memperoleh 
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skor ≥ 70. Dari KKM yang ditentukan 
yaitu 80 . 50% siswa bisa mencapai target 
KKM tersebut, Adapun 50 % masih    
belum tuntas. 
c. Temuan Dalam Siklus I 
1) Guru belum dapat menggunakan 

waktu secara efektif, karena 
pembelajaran yang dialokasikan 90 
menit menghabiskan waktu sampai 
120 menit. 

2) Guru kurang dapat memberikan 
penguatan positif, sehingga para 
siswa belum sepenuhnya termotivasi 
dalam proses pembelajaran. 

3) Guru dan siswa kurang 
mempersiapkan sumber materi 
pembelajaran sehingga saat proses 
pembelajaran berlangsung siswa 
ramai saling pinjam meminjam 
sumber materi pembelajaran. 

d. Refleksi Tindakan Siklus I 
1) Untuk memenuhi ketepatan waktu 

sesuai yang dialokasikan semula 
kelompok dibentuk saat dimulai 
pelajaran, diperbaiki dengan 
pebentukan kelompok sehari 
sebelumnya. 

2) Memberi penguatan positif, baik 
perorangan maupun kepada 
kelompok dan pemberian 
penghargaan, hal ini sangat efektif 
untuk memotivasi siswa dalam 
belajar. 

3) Menambah sumber materi 
pembelajaran, dengan cara : 
Diumumkan terlebih dahulu, buku-

buku apa yang perlu dibawa dan dipakai 
dan Memperbanyak dengan foto copy 
materi pembelajaran, bila jumlah sumber 
materi pembelajaran terbatas. 

 
2. Hasil Penelitian Siklus 2 

Pada siklus 2 kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan merupakan perbaikan 
dari kegiatan pembelajaran pada siklus 1. 
Perbaikan dilakukan berdasarkan refleksi 
siklus 1. Seperti halnya pada siklus 1 
pelaksanaan siklus 2 terdiri dari 

perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi. 
a. Aktivitas Belajar Siswa pada 

Pembelajaran Kooperatif Model 
Think Aloud Pair Problem Solving 
(TAPPS) 

1) Perencanaan  
Pada tahap ini, kegiatan yang 

dilakukan adalah sebagai berikut. 
a) Menyiapkan rencana 

pembelajaran, lembar observasi, 
format wawancara, dan catatan 
lapangan. 

b) Menyiapkan daftar nama anggota 
kelompok (kelompok sama 
dengan siklus 1). 

c) Menyiapkan lembar studi kasus 
dan tes akhir pertemuan. 

d) Melakukan koordinasi dengan 
observer. 

Pada siklus 2 rencana pembelajaran 
difokuskan pada pemahaman Interpretasi 
citra penginderaan jauh. Pelaksanaan 
pembelajaran direncanakan selama 3 × 45 
menit. 
2) Pelaksanaan Tindakan 

 Siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 
10, 12, dan 17 September 2018 untuk 
penerapan pembelajaran Model Think 
Aloud Pair Problem Solving (TAPPS), 
sedangkan pada tanggal 19 September  
dilaksanakan tes akhir siklus 2 untuk 
mengetahui tingkat pemahaman dan 
perkembangan siswa pada siklus kedua. 
Penyajian materi sesuai dengan urutan 
penyajian pada rencana pembelajaran 
yang telah disusun sebelumnya. Siswa 
yang mengikuti tindakan 1 siklus 2 adalah 
34 siswa begitu juga pada tindakan 2 
siklus 2 yang mengikuti sebanyak 34 
siswa. 

Pembelajaran dibagi menjadi empat 
tahap, yaitu Eksplorasi, eksplanasi, 
ekspansi dan evaluasi. Pada tahap 
eksplorasi guru melakukan penyajian 
kelas dengan metode ceramah layaknya 
pembelajaran konvensional. Pada tahap 
itu guru memberikan gambaran secara 
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garis besar materi yang akan dipelajari. 
Guru berusaha menghubungkan materi 
yang akan disampaikan dengan materi 
sebelumnya, sehingga terjadi konstruksi 
informasi secara mandiri oleh siswa. 
Selanjutnya dibentuk kelompok 
heterogen, kelompok yang digunakan 
sama seperti pada siklus 1.  

Hal ini berdasarkan pertimbangan, 
kelompok yang terbentuk pada siklus 1 
cukup efektif. Selanjutnya pada tahap 
eksplanasi siswa melakukan diskusi 
kelompok untuk menyelesaikan studi 
kasus yang telah diberikan. Hal ini yang 
menjadi perbedaan siklus 1 dan siklus 2. 
Siswa dihadapkan pada suatu kondisi 
tertentu dan mereka diminta untuk 
memberikan pendapat sesuai dengan 
pengetahuannya.  

Guru bertindak sebagai motivator dan 
fasilitator berusaha memberikan bantuan 
kepada siswa yang merasa kesulitan 
dengan cara memancing dan 
mengarahkan siswa untuk memperoleh 
jawaban sendiri. Setelah diskusi selesai 
dilanjutkan dengan tahapan ekspansi 
yaitu presentasi kelas. Kelompok yang 
presentasi dipilih secara acak. Pada saat 
presentasi kelas memungkinkan untuk 
kelompok lain mengajukan pertanyaan 
kepada kelompok pelapor dan 
didiskusikan secara klasikal. Dalam tahap 
ini tidak ada masalah yang berarti karena 
hampir 100% kelompok menyelesaikan 
setiap masalah dengan baik. 

Pada akhir tindakan 1 siklus 2 
dilakukan tes akhir tindakan untuk 
mengecek seberapa dalam pemahaman 
siswa terhadap materi. Selain itu juga 
digunakan sebagai skor baru untuk 
mengetahui poin perkembangan dan 
penghargaan. Di akhir tindakan 2 siklus 2 
juga dilakukan tes akhir tindakan yang 
digunakan sebagai skor baru yang akan 
dibandingkan dengan skor dasar yaitu 
skor tes akhir tindakan 1. 

 
 

3) Observasi 
a) Hasil Lembar Observasi 

Selama kegiatan pembelajaran 
berlangsung, peneliti bersama teman 
sejawat (observer) melakukan observasi. 
Observer mengisi lembar observasi yang 
telah terlampir pada lampiran.  
b) Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk 
mengetahui sejauh mana proses, 
pengaruh, keadaan, kendala, dan 
persoalan lain yang timbul selama 
pemberian tindakan pada siklus 2. 
Wawancara dilaksanakan di akhir siklus. 
Dari wawancara diperoleh informasi 
bahwa siswa sangat senang dengan 
dilaksakannya pembelajaran Model Think 
Aloud Pair Problem Solving (TAPPS), 
mereka menganggap dengan 
pembelajaran Model Think Aloud Pair 
Problem Solving (TAPPS) siswa diberikan 
kesempatan dalam memberikan 
pendapat, sehingga pembelajaran dapat 
mengaktifkan siswa secara efektif. 
c) Hasil Catatan Lapangan 

Hasil catatan lapangan yang telah 
dilakukan dalam siklus 1 sebagai berikut. 

(1) Pembelajaran berjalan secara 
tertib dan lancar 

(2) Siswa aktif dalam pembelajaran 
(3) Pembelajaran berjalan secara 

efektif hal ini diindikasikan 
dengan siswa aktif dan materi 
dapat diterima dengan baik oleh 
semua siswa melalui konstruksi 
sendiri. 

d) Hasil Tes Akhir Pertemuan 
Pada tindakan 1 siklus 2 kelompok 

yang mendapatkan  penghargaan sebagai 
kelompok super ada 3 kelompok yaitu 
kelompok 3,4 dan 5. Hal ini menunjukkan 
peningkatan yang cukup signifikan bila 
dibandingkan dengan siklus 1. Poin 
perkembangan diperoleh dari skor 
perkembangan rata-rata kelompok. 
Sedangan poin perkembangannya 
diperoleh dari selisih skor dasar (tes awal 
tindakan 1 siklus 2) dan skor baru (tes 
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akhir tindakan 1) yang sesuai dengan 
kriteria yang telah ditetapkan dalam bab 
3. Untuk mengetahui lebih jelas tentang 
poin kelompok dan penghargaannya 
dapat dilihat di lampiran. 

Pada tindakan 2 siklus 2 tidak satupun 
kelompok yang mendapatkan 
penghargaan sebagai kelompok super. 
Tetapi kemampuan kelompok semakin 
berimbang semuannya, hal ini 
ditunjukkan dengan 6 kelompok 
mendapatkan penghargaan baik dan dua 
kelompok sebagai kelompok hebat. Hal 
ini diperoleh dari skor perkembangan 
rata-rata kelompok. Sedangan poin 
perkembangannya diperoleh dari selisih 
skor dasar (tes akhir tindakan 1) dan skor 
baru (tes akhir tindakan 2) yang sesuai 
dengan kriteria yang telah ditetapkan 
dalam bab 3. Untuk mengetahui lebih jelas 
tentang poin kelompok dan 
penghargaannya dapat dilihat di 
lampiran. 
e) Hasil Jurnal Belajar 

Jurnal belajar yang dibuat oleh siswa 
menunjukkan bahwa hampir semua siswa 
dapat lebih mudah dalam memahami 
materi, siswa lebih berani dalam 
mengungkapkan pendapat, dan siswa 
merasa lebih nyaman dalam 
pembelajaran. 
4) Refleksi 

Sesuai dengan kriteria keberhasilan 
siklus, maka pembelajaran pada siklus 2 
dikatakan berhasil. Hal ini dikarenkan 
hasil observasi aktivitas siswa lebih dari 
70%, aktivitas guru dan desain 
pembelajaran dikategorikan baik, hasil tes 
akhir siklus dari semua subjek paling 
sedikit 75% dari jumlah siswa telah 
memperoleh skor ≥ 70, hasil wawancara 
dan jurnal belajar menunjukkan siswa 
sangat senang dalam mengikuti 
pembelajaran, dan hasil LKS 
menunjukkan dua pertiga dari kelompok 
telah dapat menyelesaikan dengan baik.  

Dilihat dari tes akhir siklus 2 semua 
siswa memperoleh nilai ≥ 70.sedangkan 

jika dilihat dari proses pembelajarannya 
terdapat peningkatan juga yaitu dilihat 
dari observasi yang dilakukan.  

Adapun refleksi pada siklus 2: 
a) Kondisi pembelajaran cukup efektif 
b) Siswa mulai terbiasa dengan kondisi 

pembelajaran sehingga siswa dapat 
lebih aktif dalam pembelajaran 

c) Masih terdapat siswa yang pasif 
d) Penggunaan studi kasus dapat 

meningkatkan minat siswa dalam 
belajar 
 

b. Hasil Belajar Siswa pada 
Pembelajaran Kooperatif Model 
Think Aloud Pair Problem Solving 
(TAPPS)  
 Hasil Belajar siswa bisa dilihat dari 

kerja enam kelompok siswa pada siklus II 
yang dilaksanakan pada hari senin (17 
September 2018), dimana hasil pekerjaan 
siswa secara keseluruhan diatas 80, dan 
palng tinggi adalah 95. Ini menunjukkan 
adanya peningkatan yang signifikan. 
Adapun hasil belajar siswa secara 
berkelompok (terlampir) dengan 
rekapitulasinya bisa dilihat dari tabel 
dibawah ini: 

 

NILAI JUMLAH KELOMPOK KET. 

< 70 0  

71-80 0  

81-90 4  

91-100 2  
Tabel 4.3 hasil belajar siswa secara 
berkelompok 

 
Tes akhir siklus II dilaksanakan pada 

Hari Rabu tanggal 19 September 2018 
Waktu untuk mengerjakan tes akhir siklus 
II selama 60 menit. Soal berbentuk 
obyektif sebanyak 25 butir, dapat dilihat 
pada lampiran. Jumlah siswa yang 
mengikuti tes akhir siklus II adalah 34 
siswa. Dimana hasil tes akhir siklus II 
disajikan dalam Tabel berikut ini. 
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NILAI JUMLAH SISWA KET. 

< 60   

61 -  70   

71 – 80 6  

81 – 90 26  

91 - 100 2  
Tabel 4.2 Hasil belajar siswa individu 

 
Dari tabel 4.4. terlihat bahwa 

persentase siswa yang mendapatkan nilai 
minimal 80 sebanyak 100%. Hal ini 
menyebabkan pembelajaran pada siklus 2 
sesuai dengan persentase keberhasilan 
yang sudah ditetapkan yaitu 75% dari 
jumlah siswa telah memperoleh skor ≥ 80. 
Jika dilihat dari KKM nya adalah 80 maka 
siswa yang lulus mencapai 82,3%. 

Dengan kata lain pembelajaran 
geografi pada kompetensi dasar Konsep 
Wilayah Dan Tata Ruang melalui Model 
Think Aloud Pair Problem Solving 
(TAPPS) dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa. 

 
3. Pembahasan  
a. Siklus 1 

Dari hasil Diskusi siswa pada siklus 1 
diperoleh hasil sebagai berikut: 
 

KEL NAMA SISWA NILAI 

1 1. Nur Rahmayati Nur R 
2. Shofi Amalia Islami 
3. Widya Ayu Ningtyas 
4. Anaslifa Mafika Sari 
5. Ismatuz Zakiyah 
6. Diva Aini Novarianti 

71 

2 1. Putri Nadhifa Tiaranita 
2. Rosalia Aries Mara 
3. Maulida Dwi Ayu R 
4. Adelia Debita Miralda 
5. Fiorelika Nirbita R 
6. Yuyun Latifah Sari 

72 

3 1. Alfi Nimas Ayu 
Amaliyah 

2. Ravika Amalia Rizky 
3. Sivana Intan Permata S 
4. Heti Susila Wati 
5. Feny Nur Rohmawati 
6. Azizah Maulidatus S 

85 

4 1. Natasya Triamanda F 
2. Yenny Aviyanti N 
3. Bihevi Alfain 
4. Miftahul Ulfa 
5. Anggita Putri Herawati 
6. Siti Nurul Fadhilla 

75 

5 1. Betti Auliya'ul T 
2. Sabella Dwi Anindya S 
3. Sylvia Ira Dwi N 
4. Dewik Kurniati Ningsi 
5. Silviana Tri Ivandri 

85 

6 1. Fitri Noer Aulia 
2. Rohmatul Hidayah 
3. Hikmatus Shoumul F 
4. Mas'ula  Inayatu U 
5. Nurul Maghfiro 

72 

Tabel 4.5 Nilai kelompok 

 
Dari Tabel diatas bisa disimpulkan 

bahwa terdapat 2 kelompok yang 
memperoleh nilai diatas 80 dan 
dinyatakan tuntas. Adapun 4 kelompok 
lainnya mendapatkan nilai kurang dari 
KKm yaitu 80 dan dinyatakan tidak 
tuntas. 

Adapun untuk tes akhir di siklus 1 
memperoleh hasil sebagai berikut: 

 

NO NAMA NILAI 

1.  Adelia Debita Miralda 72 

2.  Alfi Nimas Ayu 
Amaliya 

72 

3.  Anaslifa Mafika Sari 84 

4.  Anggita Putri Herawati 64 

5.  Azizah Maulidatus S 84 

6.  Betti Auliya'ul Tazkiyah 72 

7.  Bihevi Alfain 64 

8.  Dewik Kurniati Ningsih 72 

9.  Diva Aini Novarianti 72 

10.  Feny Nur Rohmawati 64 

11.  Fiorelika Nirbita R 88 

12.  Fitri Noer Aulia 88 

13.  Heti Susila Wati 88 

14.  Hikmatus Shoumul Fitri 72 

15.  Ismatuz Zakiyah 72 

16.  Mas'ula  Inayatu 
Umaroh 

88 

17.  Maulida Dwi Ayu R 64 

18.  Miftahul Ulfa 64 
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19.  Natasya Triamanda F 84 

20.  Nur Rahmayati Nur R 84 

21.  Nurul Maghfiro 88 

22.  Putri Nadhifa Tiaranita 88 

23.  Ravika Amalia Rizky 72 

24.  Rohmatul Hidayah 84 

25.  Rosalia Aries Mara 84 

26.  Sabella Dwi Anindya S 76 

27.  Shofi Amalia Islami 84 

28.  Silviana Tri Ivandri 76 

29.  Siti Nurul Fadhilla 84 

30.  Sivana Intan Permata S 88 

31.  Sylvia Ira Dwi N 76 

32.  Widya Ayu Ningtyas 88 

33.  Yenny Aviyanti N 76 

34.  Yuyun Latifah Sari 84 
Tabel 4.6 Nilai individu 

 
Dari Tabel diatas bisa disimpulkan 

bahwa terdapat 5  siswa yang 
memperoleh nilai 60-70, 12 siswa 
memperoleh nilai 71-80, 17 siswa 
memperoleh nilai 81-90. Jika dilihat 
KKMnya 80 maka bisa disimpulkan 
bahwa 50% siswa tuntas dan 50 siswa 
tidak tuntas pada siklus 1 ini. 
b. Siklus 2 

Dari hasil Diskusi siswa pada siklus 2 
diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

KEL. NAMA SISWA NILAI 

1 1. Nur Rahmayati 
Nur R 

2. Shofi Amalia 
Islami 

3. Widya Ayu 
Ningtyas 

4. Anaslifa Mafika 
Sari 

5. Ismatuz Zakiyah 
6. Diva Aini 

Novarianti 

85 

2 1. Putri Nadhifa 
Tiaranita 

2. Rosalia Aries Mara 
3. Maulida Dwi Ayu 

R 

88 

4. Adelia Debita 
Miralda 

5. Fiorelika Nirbita R 
6. Yuyun Latifah Sari 

3 1. Alfi Nimas Ayu A 
2. Ravika Amalia 

Rizky 
3. Sivana Intan 

Permata S 
4. Heti Susila Wati 
5. Feny Nur 

Rohmawati 
6. Azizah Maulidatus 

S 

95 

4 1. Natasya Triamanda 
F 

2. Yenny Aviyanti N 
3. Bihevi Alfain 
4. Miftahul Ulfa 
5. Anggita Putri 

Herawati 
6. Siti Nurul Fadhilla 

85 

5 1. Betti Auliya'ul T 
2. Sabella Dwi 

Anindya S 
3. Sylvia Ira Dwi N 
4. Dewik Kurniati N 
5. Silviana Tri Ivandri 

95 

6 1. Fitri Noer Aulia 
2. Rohmatul Hidayah 
3. Hikmatus Shoumul 

F 
4. Mas'ula  Inayatu U 
5. Nurul Maghfiro 

88 

Tabel 4.7 Nilai kelompok 

 
Dari Tabel diatas bisa disimpulkan 

bahwa dari 6 kelompok yang ada 100% 
kelompok dinyatakan tuntas dengan 
rincian 2 kelompok memproleh nilai 91-
100 dan 4 kelompok 81-90. Dengan 
demikian bisa disimpulkan dengan 
metode TAPPS terdapat peningkatan 
prestasi siswa. 

Adapun untuk tes akhir di siklus 2 
memperoleh hasil sebagai berikut: 
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NO NAMA NILAI 

1.  Adelia Debita Miralda 84 

2.  Alfi Nimas Ayu 
Amaliyah 

84 

3.  Anaslifa Mafika Sari 84 

4.  Anggita Putri Herawati 72 

5.  Azizah Maulidatus 
Septiana 

88 

6.  Betti Auliya'ul Tazkiyah 84 

7.  Bihevi Alfain 76 

8.  Dewik Kurniati Ningsih 84 

9.  Diva Aini Novarianti 88 

10.  Feny Nur Rohmawati 84 

11.  Fiorelika Nirbita 
Rashendri 

84 

12.  Fitri Noer Aulia 92 

13.  Heti Susila Wati 88 

14.  Hikmatus Shoumul Fitri 84 

15.  Ismatuz Zakiyah 76 

16.  Mas'ula  Inayatu Umaroh 76 

17.  Maulida Dwi Ayu R 84 

18.  Miftahul Ulfa 88 

19.  Natasya Triamanda 
Fahrisa 

76 

20.  Nur Rahmayati Nur R 88 

21.  Nurul Maghfiro 76 

22.  Putri Nadhifa Tiaranita 92 

23.  Ravika Amalia Rizky 84 

24.  Rohmatul Hidayah 84 

25.  Rosalia Aries Mara 84 

26.  Sabella Dwi Anindya S 84 

27.  Shofi Amalia Islami 88 

28.  Silviana Tri Ivandri 88 

29.  Siti Nurul Fadhilla 88 

30.  Sivana Intan Permata 
Sari 

88 

31.  Sylvia Ira Dwi Novitasari 84 

32.  Widya Ayu Ningtyas 84 

33.  Yenny Aviyanti 
Nurfitriani 

88 

34.  Yuyun Latifah Sari 88 
Tabel 4.8 Nilai individu 
 

Dari Tabel diatas bisa disimpulkan 
bahwa terdapat 6  siswa yang 
memperoleh nilai 71-80, 26 siswa 
memperoleh nilai 81-90,  dan 2 siswa 

memperoleh nilai 91-100. Jika dilihat 
KKMnya 80 maka bisa disimpulkan 
bahwa 82,3% siswa tuntas dan 7,7% tidak 
tuntas pada siklus 2 ini. 

Dengan demikian model TAPPS 
(Think Aloud Pair Problem Solving) yang 
digunakan dalam proses pembelajaran 
memiliki manfaat yagn signifikan dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini 
bisa dilihat dari 2 penilaian baik kelompok 
muapun individu ada peningkatan nilai 
pada siklus 1 dengan siklus 2, dari 50 % 
menjadi 82,3%. 

 
PENUTUP 
1. Kesimpulan  

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang 
telah dilakukan selama dua siklus, dan 
berdasarkan seluruh pembahasan serta 
analisis yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
a. Pembelajaran dengan kooperatif 

model TAPPS memiliki dampak 
positif dalam meningkatkan prestasi 
belajar siswa yang ditandai dengan 
peningkatan ketuntasan belajar siswa 
dalam setiap siklus, yaitu siklus I 
(50%), siklus II (82,3%). 

b. Penerapan metode pembelajaran 
kooperatif model TAPPS mempunyai 
pengaruh positif, yaitu dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa 
yang ditunjukan dengan hasil 
wawancara dengan beberapa siswa, 
rata-rata jawaban siswa menyatakan 
bahwa siswa tertarik dan berminat 
dengan metode pembelajaran 
kooperatif model TAPPS sehingga 
mereka menjadi termotivasi untuk 
belajar. 

 
2. Saran  

Dari hasil penelitian yang diperoleh 
dari uraian sebelumnya agar proses 
belajar mengajar geografi lebih efektif dan 
lebih memberikan hasil yang optimal bagi 
siswa, maka disampaikan saran sebagai 
berikut: 
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a. Untuk melaksanakan metode 
pembelajaran kooperatif model 
TAPPS memerlukan persiapan yang 
cukup matang, sehingga guru harus 
mampu menentukan atau memilih 
topik yang benar-benar bisa 
diterapkan dengan model kooperatif 
model TAPPS dalam proses belajar 
mengajar sehingga diperoleh hasil 
yang optimal. 

b. Dalam rangka meningkatkan prestasi 
belajar siswa, guru hendaknya lebih 
sering melatih siswa dengan berbagai 
macam metode pengajaran, walau 
dalam taraf yang sederhana,  dimana 
siswa nantinya dapat menemukan 
pengetahuan baru, memperoleh 
konsep dan keterampilan, sehingga 
siswa berhasil atau mampu 
memecahkan masalah-masalah yang 
dihadapinya. 

c. Perlu adanya penelitian yang lebih 
lanjut, karena hasil penelitian ini 
hanya dilakukan di kelas XII IPS-2 
Tahun Pelajaran 2018/2019. 

d. Untuk penelitian yang serupa 
hendaknya dilakukan perbaikan-
perbaikan agar diperoleh hasil yang 
lebih baik. 
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ABSTRACT 

This study was devised to improve the mathematics learning 

outcomes of class X IIK MAN 1 Lamongan on the topic of Three 

Variable Linear Equation Systems using the Course Review 

Horray (CRH) Learning Method. Regarding the aim of this study, 

the researcher conducted a classroom action research consisting 

of two cycles. This study employed a descriptive analysis by 

examining the improvement of students learning outcomes in the 

stage of pre-cycles, cycles I, and cycles II. These actions were 

carried out to thirty-one students. Taken together, the findings of 

this study suggest that the Course Review Horray (CRH) Learning 

Method upgraded the learning outcomes of class X IIK MAN 1 

Lamongan on the topic of Three Variable Linear Equation 

Systems by 35,48%. 

Keywords:   Mathematics Learning Outcomes, Three Variable 

Linear Equation Systems, Course Review Horray 

 

ABSTRAKSI 

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas X IIK MAN 1 Lamongan pada topik Sistem 

Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) menggunakan Model 

Pembelajaran Course Review Horray (CRH). Untuk tujuan 

tersebut, penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus 

dikembangkan oleh peneliti. Analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif dengan melihat peningkatan hasil belajar siswa 

pada tahap pra-siklus, siklus I dan siklus II. Tindakan tersebut 

diberikan kepada tiga puluh satu siswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Model Pembelajaran Course Review Horray 

(CRH) dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X IIK MAN 

1 Lamongan pada topik Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

(SPLTV) sebesar 35,48%. 

Kata kunci:  Hasil Belajar Matematika, Sistem Persamaan 

Linear Tiga Variabel (SPLTV), Course Review 

Horray 
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PENDAHULUAN
Matematika merupakan mata 

pelajaran yang telah diperkenalkan 
kepada siswa sejak tingkat dasar. Meski 
demikian, matematika masih dianggap 
sebagai momok, mata pelajaran yang 
membosankan, menegangkan dan sulit 
dipahami bagi sebagian siswa sebab 
identik dengan angka dan rumus-rumus. 
Masih rendahnya kemampuan atau 
penguasaan siswa terkait konsep hitung 
dasar, kurangnya motivasi dalam belajar, 
dan ketakutan yang berlebihan terhadap 
guru matematika menjadi beberapa 
permasalahan yang masih sering 
ditemukan dalam pembelajaran 
matematika sehingga berdampak pada 
masih rendahnya hasil belajar yang 
dicapai. 

Pelajaran matematika, bukan semata-
mata persoalan belajar menghafal rumus-
rumus, simbol-simbol, operasi hitung, 
mengerjakan soal tanpa memahaminya, 
atau pun lainnya (Gunawan, 2017: 190). 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada makna 
tersirat dalam pembelajaran matematika. 
Pertama, orang yang belajar matematika 
sebenarnya merupakan orang yang 
belajar untuk melatih kesabaran. Kedua, 
matematika mengajarkan seseorang 
untuk bersikap konsisten. Ketiga, 
matematika mengajarkan sifat jujur dan 
amanah (dapat dipercaya). Keempat, 
matematika mengajarkan toleransi bagi 
siapapun yang memahami dan mau 
mengkajinya. Matematika seharusnya 
bisa menjadi rahmatan lil alamin sebab 
segala sendi kehidupan mengalirkan ilmu 
matematika, meskipun kadang tanpa 
disadari.     

Prof. Intan Ahmad, Ph.D, guru besar 
Institut Teknologi Bandung (dalam 
Priatmoko, 2019: 62) menegaskan bahwa 
masalah pendidikan sekarang tidak bisa 
diselesaikan dengan cara zaman dulu, 
sehingga berbicaralah di depan kelas 
sesuai relevansi kondisi saat ini. Seiring 
berkembangnya teknologi informasi, guru 

sebagai pendamping kegiatan 
pembelajaran pun mulai banyak 
menerapkan berbagai model dan 
menggunakan teknologi dalam 
pembelajaran matematika dengan 
harapan mampu menciptakan 
pembelajaran matematika yang lebih 
nyaman, menarik, interaktif, dan diminati 
serta mampu meningkatkan motivasi 
belajar siswa. Pembelajaran matematika 
tidak lagi hanya menggunakan metode 
ceramah, menuliskan rumus-rumus, dan 
memberikan latihan soal. Hal ini 
membuat pembelajaran matematika 
terkesan monoton dan membosankan 
sehingga siswa kurang termotivasi dalam 
belajar.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), motivasi adalah dorongan yang 
timbul pada diri seseorang secara sadar 
atau tidak sadar untuk melakukan suatu 
tindakan dengan tujuan tertentu. Para ahli 
psikologi mendefinisikan motivasi 
sebagai suatu proses internal yang 
mengaktifkan, membimbing, dan 
mempertahankan perilaku dalam rentang 
waktu tertentu (Arifin, 2009: 128).  

Motivasi dalam belajar dapat dibagi 
menjadi dua yaitu motivasi internal dan 
motivasi eksternal. Motivasi internal 
merupakan motivasi yang berasal dari diri 
siswa sendiri seperti bakat, minat, 
kemauan, rasa ingin tahu yang tinggi, dan 
juga kesadaran akan pentingnya ilmu 
yang akan dipelajari. Sedangkan motivasi 
eksternal merupakan motivasi yang 
berasal dari luar diri siswa seperti 
lingkungan, guru, maupun media yang 
digunakan dalam kegiatan pembelajaran.  

Dikutip dari mamikos.com, ada 
beberapa cara menumbuhkan motivasi 
belajar siswa yang bisa diterapkan, yaitu: 
(1) menggunakan metode dan kegiatan 
belajar mengajar yang beragam; (2) 
menjadikan siswa sebagai peserta aktif; (3) 
menciptakan suasana kelas yang 
kondusif; (4) memberikan tugas yang 
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proporsional; (5) memberikan petunjuk 
kepada siswa agar sukses dalam belajar; 
(6) memiliki antusias dalam mengajar; (7) 
memberikan penghargaan dan motivasi; 
(8) mengenali minat siswa; (9) peduli 
dengan siswa; dan (10) menghargai 
kesuksesan dan keteladanan. 

Motivasi dalam belajar, khususnya 
matematika, akan sangat berpengaruh 
terhadap antusias siswa dalam kegiatan 
pembelajaran. Hal ini akan berimbas 
terhadap tingginya dorongan dalam diri 
siswa untuk berusaha memahami materi 
dengan baik sehingga memperoleh hasil 
belajar yang diharapkan. 

Hasil belajar adalah terjadinya 
perubahan tingkah laku pada diri 
seseorang yang dapat diamati dan diukur 
dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan. Perubahan tersebut dapat 
diartikan sebagai terjadinya peningkatan 
dan pengembangan yang lebih baik dari 
sebelumnya dan yang tidak tahu menjadi 
tahu (Hamalik, 2007: 30). Hasil belajar 
mencakup tiga ranah, yaitu ranah kognitif 
(pengetahuan), ranah afektif (sikap), dan 
ranah psikomotorik (keterampilan). Dari 
hasil belajar, seorang guru dapat 
mengetahui kemampuan siswa dalam 
memahami dan mengaplikasikan materi 
pembelajaran yang diperoleh. Selain itu, 
hasil belajar juga dapat digunakan untuk 
melakukan evaluasi terhadap kegiatan 
pembelajaran yang sudah dilaksanakan.  

Rendahnya motivasi dan hasil belajar 
siswa menjadi permasalahan yang 
ditemukan di kelas X IIK MAN 1 
Lamongan.  Kelas IIK atau Ilmu-Ilmu 
Keagamaan merupakan kelas peminatan 
agama dengan jumlah 31 siswa yang 
terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 19 siswa 
perempuan. Oleh karena itu, guru perlu 
melakukan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) untuk memperbaiki kegiatan 
belajar di kelas dan meningkatkan hasil 
belajar siswa.  

Menurut Hopkins (dalam Arifin 2012: 
141), PTK adalah penelitian yang 

dirancang untuk membantu guru 
mengetahui apa yang terjadi di dalam 
kelasnya, dan menggunakan informasi itu 
untuk membuat keputusan yang tepat 
untuk kesempatan berikutnya. Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
peneliti terdiri dari dua siklus yaitu siklus 
I dan siklus II.  

Data yang digunakan adalah data 
hasil penilaian harian pra-siklus, data 
hasil penilaian harian siklus I, dan data 
hasil penilaian harian siklus II. Analisis 
data hasil penelitian dilakukan dengan 
analisis deskriptif yaitu dengan melihat 
peningkatan hasil belajar siswa yaitu 
penilaian harian pra-siklus, siklus I, dan 
siklus II. Indikator pencapaian hasil 
belajar siswa dikatakan meningkat jika 
lebih dari 85% hasil belajar siswa 
mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) yang ditetapkan yaitu 70. Selain 
menggunakan hasil penilaian harian 
sebagai data penelitian, peneliti juga 
melakukan pengamatan (observasi) 
selama proses pembelajaran. 

Peneliti memilih Model Pembelajaran 
Course Review Horray (CRH) dalam 
tindakan tersebut. Course  Review  Horray 
(CRH) merupakan  Model  Pembelajaran  
Kooperatif yang dapat menciptakan 
suasana kelas menjadi meriah, hidup, dan 
menyenangkan. Setiap peserta didik yang 
telah dibagi dalam kelompok harus 
meneriakkan kata hore atau pun 
menyanyikan yel-yel yang telah 
disepakati dalam kelompoknya. 
Pembelajaran dengan model ini 
berpeluang membuat siswa lebih aktif 
dalam kegiatan pembelajaran. Model 
Pembelajaran ini juga memposisikan 
siswa sebagai pusat kegiatan 
pembelajaran.  

Menurut Huda (dalam Utoyo, 2017: 
79), langkah-langkah Model Pembelajaran 
Course Review Horray (CRH) adalah: (1) 
guru menyampaikan kompetensi yang 
ingin dicapai; (2) guru menyajikan materi 
dengan tanya jawab; (3) guru membagi 
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siswa dalam beberapa kelompok; (4) 
untuk menguji pemahaman, siswa 
diminta membuat kartu sesuai kebutuhan 
dan kartu tersebut diisi dengan nomor 
yang telah ditentukan oleh guru; (5) guru 
membaca soal secara acak, sedangkan 
siswa menuliskan jawabannya pada kartu 
yang nomornya sudah disebutkan oleh 
guru; (6) setelah pembacaan soal dan 
jawaban siswa ditulis dalam kartu, guru 
dan siswa mendiskusikan jawaban dari 
soal yang telah diberikan tadi; (7) setiap 
soal yang dijawab dengan benar, siswa 
memberi tanda checklist (v) dan berteriak 
hore atau menggunakan yel-yel yang 
telah disepakati setiap kelompok; (8) nilai 
siswa dihitung dari jawaban yang benar 
dan yang paling banyak berteriak hore 
atau yel-yel; dan (10) guru memberikan 
reward pada kelompok yang memperoleh 
nilai tertinggi atau yang paling sering 
memperoleh hore. 

Model Pembelajaran Course Review 
Horray (CRH) diharapkan mampu melatih 
siswa untuk bekerja sama dalam 
kelompok, berdiskusi, dan mengeluarkan 
ide/pendapat baik kepada teman 
kelompoknya, menanggapi teman dari 
kelompok lain, atau pun kepada guru. 
Selain itu, siswa diharapkan bisa lebih 
aktif dan bersemangat dalam 
pembelajaran dengan adanya teriakan 
kata hore atau yel-yel kelompok. Dengan 
penerapan Model Course Review Horray 
(CRH) dalam pembelajaran matematika 
topik Sistem Persamaan Linear Tiga 
Variabel (SPLTV) diharapkan hasil belajar 
siswa kelas X IIK MAN 1 Lamongan 
mengalami peningkatan.  

 
PEMBAHASAN 

Untuk menjawab permasalahan yang 
ditemukan di kelas X IIK MAN 1 
Lamongan, peneliti memilih Model 
Pembelajaran Course Review Horray (CRH) 
dalam penelitian tindakan kelas yang 
terdiri dari dua siklus yaitu siklus I dan 
siklus II. Tahapan dalam setiap siklus 

terdiri atas perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan 
refleksi. Tahap perencanaan tindakan 
meliputi penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 
penyusunan kisi-kisi soal, butir soal, serta 
kunci jawaban baik untuk setiap 
pertemuan maupun untuk penilaian 
harian.  

Pelaksanaan tindakan berupa 
penerapan Model Pembelajaran Course 
Review Horray (CRH) di kelas X IIK MAN 
1 Lamongan dilakukan dengan tahap-
tahap yang tidak sama persis dengan 
tahapan Model Pembelajaran Course 
Review Horray (CRH). Terdapat beberapa 
penyesuaian yang dilakukan peneliti 
sesuai dengan situasi dan kondisi di kelas 
tersebut. 

Implementasi atau pelaksanaan 
tindakan Model Pembelajaran Course 
Review Horray (CRH) di kelas X IIK MAN 
1 Lamongan dilaksanakan melalui 
tahapan sebagai berikut: 
a. Guru menyampaikan kompetensi 

yang ingin dicapai 
b. Guru menyampaikan materi Sistem 

Persamaan Linear Tiga Variabel 
(SPLTV) dengan tanya jawab 

c. Guru membagi siswa dalam beberapa 
kelompok 

d. Guru membagikan kartu yang telah 
diberi nomor kepada siswa untuk 
mengetahui tingkat pemahaman 
terhadap materi yang disampaikan 

e. Guru membacakan soal dan 
menampilkan soal di layar LCD untuk 
menghindari kesalahan pemahaman 
soal 

f. Siswa mengerjakan soal tersebut 
dengan diskusi kelompok dan 
menuliskan jawabannya pada kartu 
yang telah dibagikan 

g. Diskusi kelompok untuk membahas 
soal dibatasi oleh waktu tertentu. Jika 
waktu yang ditentukan telah habis, 
siswa mengumpulkan kartu jawaban 
kelompoknya 
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Kondisi awal (Hasil 
Belajar Masih 

Rendah) 

Penerapan Model 
CRH 

Siklus I (Pembagian 
kelomppok 

didasarkan nomor 
urut siswa)

Siklus II (Pembagian 
kelompok didasarkan 
hasil penilaian siklus 

I)

Kondisi akhir (Hasil 
Belajar Siswa 
Meningkat)

h. Guru membaca nomor soal secara 
acak dan siswa diperkenankan 
menjawab. Jika jawaban sederhana, 
siswa diperkenankan langsung 
menjawabnya. Namun, jika 
membutuhkan uraian yang cukup 
panjang maka siswa harus 
menuliskannya di papan tulis lalu 
mempresentasikannya 

i. Siswa dari kelompok lain 
diperkenankan memberikan 
tanggapan atau pertanyaan dari hasil 
presentasi 

j. Guru memberikan konfirmasi dan 
penguatan atas jawaban siswa 

k. Siswa yang dapat menjawab dengan 
benar diminta memberi tanda ceklist 
(v) pada kartu jawaban dan berteriak 
dengan yel-yel yang sudah disepakati 
masing-masing kelompok 

l. Guru memberikan reward pada 
kelompok yang memperoleh paling 
banyak ceklist (v) atau meneriakkan 
yel-yel kelompoknya. 
Kegiatan observasi dilakukan selama 

proses tindakan berlangsung untuk 
mengamati pelaksanaan rencana 
pembelajaran dan mencatat hambatan-
hambatan yang dijumpai. Selanjutnya 
data hasil observasi digunakan untuk 
melakukan refleksi yang memungkinkan 
perbaikan di tahap selanjutnya.  

Keempat tahapan dalam setiap siklus 
tersebut digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada kondisi awal atau pra-siklus, 

berdasarkan hasil penilaian harian yang 
dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Oktober 

2020 topik Sistem Persamaan Linear Tiga 
Variabel (SPLTV) diperoleh data sebagai 
berikut:  
a. Dari 31 siswa yang mengikuti 

penilaian harian, 17 siswa dinyatakan 
tuntas dengan persentase sebesar 
54,84% sedangkan 14 siswa atau 
45,16% dinyatakan belum tuntas. 

b. Nilai terendah adalah 48 (dengan 
skala 100). 

c. Nilai tertinggi adalah 84. 
d. Nilai rata-rata adalah 67,87. 
e. Jangkauan nilainya sebesar 36. 

Dengan Kriteria Ketuntasan 
Minimum (KKM) mata pelajaran 
Matematika kelas X sebesar 70, terlihat 
bahwa jumlah siswa yang dinyatakan 
tuntas masih di bawah standar yang 
ditetapkan madrasah yaitu sebesar 85%.  
Meski jangkauan tidak terlalu besar, tetapi 
nilai rata-rata yang diperoleh siswa masih 
di bawah KKM yaitu sebesar 67,87.  

Siklus I dilakukan dengan pembagian 
kelompok berdasarkan nomor urut siswa. 
Berdasarkan hasil observasi tampak 
bahwa belum seluruh siswa aktif dalam 
kegiatan pembelajaran, beberapa 
kelompok terlihat kurang aktif dalam 
diskusi atau menanggapai hasil presentasi 
kelompok lain. Sementara ada kelompok 
lain yang sangat aktif dalam diskusi serta 
menanggapi jawaban dari kelompok lain. 
Hal ini menunjukkan belum adanya 
pembagian kelompok yang merata dalam 
kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil tes penilaian harian 
pada siklus I, diperoleh data sebagai 
berikut: 
a. Dari 31 siswa yang mengikuti 

penilaian harian, 26 siswa dinyatakan 
tuntas dengan persentase 83,87%. 
Sedangkan sisanya sebanyak 5 siswa 
(16,13%) dinyatakan belum tuntas. 

b. Nilai terendah adalah 50. 
c. Nilai tertinggi adalah 92. 
d. Nilai rata-ratanya adalah 76,97. 
e. Jangkauan nilainya sebesar 42.  
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Berdasarkan data tersebut terlihat 
bahwa ada peningkatan yang cukup 
signifikan dari kondisi awal atau pra-
siklus sebelum Model Pembelajaran 
Kooperatif tipe Course Review Horray 
(CRH) diterapkan. Peningkatan itu 
terlihat dari jumlah siswa yang 
dinyatakan tuntas dalam penilaian harian 
yaitu dari 54,84% menjadi 83,87%. Begitu 
juga dengan nilai rata-ratanya yang 
mengalami peningkatan dari 67,87 
menjadi 76,97 artinya nilai rata-rata yang 
diperoleh setelah siklus I sudah melebihi 
KKM yang ditetapkan madrasah. Meski 
demikian, jumlah siswa yang dinyatakan 
tuntas belum mencapai 85% seperti 
standar madrasah. Oleh sebab itu, perlu 
kembali dilakukan siklus II. 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 
I, peneliti mengubah prosedur pembagian 
kelompok. Jika pada siklus I, pembagian 
kelompok berdasarkan nomor urut, maka 
pada siklus II, pembagian kelompok 
dilakukan berdasarkan hasil yang 
diperoleh siswa dari penilaian harian 
pada siklus I. Pembagian kelompok 
dengan cara ini diharapkan lebih efektif 
dan merata sehingga setiap kelompok 
memiliki anggota yang cakap untuk 
menghidupkan diskusi maupun 
menanggapi hasil presentasi kelompok 
lain.   

Hasil belajar siswa pada siklus II 
menunjukkan peningkatan dari siklus I 
dengan data sebagai berikut: 
a. Dari 31 siswa yang mengikuti 

penilaian harian, 28 siswa dinyatakan 
tuntas dengan persentase 90,32%. 
Sedangkan sisanya sebanyak 3 siswa 
(9,68%) dinyatakan belum tuntas. 

b. Nilai terendah adalah 58. 
c. Nilai tertinggi adalah 100. 
d. Nilai rata-ratanya adalah 82,68. 
e. Jangkauan nilainya sebesar 42. 

Perbandingan data yang diperoleh 
pada pembelajaran pra-siklus, siklus I, 
dan siklus II dinyatakan pada tabel 
berikut: 

Tabel 1 
Perbandingan Data pra-Siklus, Siklus I 

dan Siklus II 
 

Data 
Pra-
siklus 

Siklus I 
Siklus 
II 

Siswa yang 
tuntas 

17 26 28 

Siswa yang 
belum 
tuntas 

14 5 3 

Nilai 
Terendah 

48 50 58 

Nilai 
Tertinggi 

84 92 100 

Nilai Rata-
rata 

67,87 76,97 82,68 

Jangkauan 
Nilai 

36 42 42 

 
 Untuk lebih memudahkan melihat 

perbandingan hasil belajar yang dicapai 
siswa Kelas X IIK MAN 1 Lamongan pada 
tahapan pra-siklus, siklus I, dan siklus II, 
data tabel tersebut dapat dinyatakan 
dalam bentuk diagram batang sebagai 
berikut: 

Gambar 1 
Diagram Batang Perbandingan Data 

pra-Siklus, Siklus I dan Siklus II 
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Sesuai dengan indikator pencapaian 
hasil belajar siswa dimana kegiatan 
pembelajaran dikatakan meningkat jika 
lebih dari 85% hasil belajar siswa 
mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM) yang ditetapkan madrasah yaitu 
70, maka data yang digunakan sebagai 
acuan adalah jumlah siswa yang 
dinyatakan tuntas dalam penilaian harian. 
Data tersebut terlihat dari gambar berikut: 

Gambar 2 
Diagram Batang Siswa yang Tuntas 

 
 
Berdasarkan diagram batang yang 

ditampilkan pada gambar 2 diperoleh 
bahwa penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif tipe Course Review Horray 
(CHR) pada pembelajaran topik Sistem 
Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) 
terjadi peningkatan jumlah siswa yang 
dinyatakan tuntas. Pada tahapan pra-
siklus, siswa yang dinyatakan tuntas 
sebanyak 17 siswa (54,84%). Pada siklus I, 
siswa yang dinyatakan tuntas sebanyak 26 
siswa (83,87%). Sedangkan pada siklus II, 
siswa yang dinyatakan tuntas meningkat 
menjadi 28 siswa (90,32%). Jika data pada 
pra-siklus dikomparasi dengan data pada 
siklus II, maka diperoleh kesimpulan 
bahwa terjadi peningkatan sebesar 
35,48%. 

Selain data siswa yang dinyatakan 
tuntas, nilai rata-rata kelas yang diperoleh 
siswa kelas X IIK MAN 1 Lamongan pun 
mengalami peningkatan. Pada tahap pra-
siklus sebelum Model Pembelajaran 
Kooperatif tipe Course Review Horray 
(CRH) diterapkan, nilai rata-rata siswa 
masih berada di bawah KKM yaitu 67,87. 

Sementara KKM yang ditetapkan 
madrasah untuk mata pelajaran 
matematika kelas X adalah 70. Setelah 
penerapan Model Pembelajaran Course 
Review Horray (CRH) pada siklus I dan II, 
nilai rata-rata mengalami peningkatan 
melebihi KKM yang ditetapkan yaitu 
76,97 pada siklus I dan 82,68 pada siklus 
II. Data tersebut bisa dilihat dari gambar 
berikut: 

Gambar 3 
Diagram Batang Nilai Rata-rata 

 
 
Berdasarkan gambar 3 dapat 

ditunjukkan bahwa nilai rata-rata yang 
diperoleh siswa kelas X IIK MAN 1 
Lamongan meningkat dari tahap pra-
siklus, siklus I, dan siklus II. Pada tahap 
pra-siklus ke siklus I terjadi peningkatan 
sebesar 9,1 poin. Sementara dari siklus I ke 
siklus II terjadi peningkatan sebesar 5,71 
poin. Dengan demikian, peningkatan nilai 
rata-rata dari tahap pra-siklus ke siklus II 
sebesar 14,81 poin. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat 
Miftahul Huda (dalam Utoyo, 2017: 89) 
bahwa Pembelajaran Course Review Horray 
(CRH) dapat membantu siswa untuk 
memahami konsep dengan baik melalui 
diskusi kelompok dan siswa merasa 
nyaman dalam belajar karena suasana 
kelas yang meriah dan menyenangkan.  

Penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif tipe Course Review Horray 
(CRH) juga mampu melatih siswa untuk 
berani mengutarakan pendapat, gagasan, 
serta ide yang mungkin berbeda antara 
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siswa satu dengan yang lain. Hal ini 
terlihat saat presentasi kelompok yang 
ditanggapi oleh kelompok lain secara 
bergantian. Siswa juga aktif untuk 
memberikan koreksi terhadap hasil 
kelompok lain selama diskusi 
berlangsung. Keberanian ini diharapkan 
mampu meningkatkan kepercayaan diri 
siswa baik dalam kemampuan 
matematika maupun dalam bidang yang 
lain.  

Pemberian reward bagi kelompok 
yang memperoleh banyak ceklist (v) 
diharapkan mampu menjadi 
penyemangat tersendiri. Reward yang 
diberikan tidak selalu berupa barang, 
tetapi bisa juga berbentuk pujian, tepuk 
tangan, atau yang lainnya. 

 Penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif tipe Course Review Horray 
(CRH) juga mampu menciptakan suasana 
belajar yang lebih nyaman, jauh dari kata 
menegangkan, serta penuh kemeriahan 
karena adanya yel-yel dari masing-masing 
kelompok. Adanya yel-yel kelompok juga 
menjadi salah satu indikasi terciptanya 
kreatifitas, kekompakan, dan 
kebersamaan dalam belajar.  

 
PENUTUP 

Berdasarkan hasil Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang telah 
dilaksanakan di kelas X IIK MAN 1 
Lamongan, dapat disimpulkan bahwa 
penerapan Model Pembelajaran Course 
Review Horray (CRH) dapat membantu 
meningkatkan hasil belajar siswa pada 
topik Sistem Persamaan Linear Tiga 
Variabel (SPLTV). Hal ini dibuktikan 
dengan adanya peningkatan jumlah siswa 
yang dinyatakan tuntas dalam penilaian 
harian sesuai dengan target yang sudah 
ditetapkan yaitu lebih dari 85% hasil 
belajar siswa mencapai KKM kelas X yaitu 
70. Dari penerapan Model Pembelajaran 
Course Review Horray (CRH) topik Sistem 

Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) 
di kelas X IIK MAN 1 Lamongan 
menunjukkan peningkatan sebesar 
35,48%. 

Model Pembelajaran Course Review 
Horray (CRH) dapat membantu siswa 
dalam memahami konsep materi Sistem 
Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) 
dengan lebih mudah melalui diskusi 
kelompok. Pembelajaran pun terasa lebih 
nyaman, aktif dan menyenangkan karena 
adanya yel-yel dari masing-masing 
kelompok serta persaingan untuk 
mengumpulkan lebih banyak checklist (v) 
dan mendapatkan reward dari guru. Hal 
inilah yang menjadikan siswa begitu 
antusias dalam mengikuti pembelajaran. 
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ABSTRACT 

This large Indonesian society has a population of various 

professions; such as civil servants, soldiers, traders, private 

employees, and so on. Every job requires professionalism in order 

to be successful. For that, it is necessary to master the knowledge 

and train the skills related to each of these jobs. Every job also 

has a function in society, because it is part of the structure of 

society itself. Relationships between professions or people of 

different professions should be a horizontal relationship and a 

relationship of mutual respect. despite different functions, tasks, 

and even different income. Judging from all its existence, 

geographical conditions and history in the past, has shaped 

Indonesia to become one of the most diverse countries in the whole 

world. Just look at it from a geographic perspective, where 

Indonesia is an archipelago with the largest number of islands in 

the world, making the level of diversity in Indonesia very, very 

high. With the high rate of heterogeneity, it often leads to various 

forms of social systems in Indonesia, one of which is social 

stratification. Social stratification is made according to 

hierarchical layers according to the dimensions of power, 

privilege and prestige, while the three dimensions themselves are 

formed influenced by horizontal differences such as differences in 

religion, custom, and regional differences. 

Keywords: Learning Model, Heterogeneity, Learning 

Outcomes, Students 

 

ABSTRAKSI 

Masyarakat Indonesia yang besar ini penduduknya terdiri dari 

berbagai profesi; seperti pegawai negeri, tentara, pedagang, 

pegawai swasta, dan sebagainya. Setiap pekerjaan memerlukan 

tuntutan profesionalisme agar dapat dikatakan berhasil. Untuk itu, 

diperlukan penguasaan ilmu dan melatih ketrampilan yang 

berkaitan dengan setiap pekerjaan tersebut. Setiap pekerjaan juga 

memiliki fungsi di masyarakat, karena merupakan bagian dari 

struktur masyarakat itu sendiri. Hubungan antar profesi atau orang 

yang memiliki profesi yang berbeda, hendaknya merupakan 

hubungan horizontal dan hubungan saling menghargai. biarpun 

mailto:lizzaavivah93@gmail.com
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PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia yang multikultural 
terlihat dari keragaman masyarakat 
Indonesia yang sangat majemuk baik dari 
segi ras, agama, kelompok kelompok 
sosial yang ada dalam masyarakat itu 
sendiri. Heterogenitas dalam masyarakat 
telah mewarnai dalam keseluruan aspek 
berbangsa dan bernegara. Perbedaan 
dalam kehidupan sosial merupakan 
identitas kebangsaan yang patut ditiru 
dan dilestarikan dalam berpeilaku dalam 
berbangsa dan bernegara dalam naungan 
negara kewatuan republik Indonesia. 

Dalam ilmu sosiologi memerankan 
bagian yang sangat penting dalam 
pembelajaran sosiologi terutama pada 
materi heterogenitas dalam masyarakat 
merupakan suatu bentuk permasalahan 
yang memang selalu ada dalam 
kehidupan masyarakat berbagsa dan 
bernegara. Suatu masyarakat itu 
terbentuk karena adanya perbedaan, 
sementara perbedaan sendiri menjadikan 
kehidupan dalam bermasyarakat menjadi 
lebih hidup, lebih menarik dan layak 
untuk diperbincangkan ,hal ini senada 
dengan Negara kita Indonesia yang 

merupakan Negara yang terdiri 
dariberbagai etnis ada di nusantara 
Indonesia yang  terdiri dari suku – suku 
mulai dari suku bugis sampai suku 
asmad. 

 
2. 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. 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. 

berbeda fungsi, tugas, bahkan berbeda penghasilan. Dilihat dari 

segela keberadaannya, keadaan geografis dan sejarahnya di masa 

lampau, telah membentuk Indonesia menjadi salah satu negara 

paling beragam di seluruh dunia. Coba lihat dari segi 

geografisnya, di mana negara Indonesia ini merupakan suatu 

negara kepulauan dengan jumlah pulau terbanyak di dunia 

membuat tingkat keberagaman di Indonesia menjadi amat sangat 

tinggi. Dengan tingginya angka heterogenitas itu, sering kali 

memunculkan berbagai bentuk sistem masyarakat yang ada di 

Indonesia ini, salah satunya yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi 

sosial dibuat sesuai lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, 

privilege, dan prestise, sementara ketiga dimensi itu sendiri 

terbentuk dengan dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan 

horizontal seperti perbedaan agama, adat, serta perbedaan 

kedaerahan. 

Kata kunci: Model Pembelajaran, Heterogenitas, Hasil 

Belajar, Siswa 
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Gambaran hasil kegiatan Pra siklus adalah 
sebagai berikut: 

No Keterangan Bagus Sedang Kurang 

1 Siswa aktif 
membaca Teks 

  
√ 

2 Siswa 
menjawab 
pertanyaan 
tentang 
pemahaman isi 
bacaan 

  

√ 

3 Siswa 
Memahami 
Kosa kata 

  
√ 

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 55 

2. KELOMPOK 2 55 

3. KELOMPOK 3 60 

4. KELOMPOK 4 60 

5. KELOMPOK 5 50 

6. KELOMPOK 6 50 

 RATA-RATA 55 
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 pemahaman 
tertentu, dapat dilakukan melalui 
berbagai media dan teknik salah satunya 
adalah dengan terjun langsung di 
masyarakat. 

 
3. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang timbul dalam 
pembelajaran sosiologi adalah kesulitan 
siswa untuk berperan aktif dalam 
kegiatan pembelajaran, terutama dalam 
pencapaian nilai pada materi 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat Adapun rumusan 
masalahnya adalah: 
a. Bagaimanakah aktivita siswa dalam 

pembelajaran sosiologi melalui model 
PBL( problem based learning ) dengan 
materi heterogenitas dalam 
kehidupan masyarakat dapat 
tercapai? 

b.  Bagaimanakah hasil pencapaian hasil 
belajar siswa melalui model PBL( 
problem based learning ) dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas X IPS 2 dengan materi 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat ? 
 

4. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan sebagai berikut: 
a. Mendiskripsikan aktivitas siswa 

dalam pencapaian materi pelajaran 
sosiologi pada heterogenitas dalam 
kehidupan masyarakat  pada 
pembelajaran bahasa Inggris melalui 
model PBL.  

b. Mendiskripsikan hasil pencapaian 
ketrampilan menganalisis dalam 
materi heterogenitas dalam 
kehidupan masyarakat melalui model 
PBL dengan baik.   
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5. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini akan memberikan 

manfaat terutama bagi guru untuk: 
a. Memberikan inspirasi kegiatan yang 

menyenangkan yang dapat dilakukan 
dalam pembelajaran sosiologi. 

b. Membuktikan pencapaian 
ketrampilan dalam materi 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat yang dapat dicapai 
dengan baik.  

KAJIAN PUSTAKA  
1. 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. 
2. Masyarakat dan Keanekaragaman-

nya (Heterogenitas) 
Merupakan suatu bentuk 

permasalahan yang memang selalu ada 
dalam klehidupan masyarakat. Suatu 
masyarakat itu terbentuk karena adanya 
perbedaan, sementara perbedaan sendiri 
menjadikan kehidupan dalam 
bermasyarakat menjadi lebih hidup, lebih 
menarik dan layak untuk 
diperbincangkan. 

Ada dua macam heterogenitas yang 
paling sering muncul di masyarakat: 
a. Heterogenitas masyarakat 

berdasarkan berdasarkan 
profesi/pekerjaan 

Masyarakat Indonesia yang besar ini 
penduduknya terdiri dari berbagai 
profesi; seperti pegawai negeri, tentara, 
pedagang, pegawai swasta, dan 
sebagainya. Setiap pekerjaan memerlukan 
tuntutan profesionalisme agar dapat 
dikatakan berhasil. Untuk itu, diperlukan 
penguasaan ilmu dan melatih ketrampilan 
yang berkaitan dengan setiap pekerjaan 
tersebut.  
b. Heterogenitas atas dasar jenis kelamin 

Di Indonesia biarpun secara 
konstitusional tidak terdapat diskriminasi 
sosial atas dasar jenis kelamin, namun 
pandangan “gender” masih dianut 
sebagaian besar masyarakat di Indonesia. 
Pandangan gender ini ada dikarenakan 
faktor kebudayaan dan agama. Apabila 
kita melihat kemajuan Indoensia sekarang 
ini, banyak sekali kaum perempuan yang 
berhasil mengusai IPTEK dan memiliki 
posisi yang strategis dalam masyarakat, 
yang hampir menyamai kedudukan kaum 
laki-laki, maka sudah selayaknya 
perbedaan jenis kelamin ini dikatagorikan 
secara horizontal, yakni hubungan 
kesejajaran yang saling membutuhkan 
dan saling melengkapi diantara 
keduanya.Dari kedua macam 
heterogenitas tersebut, maka dapat ditarik 
suatu kesimpulan bahwa, melalui suatu 
hetrogenitas (perbedaan), dapat 
memunculkan adanya  suatu 
profesionalisme dalam pekerjaan, 
keterampilan-keterampilan khusus (skill), 
spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, 
penyadaran HAM, dan lain sebagainya. 
3. Model Pembelajaran Problem Based 

Learning 
Pembelajaran Problem Based 

Learning adalah 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. 
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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: 
2.1 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. 

2.2 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. 

2.3 Problem  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. 
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:  

 Kemampuan kerja secara 
berkelompok.  

 Kecakapan hidup / life skill, 
contohnya memimpin kerja kelompok 
dan membuat rencana kerja.  

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

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

 Kemampuan pengaturan diri, 
pengaturan tempat kerja, penyusunan 
tugas dan pengaturan waktu.  
Hasil dari PBL adalah hasil yang 

produktif, karena PBL dapat 
memperkenalkan ketrampilan 
professional dan strategi disiplin. 
Menyatukan penerapan ketrampilan yang 
dihubungkan dengan perencanaan, 
penyelesaian, pemantauan dan penilaian 
di dalam penyelidikan intellectual / 
penelitian ilmiah. Mengembangkan 
kemampuan untuk berinisiatif, berusaha 
dan mandiri. Mengembangkan 
kemampuan metakognitif, contohnya 
pemantauan dan evaluasi terhadap diri 
sendiri. Membuat pembelajaran lebih 
berarti dengan menyatukan konsep antar 
mata pelajaran. Menghubungkan 
kemampuan kognitif, sosial dan 
pengaturan diri.  
4.    Hipotesis Tindakan 
a. Jika Pembelajaran didalam kelas 

menggunakan model pembelajaran 
PBL, maka siswa akan berperan aktif 
dalam kegiatan pembelajaran dan 
aktif menyelesaikan tugas-tugas. 

b. Jika teknik bercerita diterapkan 
didalam kegiatan pembelajaraan 
sosiologi tentang heterogenitas dalam 
kehidupan bermasyarakat  siswa akan 
meningkat. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 
1. Pendekatan, jenis dan Prosedur 

Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode 

Classroom Action Research yang 
disingkat CAR atau penelitian Tindakan 
Kelas (PTK). CAR atau PTK merupakan 
suatu pencermatan terhadap kegiatan 
belajar berupa sebuah tindakan yang 
sengaja dimunculkan dan terjadi dalam 
sebuah kelas secara bersama (Suharsimi 
Arikunto, Suhardjono, dan supardi, 2006: 
3). Sedangkan menurut Rochiati 
Wiriaatmadja (2005: 66) penelitian 
tindakan kelas adalah bagaimana 
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sekelompok guru dapat 
mengorganisasikan kondisi praktek 
pembelajaran mereka, dan belajar dari 
pengalaman mereka sendiri. Penelitian 
Tindakan Kelas ini diterapkan di kelas 
karena menawarkan cara dan prosedur 
baru untuk memperbaiki dan 
meningkatkan profesional guru dalam 
proses belajar mengajar di kelas dengan 
melihat berbagai indikator keberhasilan 
proses dan hasil pembelajaran yang 
terjadi pada siswa. Siklus action research 
dalam penelitian tindakan kelas ini dapat 
divisualisasikan sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Model Siklus Penelitian Tindakan 
Kelas 

 
Tahap pertama dalam penelitian ini 

adalah merancang perangkat 
pembelajaran yang berupa rencana 
pembelajaran yang didasarkan pada 
penerapan metode kooperatif 
tipeProblem Based Learning. Tahap 
kedua, merupakan tahap implementasi 
yakni memberitahukan kepada siswa 
yang menjadi subjek penelitian tentang 
kegiatan yang akan dilaksanakan yakni 
metode pembelajaran kooperatif model 
Problem Based Learning. Melalui model 
kegiatan yang simultan dengan 
mengembangkan siklus pertama pada 
penelitian tindakan kelas. Hasil 
implementasi ini diobservasi dan direkam 
menggunakan instrumen pangumpul 
data yang berupa pengalaman kinerjanya. 
Data yang dikumpulkan berupa data 
kualitatif dan kuantitatif, untuk 
seterusnya diadakan refleksi. Hasil 
refleksi digunakan untuk perbaikan pada 
perencanaan siklus kedua. Dengan 
mendasarkan pada kegagalan siklus 
sebelumnya ditetapkanlah upaya 

perbaikan. Langkah semacam ini 
dilakukan pada siklus ke 2 dan 
seterusnya, hingga tercapainya tujuan 
penelitian 

 
2. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dimulai pada bulan 20 
Juli s/ d 27 September 2018. Secara rinci 
kegiatan ini disusun dalam jadwal 
kegiatan di bawah ini: Tempat penelitian 
Penelitian Tindakan Kelas di MAN 1 
Lamongan Jawa Timur 

 
3. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah siswa kelas X 
IPS 2 semester 1 MAN 1 Lmongan Tahun 
pelajaran 2018/2019 yang sedang 
mempelajari heterogenitas dalam 
kehidupan masyarakat. Adapun jumlah 
subjek penelitian ini adalah 34 siswa.  

 
4. Prosedur Penelitian  

Prosedur kerja penelitian tindakan 
kelas ini dilakukan dalam 2 siklus atau 
sampai indikator yang diharapkan 
tercapai. Kegiatan dari masing-masing 
siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
sebagai berikut:  
a. Menyusun Rancangan Tindakan 

(Planning)  
Dalam tahap ini peneliti 

mempersiapkan segala sesuatu yang 
berkaitan dengan kegiatan penelitian. 
Hal-hal yang dipersiapkan antara lain 
menyiapkan perangkat pembelajaran dan 
alat ukur untuk mengetahui atau 
mengevaluasi tindakan penelitian ini 
tanpa mengesampingkan kendala-
kendala dalam pelaksanaan tindakan.  

Kegiatan yang dilakukan:  
1) Menyusun rencana pembelajaran 

yang mengacu pada kurikulum 
yang berlaku sesuai dengan 
silabus mata pelajaran 
kompetensi keterampilan yang 
mengacu pada metode 
pembelajaran kooperatif tipe 
Problem  Based Learning.  
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2) Menyusun format pengamatan, 
aktivitas siswa dalam kegiatan, 
ketrampilan kooperatif siswa 
dalam kegiatan belajar mengajar. 

3) Menyusun alat evaluasi. 
b. Pelaksanaan Tindakan (Acting)  

Tahap pelaksanaan tindakan ini 
adalah pelaksanaan yang merupakan 
penerapan isi rancangan, yaitu 
melaksanakan tindakan di kelas. Semua 
rencana yang telah disiapkan di lapangan 
harus sesuai dengan rumusan yang telah 
ditetapkan dalam rancangan, keterkaitan 
antara pelaksanaan dengan perencanaan 
harus sinkron, harus berlaku wajar dan 
tidak dibuat-buat.  

Kegiatan Inti Siklus I  
1) Pendahuluan Fase 1  

 Guru membacakan tujuan 
pembelajaran tentang 
subkompetensi heterogenitas 
dalam kehidupan masyarakat. 

 Siswa menyimak tujuan 
pembelajaran tentang 
subkompetensi heterogenitas 
dalam kehidupan masyarakat.  

 Guru memberitahu siswa bahwa 
setelah pembelajaran selesai akan 
ada penghargaan bagi individu 
maupun kelompok yang 
berprestasi.  

 Siswa memperhatikan 
pemberitahuan guru.  

 Guru menampilkan beberapa 
gambar contoh menghitung luas 
permukaan dan bahan-   bahan 
yang diperlukan untuk 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat. 

 Siswa memperhatikan bebarapa 
gambar contoh menghitung luas 
permukaan dan bahan-bahan 
yang diperlukan untuk 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat, yang ditampilkan 
oleh guru 

 
 

2) Inti  
Fase 2 

 Guru menjelaskan pada siswa 
untuk mengingat kembali materi 
pelajaran sebelumnya tentang alat 
dan bahan pekerjaan heterogenitas 
dalam kehidupan masyarakat serta 
mengingat kembali tentang cara 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat.  

 Siswa mengingat kembali materi 
pelajaran sebelumnya tentang alat 
dan bahan pekerjaan heterogenitas 
dalam kehidupan masyarakat . 

 Guru menyuruh siswa untuk 
mengaitkan pengetahuan awal 
tentang cara membaca 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat 

 Siswa mengaitkan pengetahuan 
awal tentang cara heterogenitas 
dalam kehidupan masyarakat 

 Sebuah meja yang akan 
diheterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat tidak jauh beda dengan 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat 

 Guru menjelaskan dan 
menunjukan cara heterogenitas 
dalam kehidupan masyarakat 
.Siswa memperhatikan penjelasan 
guru 

Fase 3 

 Guru membagi siswa dalam 5 
kelompok. 

 Siswa berkumpul dengan 
kelompok asal masing-masing 
sesuai pembagian yang ditentukan 
oleh guru 

Fase 4 
Membaca, menelaah, menginterpetasi 
 Guru membagi materi/ modul  
 Siswa menerima materi/modul 

dari guru 
 Guru mengajak masing-masing 

siswa untuk memperhatikan materi 
tentang topik heterogenitas dalam 
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kehidupan masyarakat sesuai 
dengan pembagiannya. 

 Siswa memperhatikan materi 
tentang topik heterogenitas dalam 
kehidupan masyarakat, yaitu  
Topik Ahli 1: mempeljari tema 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat.  
Topik Ahli 2: memahami 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat . 
Topik Ahli 3: menganalisis 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat .  
Topik Ahli 4: mengkonfrmasi 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat .  
Topik Ahli 5: mendlmi tentaang 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat vernis. 

a. Siswa mulai membaca dan menelaah 
topik masing-masing. 

b. Guru pada saat yang sama 
mengingatkan siswa bahwa kalau ada 
hal yang ingin ditanyakan, terlebih 
dahulu ditanyakan kepada teman 
kelompok sebelum ditanyakan 
kepada guru. 

 
Diskusi kelompok ahli 
a. Guru menyuruh siswa untuk 

bergabung dengan kelompok ahli 
masing-masing. Siswa bergabung 
dengan kelompok ahli masing-
masing. 

b. Guru menyuruh siswa untuk 
berdiskusi dalam kelompok ahli 
sesuai keahlian masing-masing. 

c.  Siswa berdiskusi dalam kelompok 
ahli sesuai keahlian masing- 
masing.Diskusi kelompok asal 

d.  Guru menyuruh siswa untuk 
berkumpul kembali dengan 
kelompok asalnya masing-masing. 

e.  Siswa kembali berkumpul dengan 
kelompok asalnya masing- masing. 

f.  Guru menyuruh siswa untuk secara 
bergiliran menjelaskan tugasnya 
kepada teman kelompok asal. 

g.  Siswa secara bergiliran menjelaskan 
tugasnya kepada teman kelompok 
asal.  

 
Diskusi kelas dipimpin oleh guru  
a.  Guru memimpin diskusi kelas.  
b.  Siswa mengikuti diskusi kelas  
c.  Guru memberikan kesempatan setiap 

kelompok untuk memberikan 
pendapat.  

d.  Siswa dalam setiap kelompoknya 
ikut memberikan pendapat. 

 
Penutup  
a. Guru bersama siswa menyimpulkan 

materi pelajaran yang dibahas.  
b. Guru memberikan tugas akhir.  
c. Siswa menerima tugas 
 
Kegiatan Inti Siklus II. 
a. Pendahuluan Fase 1  

 Guru mengingatkan kembali tujuan 
pembelajaran tentang heterogenitas 
dalam kehidupan masyarakat.  

 Siswa mengingat kembali tujuan 
pembelajaran tentang Sub-  
Heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat. 

  Guru memberitahu siswa bahwa 
dalam pembelajaran yang 
terdahulu masih ada siswa yang 
nilainya kurang. 

  Siswa memperhatikan 
pemberitahuan guru. 
 

b. Inti  
Fase 2  

 Guru tidak banyak memberikan 
penjelasan dan langsung 
membagi siswa dalam 5 
kelompok secara hiterogen dalam 
kemampuan. 

  Siswa berkumpul dengan 
kelompok asal masing-masing 
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sesuai pembagian yang  
ditentukan oleh guru 

Fase 3  
Membaca, menelaah, menginterpetasi 

  Guru membagi materi/ modul 

  Siswa menerima materi/modul 
dari guru 

  Guru mengajak masing-masing 
siswa untuk memperhatikan 
materi tentang topik 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat sesuai dengan 
pembagiannya. 

  Siswa memperhatikan materi 
tentang topik heterogenitas dalam 
kehidupan masyarakat, yaitu  

 Topik Ahli 1 : mempeljari tema 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat.  

 Topik Ahli 2 : memahami 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat . 

 Topik Ahli 3 : menganalisis 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat .  

 Topik Ahli 4 : mengkonfrmasi 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat .  

 Topik Ahli 5 : mendlmi tentaang 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat vernis. 

 
Diskusi kelompok ahli 

  Guru menyuruh siswa untuk 
bergabung dengan kelompok ahli 
masing-masing. 

  Siswa bergabung dengan 
kelompok ahli masing-masing. 

  Guru menyuruh siswa untuk 
berdiskusi dalam kelompok ahli 
sesuai keahlian masing-masing. 

  Siswa berdiskusi dalam 
kelompok ahli sesuai keahlian 
masing- masing. 

 
 
 

Diskusi kelompok asal 

 Guru menyuruh siswa untuk 
berkumpul kembali dengan 
kelompok asalnya masing-
masing. 

 Siswa kembali berkumpul dengan 
kelompok asalnya masing- 
masing. 

 Guru menyuruh siswa untuk 
secara bergiliran menjelaskan 
tugasnya kepada teman 
kelompok asal. 

 Siswa secara bergiliran 
menjelaskan tugasnya kepada 
teman kelompok asal. 

 
Diskusi kelas dipimpin oleh guru 

  Guru memimpin diskusi kelas.  

  Siswa mengikuti diskusi kelas  

  Guru memberikan kesempatan 
setiap kelompok untuk 
memberikan pendapat.  

 Siswa dalam setiap kelompoknya 
ikut memberikan pendapat. 
 

c.  Penutup  
o Guru bersama siswa 

menyimpulkan materi pelajaran 
yang dibahas.  

 Guru melakukan ulangan harian 
dengan membagi siswa dalam 
dua kelompok yakni kelompok 
dengan nomor absen ganjil untuk 
mengerjakan di dalam kelas 
sementara siswa dengan nomor 
absen genap untuk keluar terlebih 
dahulu  

 Siswa secara bergantian 
mengikuti ulangan harian3. 
 

c. Pengamatan Tindakan (Observasi)  

Dalam pelaksanaan pemberian 
tindakan kelas seorang guru atau peneliti 
mengamati dan pencatatan dengan 
berpedoman pada instrumen yang telah 
disiapkan. 

 Sumber pengumpulan data 
penelitian ada 2 macam, yaitu: tes dan 
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nontes. Tes meliputi tes hasil belajar, 
sedangkan non tes meliputi pedoman 
lembar angket untuk siswa. Kedua jenis 
instrumen tersebut digunakan untuk 
penelitian. Instrumen tes adalah 
instrumen yang digunakan oleh peneliti 
untuk menjaring data yang bersifat 
kuantitatif yang diarahkan pada hasil 
belajar siswa. Instrumen nontes adalah 
instrumen yang digunakan oleh peneliti 
untuk menjaring data yang bersifat 
kualitatif, misalnya Data yang terkumpul 
pada setiap siklus bersifat kualitatif dan 
kuantitatif yaitu : 1) dokumen hasil belajar 
siswa dalam mengerjakan soal- soal 
ulangan harian, 2) hasil observasi peneliti 
pada saat kegiatan belajar mengajar 
berlangsung, 3) hasil wawancara siswa 
setelah kegiatan belajar mengajar. 

 
5. Refleksi Tindakan (Refleksing)  

Refleksi tindakan merupakan 
kegiatan untuk mengemukakan kembali 
apa yang sudah dilakukan. Dengan 
kegiatan refleksi ini akan diketahui 
kelebihan dan kelemahan dari 
pelaksanaan penelitian tindakan tersebut. 
Data hasil dari pengamatan tindakan 
dicari akar permasalahannya, dianalisis 
dan dikaji secara matang sehingga dapat 
diketahui apa yang harus ditingkatkan 
atau yang harus diperbaiki serta 
dipertahankan. Kegiatan ini sebagai acuan 
untuk merencanakan kegiatan- kegiatan 
pada siklus berikutnya. Penelitian ini akan 
dihentikan jika ketuntasan belajar siswa 
telah mencapai 70 secara individu dan 
80% secara klasikal.  

 
6. Sumber Data 

 Data yang dikumpulkan dalam 
penelitian ini adalah peristiwa dan 
informasi tentang kemampuan siswa 
dalam subkompetensi Heterogenitas 
dalam kehidupan masyarakat yang 
berupa penilaian tes unjuk kerja / 
performance dan hasil pengamatan proses 
pembelajaran yang berkaitan dengan 

keaktifan siswa dalam mengikuti 
pembelajaran setelah diterapkan metode 
pembelajaran kooperatif modelProblem  
Based Learning. Sumber data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah :  
a. Peristiwa atau kegiatan, yaitu proses 

pembelajaran subkompetensi 
Heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat dalam kegiatan 
pembelajaran dengan menerapkan 
metode pembelajaran kooperatif 
model Problem  Based Learning. 

b. Dokumen dan arsip, yaitu informasi 
tertulis yang berupa kurikulum, 
silabus pembelajaran, rencana 
pembelajaran yang dibuat oleh 
peneliti. 
 

7. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan duacara, 
yaitu : 1) pengamatan dan 2) tes. 

 
8. Pengamatan  

Pengamatan dalam penelitian ini 
dilaksanakan terhadap kegiatan 
pembelajaran subkompetensi 
Heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat, sebelum diberi tindakan dan 
selama diberi tindakan dalam bentuk 
siklus-siklus. Peneliti mengamati siswa 
pada saat proses belajar mengajar 
berlangsung. Pengamatan ini dilakukan 
dengan cara membuat catatan-catatan 
terhadap  proses, hasil, dan kondisi 
penerapan metode pembelajaran 
kooperatif model Problem  Based 
Learning. 

 
9. Tes 

Kemampuan Heterogenitas dalam 
kehidupan masyarakat siswa diukur 
melalui tes unjuk kerja/ perfomance. Tes 
tersebut digunakan untuk mengetahui 
perkembangan atau keberhasilan 
pelaksanaan tindakan yaitu kemampuan 
siswa dalam subkompetensi 
Heterogenitas dalam kehidupan 
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masyarakat. Tes pada awal kegiatan 
penelitian untuk mengidentifikasikan 
kekurangan atau kelemahan siswa dalam 
subkompetensi Heterogenitas dalam 
kehidupan masyarakat dan tes di setiap 
akhir siklus bertujuan untuk mengetahui 
peningkatan prestasi hasil kemampuan 
siswa dalam subkompetensi 
Heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat. 

 
10. Validasi Data  

Sebelum informasi dijadikan data 
penelitian, informasi tersebut perlu diuji 
validitasnya sehingga data yang diperoleh 
benar-benar dapat dipertanggung 
jawabkan dan dapat dipergunakan 
sebagai dasar yang kuat untuk mengambil 
kesimpulan. Teknik validitas data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
triangulasi.  

Triangulasi adalah teknik uji validitas 
data dengan memanfaatkan sarana di luar 
data itu untuk keperluan pengecekkan 
atau pembanding terhadap data. 
Triangulasi yang digunakan adalah 
triangulasi sumber data dan triangulasi 
metode pengumpulan data.  

 Triangulasi berfungsi untuk 
membandingkan dan mengecek kembali 
derajat kepercayaan suatu informasi yang 
telah diperoleh melalui waktu dan alat 
yang berbeda. Misalnya data tentang 
kesulitan guru dalam pembelajaran 
subkompetensi Heterogenitas dalam 
kehidupan masyarakat di kelas dan 
faktor- faktor penyebabnya. Peneliti 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 
memberikan tes unjuk kerja dan 
selanjutnya menganalisis kekurangan 
siswa pada saat heterogenitas dalam 
kehidupan masyarakat. 

 
11. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan analisis kritis 
komparatif, dengan mendeskripsikan 
temuan-temuan data dan 

membandingkannya dengan indikator-
indikator kinerja yang sudah ditentukan. 
Teknik analisis kritis yang dimaksud 
dalam penelitian ini mencakup kegiatan 
mengungkap kelemahan dan kelebihan 
siswa dan guru dalam proses belajar 
mengajar berdasarkan kriteria. Hasil 
analisis tersebut dijadikan dasar dalam 
penyusunan perencanaan tindakan untuk 
tahap berikutnya sesuai dengan siklus 
yang ada. Berkaitan dengan kemampuan 
subkompetensi Heterogenitas dalam 
kehidupan masyarakat, analisis 
mencakup hasil pengamatan yang 
dilakukan saat prasurve. Hal ini untuk 
mengetahui kondisi awal dalam 
subkompetensi Heterogenitas dalam 
kehidupan masyarakat. Data yang telah 
dikumpulkan harus dianalisis. Hasil 
analisis kuantitatif, selanjutnya 
dikonsultasikan pada pedoman konversi. 
Pedoman konversi yang digunakan 
adalah nilai absolut skala lima. Pedoman 
konversinya adalah sebagai berikut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prestasi tinggi sekaliI. Indikator 

Kinerja PTK (Penelitian Tindakan Kelas) 
ini dikatakan berhasil apabila sekurang-
kurangnya mencapai indikator sebagai 
berikut: meningkatnya prestasi siswa 
dalam subkompetensi Heterogenitas 
dalam kehidupan masyarakat dengan 
penerapan metode pembelajaran 
kooperatif model Problem  Based 
Learning, telah mencapai nilai diatas 70 
individu dan mencapai ketuntasan 80% 
secara klasikal pada kelas X IPS 2 MAN 1 
Lamongan tahun pelajaran 2018/2019 .   
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HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian 
Hasil Tindakan Siklus I 

Tindakan pada siklus I belum berhasil 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas X 
IPS 2 MAN 1 Lamongan 

Distribusi Nilai Ulangan Harian 1, 
Siklus I 
 

Tabel. 1 
Skor 
UH I 

Frekuensi Prosentase 
(%) 

Keterangan 

60 12 45,46 Di bawah 
KKM 

65 10 31,82 Sesuai 
KKM 

70 7 18,18 sesuai KKM 

80 1 4,54 Di atas 
KKM 

Total 30 100  

  
Hasil siklus I siswa yang dibawah 

KKM adalah 75,38 % sedang untuk siswa 
yang sesuai KKM adalah 24,62 % 
 
Hasil Tindakan Siklus II 

Tindakan pada siklus II belum 
berhasil meningkatkan hasil belajar 
keterampilan siswa kelas X IPS 2  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 6 22,73 Di bawah 
KKM 

65 13 45,46 Di bawah 
KKM 

70 3 9,09 Sesuai 
KKM 

75 5 13,64 Di atas 
KKM 

80 1 4,54 Di atas 
KKM 

Total 30 100  

 

Hasil siklus II siswa yang dibawah 
KKM adalah 73,74 % sedang untuk siswa 
yang sesuai KKM adalah 26,26 % 
 
Hasil Tindakan Siklus III 

Tindakan pada siklus III telah berhasil 
meningkatkan perolehan hasil belajar 
siswa kelas MIPA 3Terdapat 4,57 % siswa 
yang sesuai KKM dan 94,35 % 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 8 31,82 Di atas 
KKM 

80 8 27,27 Di atas 
KKM 

85 4 9,09 Di atas 
KKM 

90 5 13,64 Di atas 
KKM 

Total 30 100  

 
Aktivitas guru selama melakukan 

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

Tabel 4 

SIKLUS 

I II III 

74 77 83 

 
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.  
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Dengan demikian bagi siswa kelas X 
MIPA 3mereka dalam memahami 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat.  

 
2. Pembahasan 

Berdasarkan paparan dan temuan 
pelaksanaan tindakan di atas dapatlah 
dilakukan pembahasan dan kajian 
pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, 
sebagai berikut: Peranan guru sosiologi 
dalam menumbuhkan minat siswa untuk 
memanfaatkan internet sebagai sumber 
belajar telah berhasil hal ini terbukti pada 
tugas-tugas yang mereka kumpulkan 
pada guru. Guru sosiologi telah dan 
berhassil memotivasi siswa dalam 
membei sumber belajar keterampilan 
desain produk dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas X IPS 2 di MAN 1 
Lamongan. Hal ini tercermin dari hasil 
ulangan harian 3 pada siklus III. 
Heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat kontruksi kayu  digunakan 
oleh guru keterampilan sebagai sumber 
belajar dan media pembelajaran 
keterampilan desain produkyang terbukti  
efektif menuntaskan materi ajar sesuai 
denagn alokasi yang diberikan yakni 2 x 
45 menit per tatap muka. Apakah guru 
keterampilan desain produkmemotivasi 
siswa kelas X IPS 2 untuk  sebagai sumber 
belajar heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat ?Peran guru sebagai pelatih 
dan sumber belajar utama dalam 
mengembangkan kreasi siswa dalam 
menguasai materi heterogenitas dalam 
kehidupan masyarakat. 

 
SIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan 
kelas tentang Penerapan Model 
pembelajaran Problem  Based Learning 
dalam kehidupan masyarakat pada kelas 
X IPS 2 MAN 1 Lamongan Tahun 
pelajaran 2018/2019 yang hiterogen dapat 
dikemukakan simpulan sebagai berikut: 

Penerapan Problem  Based Learning dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa 
diindikasikan (1) angka ketuntasan 
mengalami kenaikan dari 35% pada 
pratindakan meningkat menjadi 75% pada 
siklus I dan meningkat menjadi 100% 
pada siklus II. (2) Ketidaktuntasan 
mengalami penurunan yakni dari 65% 
pada pratindakan, menurun menjadi 25% 
pada siklus I, dan menurun menjadi 0% 
pada siklus II. (3) Nilai tertinggi pada 
pratindakan adalah 90, pada siklus I juga 
90, dan meningkat menjadi 95 pada siklus 
II. (4) Nilai terendah mengalami kenaikan 
yakni dari 35 pada pratindakan, 
meningkat menjadi 50 pada siklus I, dan 
meningkat menjadi 70 pada siklus II. (5) 
Nilai rata-rata juga mengalami kenaikan 
yakni dari 63 pada pratindakan, 
meningkat menjadi 71,25 pada siklus I, 
dan meningkat menjadi 81 pada siklus 
II.B. Implikasi Penelitian tindakan kelas 
yang berjudul “Penerapan Model 
pembelajaran Problem Based 
Learninguntuk Meningkatkan 
Kompetensi 63. 

 
2. Saran  

Berdasarkan simpulan hasil 
penelitian, maka peneliti dapat 
mengajukan saran-saran sebagai berikut:  
a. Guru  
1) Guru perlu meningkatkan keaktifan 

siswa dalam kompetensi 
melaksanakan heterogenitas dalam 
kehidupan masyarakat. Agar anak 
lebih termotivasi dalam belajarnya, 
tidak bosan, tertarik dengan 
kompetensi melaksanakan 
heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat, maka guru hendaknya 
lebih memvariasikan metode 
pembelajaran.  

2) Guru hendaknya senantiasa 
melakukan penilaian, baik penilaian 
unjuk kerja maupun penilaian proses. 
siswa dituntut untuk tuntas dalam 
setiap kompetensi dasar. Untuk 
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mengetahui ketuntasan siswa, maka 
dengan melalui penilaian. 

3) Dalam setiap pembelajaran 
hendaknya guru lebih sering 
melibatkan siswa. Kedudukan siswa 
dalam pembelajaran ini adalah 
sebagai subjek dan bukan sebagai 
objek. Salah satu cara untuk dapat 
melibatkan siswa dengan cara diskusi 
kelompok. 
 

b. Sekolah  
Kepala sekolah hendaknya 

menyediakan sarana dan prasarana yang 
dapat memfasilitasi terselenggaranya 
kegiatan pembelajaran khususnya yang 
terkait dengan kompetensi melaksanakan 
kegiatan heterogenitas dalam kehidupan 
masyarakat. 
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ABSTRACT 

This study aims to improve distance learning outcomes during the 

new normal covid-19 pandemic in 2021 in class XI MIPA5 

2020/2021 school year MAN 1 Lamongan with 35 students, 

consisting of 7 male students and 18 female students. on the acid-

base solution material. This classroom action research model 

used the Kemmis and Taggart model with the research procedure 

consisting of four stages of activity in one cycle, namely: action 

planning and reflection observation. Data collection techniques 

are obtained through observation, tests, and documentation. The 

data analysis technique was carried out through the order of data 

reduction, data presentation, and drawing conclusions. The 

indicator of the success of this study is if ≥85% of the total students 

have reached the KKM learning outcomes 75 with satisfactory 

predicate. From the research results, it was obtained an increase 

in the percentage of student learning outcomes before the action, 

cycle I to cycle II, which was 46.10%. From the previous 31.4% 

to 77.16% after the action. And an increase in the average score 

by 30 (before the action by 55 and after the action by 85). Thus it 

can be concluded that the use of UKBM in WA-assisted E-learning 

during the new normal covid-19 pandemic can improve learning 

outcomes for students in class XI MIPA5 MAN 1 Lamongan in the 

2020/2021 school year. 

Keywords: UKBM, E-learning, WA, Acid-Base Solution, 

Learning Outcomes 

 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil pembelajaran jarak 

jauh selama masa new normal pandemi covid-19 tahun 2021 pada 

siswa kelas XI MIPA-5  tahun pelajaran 2020/2021 MAN 1 

Lamongan dengan jumlah siswa sebanyak 35 orang, terdiri dari 7 

siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan pada materi larutan asam 

basa. Model penelitian tindakan kelas ini menggunakan model 

Kemmis dan Taggart  dengan prosedur penelitian terdiri dari 

mailto:sa6436309@gmail.com
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang  

Menurut Zaharai Indris, pendidikan 
adalah serangkaian kegiatan 
berkomunikasi yang bertujuan supaya 
manusia dewasa atau pendidik dengan 
peserta didik saling bertatap muka atau 
dengan menggunakan media dalam 
rangka memberikan bantuan pada 
perkembangan anak dengan utuh. 

Pengertian pendidikan yang tertuang 
dalam Undang-Undang Sisdiknas 
menjelaskan bahwa pendidikan sebagai 
proses yang di dalamnya seseorang 
belajar untuk mengetahui, 
mengembangkan kemampuan, sikap dan 
bentuk-bentuk tingkah laku lainnya untuk 
menyesuaikan dengan lingkungan di 
mana dia hidup. Hal ini juga sebagaimana 
yang dinyatakan oleh Muhammad Saroni 
(2011: 10) bahwa, “pendidikan merupakan 
suatu proses yang berlangsung dalam 
kehidupan sebagai upaya untuk 
menyeimbangkan kondisi dalam diri 
dengan kondisi luar diri. Proses 
penyeimbangan ini merupakan bentuk 
survive yang dilakukan agar diri dapat 

mengikuti setiap kegiatan yang 
berlangsung dalam kehidupan.” 

Dari berbagai pendapat pengertian 
pendidikan di atas dapat diungkapkan 
beberapa kesamaan yaitu bahwa 1) 
Pendidikan merupakan suatu proses yang 
berlangsung terus-menerus dalam 
kehidupan. 2) Terjadi interaksi antara 
pendidikan dengan peserta didik, baik 
secara langsung tatap muka maupun 
melalui media. 3) Memiliki tujuan 

Dalam masa pandemi dan new 
normal pandemi, pendidikan harus tetap 
terus berlangsung untuk mencapai tujuan 
dari pendidikan. Berbagai penyesuaian 
kondisi dalam diri terhadap kondisi luar 
diri dilakukan. Proses pembelajaran 
menyesuaikan kondisi tanpa tatap muka 
antara pendidik dengan peserta didik. 
Setelah itu dilaksanakan Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ) secara online atau daring 
(dalam jaringan). Oleh karena itu, peserta 
didik dan pendidik dituntut untuk dapat 
menyesuaikan adanya kondisi wabah 
covid, dengan menambah berbagai 
keterampilan teknologi digital untuk 

empat tahap kegiatan pada satu putaran (siklus), yaitu perencanaan 

tindakan dan observasi refleksi. Teknik pengumpulan data 

diperoleh melalui  observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data dilakukan dengan urutan  reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan penelitian  

ini adalah  apabila  ≥85% dari jumlah siswa telah  mencapai KKM  

hasil belajar  75 dengan predikat memuaskan. Dari hasil 

penelitian, diperoleh peningkatan peresentase hasil belajar siswa 

dari sebelum tindakan, siklus I sampai siklus II yakni sebesar 

46,10%. Dari sebelumnya 31,4% menjadi 77,16% setelah 

tindakan. Dan peningkatan nilai rata-rata sebesar 30 (sebelum 

tindakan sebesar 55 dan setelah tindakan sebesar 85). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan UKBM dalam e-

learning berbantuan WA selama masa new normal pandemic 

covid-19 dapat meningkatkan hasil pembelajaran larutan  asam 

basa siswa dikelas XI MIPA-5 MAN 1 Lamongan tahun pelajaran 

2020/2021 

Kata kunci:  UKBM, E-Learning, WA, Larutan Asam Basa, 

Hasil Belajar 
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dapat tetap terus terlaksananya interaksi 
kegiatan pembelajaran secara daring atau 
online. 

E-learning adalah salah satu aplikasi 
online yang disediakan sekolah dan telah 
dilaksanakan workshop pembelajaran E-
learning terhadap semua guru di MAN 1 
Lamongan. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
dengan E-learning adalah salah satu 
pembelajaran digital secara online yang 
dapat digunakan selama masa pandemi. 
Guru dapat membagi materi pelajaran 
dalam bentuk word, power point, 
maupun video sebagai literasi sumber 
belajar selain dari website internet untuk 
dipelajari peserta didik selama di rumah 
dalam waktu yang lebih luas melalui e-
learning. Pendidik dengan peserta didik 
dapat tatap muka dalam online, namun 
kadang-kadang terdapat kendala signal 
yang lemah sehingga untuk 
memperlanacar komunikasi dapat 
menggunakan bantuan whatshap (WA). 

MAN 1 Lamongan menerapkan 
program Sistem Kredit Semester (SKS) 
untuk menjaring peserta didik yang 
memiliki kelebihan kecepatan dalam 
menempuh studi sehingga guru 
diwajibkan untuk menyusun Unit 
Kegiatan Belajar Mandiri (UKBM). Untuk 
mengukur kepahaman peserta didik 
terhadap materi ajar, pendidik 
membagikan Unit Kegiatan Mandiri 
(UKBM) yang telah disusun  kepada 
peserta didik. Selama pandemi dan new 
normal pandemi covid-19 peserta didik 
melaksanakan belajar mandiri di rumah 
sesuai petunjuk UKBM dalam e-learning. 
Hasil UKBM peserta didik dikirim via 
gmail untuk dikoreksi pendidik. Untuk 
memperlancar interaksi antara peserta 
didik dengan pendidik dalam 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 
menggunakan e-learning, WA digunakan 
sebagai bantuan media dalam 
komunikasi. Salah satu materi yang tepat 
sesuai dengan waktu dalam kalender 
pendidikan mata pelajaran kimia yang 

penulis laksanakan saat penelitian adalah 
larutan asam basa.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di 
atas, penulis melaksanakan penelitian 
tindakan kelas dengan  judul “ 
Penggunaan UKBM dalam E-learaning 
Berbantuan WA dalam Meningkatkan 
Hasil Belajar Larutan Asam Basa Kimia Di 
Kelas 11 MIPA 5 MAN 1 Lamongan  
selama masa pandemi dan new normal 
pandemi covid-19  ” 

 
B. Rumusan Masalah Masalah 

Dari latar belakang di atas, dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut. 
1) Apakah penggunaan UKBM dalam E-

learaning berbantuan WA dapat 
meningkatkan hasil belajar larutan 
asam basa kimia di Kelas 11 MIPA 5 
MAN 1 Lamongan selama masa 
pandemi dan new normal covid-19? 

2) Bagaimana penggunaan UKBM 
dalam E-learaning berbantuan WA 
dapat meningkatkan hasil belajar 
larutan asam basa kimia di Kelas 11 
MIPA 5 MAN 1 Lamongan selama 
masa pandemi dan new normal 
pandemi covid-19? 
 

C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan   penggunaan 
UKBM dalam E-learaning berbantuan WA 
dalam meningkatkan hasil belajar larutan 
asam basa kimia di Kelas 11 MIPA 5 MAN 
1 Lamongan selama new normal pandemi 
covid-19. 

 
D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian tindakan kelas ini 
bermanfaat praktis bagi:  
1) Guru  

(a) Menambah wawasan guru tentang 
berbagai media pembelajaran jarak 
jauh dalam era digital. (b) Dapat 
meningkatkan kualitas pembelajaran 
jarak jauh selama masa pandemi dan 
new normal pandemi covid-19. (c) 
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Dapat mengembangkan 
profesionalitas guru era digital dalam 
berbagai kondisi karena guru mampu 
menilai dan memperbaiki 
pembelajaran yang dikelolanya. (d) 
Memberi kesempatan untuk berperan 
aktif mengembangkan pengetahuan 
dan keterampilan sendiri dalam 
pembelajaran dalam menghadapi 
tantangan kondisi yang berbeda. 

2) Siswa  
(a) Memperbaiki belajar siswa 
sehingga hasil belajar siswa akan 
meningkat dalam menghadapi 
tantangan kondisi. (b) Siswa lebih 
tertarik mengikuti pembelajaran 
dengan berbagai media dalam 
menjawab tantangan kondisi. 

3) Sekolah  
Sekolah mampu menanggulangi 

berbagai masalah belajar siswa, perbaikan 
pembelajaran  dalam menghadapi 
tantangan kondisi yang sedang terjadi. (b) 
Sekolah memiliki guru yang berpotensi 
dan profesional dalam  mengelola kelas 
dalam kondisi yang terjadi. 

 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Kajian Teoristik 
1. Unit Kegiatan Belajar Mandiri 

(UKBM) dalam pembelajaran 
Menurut buku panduan UKBM (Unit 

Kegiatan Belajar Mandiri) yang 
diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan 
Sekolah Menengah Atas Kemendikbud 
pengertian UKBM adalah satuan pelajaran 
dengan  penguasaan belajar peserta didik 
terhadap pengetahuan dan keterampilan 
yang disusun menjadi unit-unit kegiatan 
belajar dari yang mudah hingga yang 
sukar berdasarkan pemetaan kompetensi 
dasar. 

Unit Kegiatan Belajar Mandiri 
(UKBM) merupakan satuan pelajaran 
kecil disusun secara berurutan dari 
mudah hingga sukar didasarkan pada 
tingkat penguasaan materi peserta didik.  
UKBM memuat Kompetensi Inti (KI) dan  

Kompetensi Dasar (KD). UKBM 
merupakan  hal  baru  dalam  satuan  
pendidikan  dimana  satuan  pendidikan  
yang menerapkan SKS diharuskan  
mengembangkan UKBM berbasis  KD 
untuk memfasilitasi peserta didik secara 
bertahap dan berkelanjutan.   

Isi UKBM mengutamakan pemberian 
stimulus belajar untuk menumbuhkan 
kemandirian dan pengalaman peserta 
didik. Peserta didik didorong untuk 
terlibat aktif dalam penguasaan 
kompetensi melalui pembelajaran 
berpusat pada peserta didik (student 
active) yang mendorong kemampuan 
berpikir tingkat tinggi (high order 
thingking skills/ HOTS). Melalui UKBM  
peserta didik diharapkan  memiliki 
karakter  berpikir  kritis, kreatif,  bekerja  
sama,  komunikatif  dan  memiliki  budaya  
literasi (Direktorat  Pembinaan SMA, 
2017a).  
2. Pembelajaran dengan  E-learning 

Menurut Rosenberg (2001) 
karakteristik E-learning tersebut bersifat 
jaringan, yang membuatnya mampu 
untuk dapat memperbaiki dengan secara 
cepat, menyimpan atau juga 
memunculkan kembali, 
mendistribusikan, serta juga sharing 
pembelajaran juga informasi. 

Karakteristik E-learning menurut 
Nursalam (2008:135) antara lain:1) 
Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri 
(self learning materials) yang kemudian 
disimpan di dalan komputer, sehingga 
dapat untuk diakses oleh dosen 
serta mahasiswa kapan saja dan 
dimanapun. 2) Memanfaatkan suatu 
jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil 
kemajuan belajar, serta hal-hal yang 
berkaitan dengan suatu administrasi 
pendidikan dapat dilihat pada tiap-
tiap komputer. 3) Memanfaatkan suatu 
jasa teknologi elektronik. 4) 
Memanfaatkan suatu keunggulan 
komputer (digital media serta 
juga komputer networks). 



 

791 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 5 No. 1, Januari – Juni 2021 

Kelebihan dan kekurangan E-
Learning, menurut L. Tjokro (2009:187), E-
learning memiliki banyak kelebihan yaitu: 
1) Lebih mudah untuk diserap, artinya ialah 
menggunakan fasilitas multimedia yang 
berupa suatu gambar, teks, animasi, suara, 
dan juga  video. 3) Jauh lebih efektif di dalam 
biaya, artinya ialah tidak perlu instruktur, 
tidak perlu juga minimum audiensi, 
dapat dimana saja, dan lain sebagainya. 4) 
Jauh lebih ringkas, artinya ialah tidak 
banyak mengandung formalitas kelas, 
langsung ke dalam suatu pokok bahasan, 
mata pelajaran yang sesuai kebutuhan. 5) 
Tersedia dalam 24 jam per hari , artinya ialah 
penguaasaan dalam materi tergantung 
pada semangat dan  daya serap siswa, bisa 
dimonitor, bisa diuji dengan e-test. 

 
Kekurangan E-learning: 

Menurut L. Gavrilova (2006:354) 
Kekurangan E-learning adalah suatu 
pembelajaran dengan menggunakan 
model E-learning tersebut membutuhkan 
peralatan tambahan yang lebih (seperti 
contohnya komputer, monitor, keyboard, 
dan lain sebagainya). 

Kekurangan E-learning tersebut yang 
diuraikan oleh Nursalam (2008:140) 
antara lain sebagai berikut: a) Kurangnya 
suatu interaksi antara pengajar serta 
juga pelajar atau juga bahkan antar pelajar 
itu sendiri. b) Kecenderungan tersebut 
dapat mengabaikan aspek akademik atau 
juga aspek sosial dan sebaliknya membuat 
tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. c) 
Proses belajar mengajar tersebut 
cenderung kearah suatu pelatihan dari 
pada pendidikan itu sendiri. d) 
Berubahnya suatu peran pengajar dari 
yang semula menguasai mengenai teknik 
pembelajaran yang konvensional, 
sekarang juga dituntut untuk dapat 
mengetahui teknik pembelajaran 
menggunakan ICT (information, 
communication, dan technology). e) Tidak 
pada semua tempat tersedia fasilitas 
internet. f) Kurangnya suatu sumber daya 

manusia yang mengerti internet. g) 
Kurangnya penguasaan dalam bahasa 
komputer. h) Akses dikomputer yang 
memadai tersebut dapat menjadi masalah 
sendiri bagi pelajar. i) Peserta didik 
tersebut mungkin dapat bisa frustasi 
apabila tidak dapat mengakses grafik, 
gambar, sertavideo dikarenakan peralatan 
(software dan hardware) yang tidak 
memadai. j) Tersedianya suatu 
infrastruktur yang dapat dipenuhi. k) 
Informasi tersebut bervariasi di dalam 
kualitas dan akurasi sehingga panduan 
dan juga fitur pertanyaan diperlukan. l) 
Peserta didik tersebut dapat merasa 
terisolasi 
3. Pembelajaran Larutan Asam Basa 

dengan UKBM dalam E-learning 
berbantuan  WA 
Sesuai kalender kurikulum, pada 

awal semester empat kelas 11 materi yang 
dibahas adalah larutan asam basa. Sesuai 
kebijakan madrasah, profesionalitas 
semua guru sebagai pendidik terus 
dikembangkan melalui pengembangan 
diri antara lain dengan workshop  
menyusun Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dan  UKBM sesuai 
peraturan yang berlaku dengan nara 
sumber yang kompeten dengan dihadiri 
bersama pengawas madrasah.. Oleh 
karena itu, semua pendidik telah memiliki 
RPP dan UKBM sebelum pembelajaran, 
tinggal editing penyesuaian kondisi saat 
akan melaksanakan kegiatan 
pembelajaran. 

Sesuai kurikulum yang berlaku, pada 
materi larutan asam basa terdapat 
kompetensi dasar (KD) :  
3.11.Menjelaskan konsep asam dan basa 

serta kekuatannya dan 
kesetimbangan pengionannya dalam 
larutan. 

4.11.Menganalisis trayek perubahan pH 
beberapa indikator yang diekstrak 
dari bahan alam melalui percobaan.   
Dengan tujuan pembelajaran: Melalui 

Pendekatan Saintifik dengan 
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menggunakan model pembelajaran 
Discovery Learning dan metode tanya 
jawab dan diskusi, peserta didik dapat 
membandingkan konsep asam basa 
menurut Arrhenius, Brønsted-Lowry dan 
Lewis, menjelaskan bahan alam yang 
dapat digunakan sebagai indikator, 
memprediksi pH larutan dengan 
menggunakan beberapa indicator, 
menghitung pH larutan asam kuat dan 
larutan basa kuat, menghitung nilai Ka 
larutan asam lemah atau Kb larutan basa 
lemah yang diketahui konsentrasi dan 
pHnya dan melakukan percobaan 
membuat indikator asam basa dari bahan 
alam dan melaporkannya dengan 
mengembangkan sikap disiplin, jujur, 
kerjasama, santun, dan proaktif, serta dapat 
mengembangkan kemampuan beripikir 
kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas 
(4C).  

Materi yang harus dikuasai peserta 
didik meliputi: konsep asam basa, 
indikator alami, memprediksi pH larutan 
dengan menggunakan beberapa indicator 
menghitung tingkat keasaman (pH) asam 
basa , menghitng Ka dari asam lemah dan 
Kb dari basa lemah serta percobaan 
membuat indikator asam basa dari bahan 
alam dan melaporkannya. 

Penguatan karakter yang diharapkan 
dari pembelajaran ini adalah 
mengembangkan sikap disiplin, jujur, 
kerja sama, santun, dan proaktif, serta 
dapat mengembangkan kemampuan 
beripikir kritis, komunikasi, kolaborasi, 
dan kreativitas (4C). Untuk mencapai 
tujuan pembelajaran yang diharapkan 
melalui model pembelajaran saintifik 
dengan metode discovery learning (DL) dan 
tanya jawab, dalam PJJ dalam E-Learning 
selama pandemi dan new normal, 
pendidik membagikan materi ajar berupa 
power point (ppt), video, juga UKBM 3.11 
Larutan asam basa.  

Pendidik membuka pelajaran via WA 
grup kelas  pada jam pelajaran sesuai 
jadwal dari madrasah dengan mengucap 

salam, melaksanakan apersepsi, 
menyampaikan motivasi, sampai pada 
kegiatan inti dengan  membuka E-
Learning, absen dalam E-Learning, 
kemudian membudayakan literasi dengan 
membaca untuk memahami bahan UKBM 
larutan asam basa. Kemudian peserta 
didik melaksanakan UKBM sesuai 
petunjuk dalam UKBM. Hasil UKBM 
dikumpulkan via gmail pendidik untuk 
dikoreksi dan dinilai dengan diberi 
deadline waktu setor hasil kerja UKBM 
masing-masing peserta didik sebelum di-
share jawaban UKBM yang benar via WA 
pada pertemuan selanjutnya. 

Pembelajaran saintifik dengan 5M, 
dengan metode DL terdapat dalam UKBM 
melaksanakan praktikum mandiri di 
rumah masing-masing dengan bahan 
yang ada di rumah, seperti membuat 
indikator alami asam basa, peserta didik 
melakukan kerja sama pembagian kerja 
dalam kelompok. Hasil kerja kelompok 
berupa satu video gabngan dari masing-
masing anggota kelompok. Selanjutnya 
video pelaksananaan masing-masing 
kelompok disetor dengan dibatasi waktu .  

Dengan kegiatan mandiri melalui 
UKBM ini PJJ berlangsung dengan model 
saintifik dengan metode discovery learning. 
Peserta didik melakukan aktivitas 
mengamati (melalui video, gambar materi 
yang sesuai), bertanya, melakukan 
percobaan sesuai prosedur praktikum 
dalam UKBM) atau mencari informasi, 
melakukan penalaran atau asosiasi 
(menalar menghubungkan antara 
informasi yang diperoleh dari percobaan 
dengan teori yang yang diperoleh dengan 
membaca materi, menyaksikan video dan 
gambar), mengolah informasi dan 
mengembangkan jaringan atau 
mengomunikasikan hasil investigasi 
(menulis laporan hasil praktikum).   

 
B. Hasil Belajar Siswa 

Secara umum pengertian hasil belajar 
adalah perubahan perilaku dan 
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kemampuan secara keseluruhan yang 
dimiliki oleh siswa setelah belajar, yang 
wujudnya berupa kemampuan kognitif, 
afektif, dan psikomotor (bukan hanya 
salah satu aspek potensi saja) yang 
disebabkan oleh pengalaman. 

Pengertian hasil belajar merupakan 
bagian terpenting dalam pembelajaran. 
Nana Sudjana (2009: 3) mendefinisikan 
hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah 
perubahan tingkah laku sebagai hasil 
belajar dalam pengertian yang lebih luas 
mencakup bidang kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Dimyati dan Mudjiono 
(2006: 3-4) juga menyebutkan hasil belajar 
merupakan hasil dari suatu interaksi 
tindak belajar dan tindak mengajar. Dari 
sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan 
proses evaluasi hasil belajar.  

Dari sisi siswa, hasil belajar 
merupakan berakhirnya pengajaran dari 
puncak proses belajar. Benjamin S. Bloom 
(Dimyati dan Mudjiono, 2006: 26-27) 
menyebutkan enam jenis perilaku ranah 
kognitif, sebagai berikut: a) Pengetahuan, 
mencapai kemampuan ingatan tentang 
hal yang telah dipelajari dan tersimpan 
dalam ingatan. Pengetahuan itu 
berkenaan dengan fakta, peristiwa, 
pengertian kaidah, teori, prinsip, atau 
metode. b) Pemahaman, mencakup 
kemampuan menangkap arti dan makna 
tentang hal yang dipelajari. c) Penerapan, 
mencakup kemampuan menerapkan 
metode dan kaidah untuk menghadapi 
masalah yang nyata dan baru. Misalnya, 
menggunakan prinsip. d) Analisis, 
mencakup kemampuan merinci suatu 
kesatuan ke dalam bagian-bagian 
sehingga struktur keseluruhan dapat 
dipahami dengan baik. Misalnya 
mengurangi masalah menjadi bagian 
yang telah kecil. e) Sintesis, mencakup 
kemampuan membentuk suatu pola baru, 
misalnya kemampuan menyusun suatu 
program. 

Evaluasi mencakup kemampuan 
membentuk pendapat tentang beberapa 

hal berdasarkan kriteria tertentu, 
misalnya kemampuan menilai hasil 
ulangan. Berdasarkan pengertian hasil 
belajar di atas, disimpulkan bahwa hasil 
belajar adalah kemampuan-kemampuan 
yang dimiliki siswa setelah menerima 
pengalaman belajarnya. Kemampuan-
kemampuan tersebut mencakup aspek 
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil 
belajar dapat dilihat melalui kegiatan 
evaluasi yang bertujuan untuk 
mendapatkan data pembuktian yang akan 
menunjukkan tingkat kemampuan siswa 
dalam mencapai tujuan pembelajaran. 
Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian 
ini adalah hasil belajar kognitif yang 
mencakup tiga tingkatan yaitu 
pengetahuan (C1), pemahaman (C2), dan 
penerapan (C3). Instrumen yang 
digunakan untuk mengukur hasil belajar 
siswa pada aspek kognitif adalah tes.  

 
C. Hasil Penelitian Yang Relevan   

Menurut Mochammad Dana 
Irwantha, dkk dalam e-jurnal Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia bahwa 
respons siswa terhadap penggunaan Unit 
Kegiatan Belajar Mandiri adalah positif 
(rata-rata respon sebesar 41,5).  

Menurut Reni Septiana, dkk dalam 
jurnal pendidikan biologi Universitas 
Islam Negeri Walisongo, bahwa hasil 
studi menunjukkan bahwa peserta didik 
yang mengikuti UKBM pelajaran biologi 
merasa lebih mudah memahami materi. 
Peserta didik juga merasakan motivasi, 
minat belajar dan kemandirian dalam 
belajar meningkat. 

 
D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian ini 
dapat digambarkan sebagai bagan sebagai 
berikut. 
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Sebelum tindakan hasil pretes siswa 

pada materi asam basa kelas XI MIPA5 
masih kurang memuaskan , siswa yang 
mencapai KKM masih sebesar 40 % (14 
siswa/i dari jumlah total 35 siswa/i) (table 
1.1). Oleh karena itu dipandang perlu 
untuk mengadakan perbaikan proses 
pembelajaran. Berdasarkan hasil 
penelitian yang relevan , menurut Reni 
Septiana, dkk dalam jurnal pendidikan 
biologi Universitas Islam Negeri 
Walisongo, bahwa hasil studi  
menunjukkan bahwa peserta didik yang 
mengikuti UKBM  pelajaran biologi 
merasa lebih mudah memahami materi. 
Peserta didik juga merasakan motivasi, 
minat belajar dan kemandirian dalam 
belajar meningkat.              

Oleh karena itu, dalam penelitian ini 
dengan penggunaan UKBM dalam E-
Learning berbantuan WA akan 
meningkatkan hasil belajar larutan asam 
basa kelas 11 MIPA 5 MAN 1 Lamongan 
selama pandemi dan new normal 
pandemi covid-19. 

 
E. Hipotesis Tindakan  

Hipotesis tindakan yang diajukan 
adalah penggunaan UKBM dalam E-
Learning berbantuan WA dapat 
meningkatkan hasil belajar larutan asam 
basa siswa kelas 11 MIPA 5 MAN 1 
Lamongan selama masa pandemi dan 
new normal pandemi covid-19 tahun 
pelajaran 2020/2021. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Rancangan, Desain,dan Prosedur 

Penelitian 
Penelitian dilakukan dengan 

pendekatan penelitian tindakan kelas 
melalui rancangan sebagai berikut.  

Tempat Penelitian:    MAN 1 
Lamongan tahun pelajaran 2020/2021 

Waktu Penelitian:  semester genap 
tahun pelajaran 2020/2021, 3 Januari–
15 Maret 2021. 
Subjek Penelitian:  siswa kelas XI 
MIPA5 sebanyak 35 siswa, terdiri dari 
8 siswa laki-laki dan 27 siswa 
perempuan. 
Desain penelitian tindakan kelas 

berbentuk 2 siklus merupakan model 
penelitian tindakan kelas dari Kemmis 
dan M. Taggrat (1993). Setiap siklus terdiri 
dari empat tahapan, yaitu perencanaan 
tindakan (planning), pelaksanaan tindakan 
(acting), observasi (observing), dan refleksi 
(reflecting). Namun diawali dengan 
refleksi awal atau disebut dengan 
prapenelitian (Tampubolon, 2011). 
Prosedur penelitian meliputi: 
1. Pra-penelitian  

Sebelum melaksanakan penelitian ini, 
kami melakukan evaluasi hasil belajar 
siswa dan proses pembelajarannya 
bersama guru se mata pelajaran, dan 
kemudian dari hasil evaluasi kami 
menentukan pembelajaran yang perlu 
ditingkatkan hasilnya . Selanjutnya adalah 
mengajukan surat penelitian kepada 
Bapak Kepala Madrasah. Selanjutnya 
menyusun rancangan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
perbaikan dan instrument-instrumen 
penelitian serta jadwal kegiatan 
pelaksanaan penelitian. 

Penelitian tindakan kelas ini sebagai 
kajian dari sebuah situasi dengan 
kemungkinan tindakan untuk 
memperbaiki kualitas tersebut. Pada 
model penelitian tindakan kelas model 
Kemmis dan Taggart ini tahapan 
penelitian dibagi jadi empat tahap: (1) 
perencanaan (2) pelaksanaan (3) observasi 
(pengamatan), dan (4) refleksi kemudian 
dilanjutkan siklus berikutnya sampai 
diperoleh hasil yang diinginkan. 

Kegiatan penelitian ini dirancang dan 
dilaksanakan dalam 2 (dua) siklus, yaitu 

OUTPUT
Hasil belajar siswa meningkat

PROSES
Perbaikan proses pembelajaran

Hasil belajar siswa masih rendah
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siklus I dan siklus II. Masing-masing 
siklus terdiri dari 3 pertemuan. Masing-
masing siklus terdiri dari (1) perencanaan 
(2) pelaksanaan (3) observasi 
(pengamatan), dan (4) refleksi. 
Pelaksanaan tiap siklus ditempuh dalam 
dalam satu kelas yang sama agar dapat 
membandingkan gambaran proses 
pembelajaran dari tiap siklus 
pelaksanaan. 
2. Penelitian Tindakan Siklus  
a. Penelitian Tindakan Siklus I  

1) Perencanaan 
Pada tahap ini guru sebagai 
peneliti melakukan: (a) 
Merencanakan pembelajaran 
dengan membuat Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
Menyiapkan UKBM yang 
digunakan siswa untuk 
mengarahkan kegiatan 
pembelajaran mandiri. (b) 
Menyiapkan instrument 
penelitian (lembar observasi, tes 
evaluasi, dan angket). 

2) Pelaksanaan 
Pada tahap ini guru: (a) 
Melaksanakan kegiatan 
pembelajaran sesuai RPP yang 
telah tersusun (b) Melaksanakan 
tahapan-tahapan sesuai langkah-
langkah dalam pembelajaran  

3) Pengamatan 
Pada kegiatan ini observer 
(pengamat) melakukan 
pengamatan dengan mencatat: (a) 
Aktivitas dan gaya mengajar guru 
dalam melaksanakan 
pembelajaran (b) Aktivitas siswa 
selama proses pembelajaran 
berlangsung. (c) Melakukan 
wawancara dan angket setelah 
pembelajaran berlangsung 

4) Refleksi 
Pada tahap ini, kegiatan yang 
dilakukan adalah (a) Guru sebagai 
peneliti dan observer membahas 
kelemahan dan kekurangan 

proses pembelajarn yang telah 
dilakukan (b) Menganalisis data 
yang diperoleh untk memperbaiki 
dan menyempurnakan tindakan 
pada siklus selanjutnya. (c) 
Menganalisis temuan saat 
melakukan pengamatan proses 
pembelajaran yang telah 
dilakukan (kelemahan dan 
kekurangan proses pembelajarn) 
dan mempertimbangkan langkah-
langkah selanjutnya. 

b. Penelitian Tindakan Siklus II  
Pada awal siklus ini peneliti 

berdiskusi dengan observer melakukan 
revisi proses pembelajaran agar proses 
pembelajaran pada siklus II menjadi lebih 
baik lagi. Siklus ini dilaksanakan dengan 
tahapan-tahapan seperti pada siklus I. 
Tetapi pada siklus II dilakukan perbaikan 
dan penyempurnaan terhadap 
pelaksanaan pembelajaran siklus I agar 
mencapai indikator keberhasilan yang 
telah ditetapkan. Adapun jumlah 
pertemuan pada siklus II terdiri dari 3 
(tiga) kali, masing-masing selama 2 jam 
pelajaran.  

 
B. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) ini, pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan teknik: 1) 
Pengamatan (observasi): selama masa 
pandemi, observasi ini merupakan 
kegiatan pengamatan pengambilan data 
terhadap kegiatan aktivitas guru dan 
siswa selama proses pembelajaran jarak 
jauh (PJJ) dalam online E-learning. Setelah 
masa new normal peserta didik masuk 
kelas tatap mka langsung sebesar 50%. 
Observasi dapat dilaksanakan secara 
langsung. 2) Tes evaluasi: Tes 
dilaksanakan secara CBT online dalam E-
Learning selama pandemi dan new 
normal pandemi. Teknik tes digunakan 
untuk mengumpulkan data tentang 
kemampuan siswa menyelesaikan soal-
soal masalah terkait materi pembelajaran 



 

796 

Jurnal Pendidikan dan Humaniora, Vol. 5 No. 1, Januari – Juni 2021 

setelah proses pembelajaran berlangsung 
untuk mengukur hasil belajar siswa. Tes 
berupa soal-soal yang mencakup 
kemampuan jenjang kognitif pengetahuan 
(C1), pemahaman (C2), dan penerapan 
(C3). 3) Wawancara: Wawancara 
dilakukan sebagai informasi balikan dari 
beberapa siswa yang tatap muka 
langsung. 4) Angket: digunakan untuk 
mengukur sikap siswa terhadap proses 
pembelajaran, berisi pilihan jawaban yang 
dirasakan siswa.   

 
C. Instrumen Pengumpulan Data 

Menurut Notoatmodjo (2010), 
instrumen penelitian adalah alat-alat yang 
akan digunakan untuk mengumpulkan 
data, instrumen penelitian ini dapat 
berupa kuesioner, formulir observasi, 
formulir-formulir lain yang berkaitan 
dengan pencatatan data dan sebagainya. 

Jenis-Jenis Instrumen Penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini antara 
lain: 1) Tes: adalah kumpulan pertanyaan 
atau soal yang bermanfaat juga sebagai 
sarana ukur kepada variabel yang berupa 
kemampuan kognitif  siswa. 2) Kuesioner 
atau angket adalah teknik pengumpulan 
data dengan cara mengajukan sejumlah 
pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden 
berupa laporan tentang pribadinya, atu 
hal-hal yang ia ketahui. 3) 
Wawancara: adalah sebuah instrumen 
penelitian yang digunakan oleh peneliti 
untuk menilai keadaan seseorang. 
Wawancara juga bisa diartikan sebagai 
percakapan antara dua orang atau lebih 
yang berlangsung antara narasumber dan 
pewawancara, dimana pewawancara 
memberi pertanyaan-pertanyaan kepada 
narasumber untuk mendapatkan 
informasi. 4) Observasi (pengamatan): 
Observasi  adalah sebuah pengamatan 
serta pencatatan dengan sistematik 
fenomena-fenomena yang diselidiki. 
Observasi menjadi salah satu metode 
pengumpulan data dengan mengamati 

atau meninjau secara cermat dan langsung 
di lokasi penelitian untuk mengetahui 
kondisi yang terjadi dalam penelitian. 5) 
Dokumentasi: suatu bentuk dari 
pengabadian, arsip dokumen yang 
diabadikan. 

 
D. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data 
yang digunakan adalah analisis data 
kuantitatif dan data kualitatif. Analisis 
data kuantitatif adalah analisis terhadap 
data nilai hasil belajar siswa berupa nilai 
hasil post tes tiap akhir siklus. Hasil 
belajar diberikan skor untuk masing-
masing soal tes yang kemudian dikonversi 
dalam nilai akhir. Kemudian disajikan 
dalam tabel untuk mengetahui nilai rata-
rata dan prosentasi jumlah siswa yang 
telah mencapai nilai Kriteria Ketuntasan 
Minimal (KKM) untuk setiap siklusnya. 
Selanjutnya dilakukan analisis untuk 
mengetahui perbedaan prosentasi 
peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

Adapun analisis data kualitatif yaitu 
data yang berupa informasi berbentuk 
kalimat hasil analisis data wawancara, 
angket dan dokumentasi yang memberi 
gambaran sikap guru dan siswa terhadap 
proses dalam pelaksanaan pembelajaran. 
Data partisipasi keaktifan siswa dianalisis 
langsung menggunakan lembar observasi 
di setiap siklus dengan skala <50%, 50%. 
Atau >50%. Data kemudian 
diinterpretasikan secara deskriptif sesuai 
data yang ada dari lembar observasi. Data 
dari angket yang menunjukkan sikap 
siswa terhadap pembelajaran diperoleh 
dengan mencari prosentasi dari setiap 
pertanyaan pada lembar angket, 
kemudian diinterpretasikan dengan 
grafik yang menunjukkan terjadi 
peningkatan ata penurunan prosentasi 
dari sikap  siswa. Dengan rumus: angka 
prosentasi = (Frekuensi : Jumlah siswa ) 
x100%. Sedangkan data dokumentasi 
digunakan sebagai data auntetik 
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pendukung pelaksanaan kegiatan 
penelitian.  

 
E. Indikator Keberhasilan Penelitian 

Indikator keberhasilan penelitian  ini 
adalah  apabila  ≥85% dari jumlah siswa 
telah  mencapai KKM hasil belajar  75 
dengan predikat memuaskan, yakni 
minimal 84 

 

F.  Rancangan  Jadwal Penelitian 

No Tanggal Kegiatan Ket 

1 5 Januari 
2021 

Mengajukan 
surat ijin 
penelitian 
kepada kepala 
sekolah 

 

2 6 Januari 
2021 

Membuat RPP 
perbaikan dan 
menyiapkan 
UKBM 

 

3 4-10 
Januari 
2021 

Membuat 
instrument 
penelitian 

 

4 5  Januari  
2021 

Melaksanakan 
pre tes  

 

5 11 Janari 
2021 

Melaksanakan 
penelitian siklus 
1 

 

6 18  
Januari  
2021 

Melaksanakan 
penilaian dan 
evaluasi siklus1 

 

7 19  
Januari 
2021 

Membuat RPP 
perbaikan 
siklus1 

 

8 25Januari  
& 1 
Februari 
2021 

Melaksanakan 
penelitian siklus 
2 

 

9 8 
Februari 
2021 

Melaksanakan 
penilaian dan 
evaluasi siklus2 

 

10 9-28  
Februari 
2021 

Menganalisis 
data hasil 
penelitian 

 

11 1-15 
Maret 
2021 

Menulis laporan 
hasil penelitian 

 

HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 

Setelah diadakan penelitian diperoleh 
hasil, ada peningkatan hasil belajar kimia 
asam basa pada kelas 11 MIPA 5 MAN 1 
Lamongan. Tindakan yang dilakukan 
adalah penggunaan UKBM dalam E-
Learning berbantuan WA untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
Tujuannya adalah agar mempermudah 
siswa untuk belajar secara efektif dan 
efisien, aktif, menciptakan susasana 
pembelajaran yang baru dan 
memperkenalkan siswa pembelajaran 
daring.  

Adapun deskripsi tindakan yang telah 
dilakukan adalah sebagai berikut. 

 
a. Tahap perencanaan (4-10 Januari 

2021) 
 

No Waktu Kegiatan Hasil 

1 4 
Januari 
2021 

Diskusi 
evaluasi 
pembelajaran 
semester 
genap 
bersama guru 
se-mata 
pelajaran 

Catatan hasil 
diskusi dan 
keputusan 
tentang 
pembelajaran 
yang harus 
diperbaiki 
masing-masing 
guru kelas 

2 4 
Januari 
2021 

Mengajukan 
surat ijin 
penelitian 
kepada 
kepala 
sekolah 

Surat ijin resmi 
untuk 
melaksanakan 
PTK 

3 6 
Januari 
2021 

Membuat 
RPP dan 
UKBM  
perbaikan 

Dokmen RPP 

4 4-10 
Januari 
2021 

Membuat 
instrument 
penelitian 

Dokumen 
lembar 
observasi, 
lembar angket, 
lembar 
instrumen tes 
kognitif 

5 5 
Januari 
2021 

Pre test  Instrumen 
pretes dan 
daftar nilai hasil 
pretes 
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b. Tahap pelaksanaan (11 Januari-28 
Februari 2021) 
Pada tahap ini guru melaksanakan 

kegiatan pembelajaran menyesuaikan 
masa new normal pandemi yaitu 
pemberlakuan jam yang lebih sedikit dari 
jam normal dan mengikuti himbauan 
pemerintah sehingga hanya materi 
esensial yang disampaikan. Walaupun 
demikian, penelitian tetap dilaksanakan 
secara daring 50% dan luring 50% dalam 2 
siklus.  siklus I dilaksanakan sebanyak 3 
pertemuan dan siklus II dilaksanakan 
sebanyak 3 pertemuan sebagai berikut. 

 

 
N
o 

Si
kl
us 

Waktu Pertemuan ke- 
dan materi 

Wa
ktu 

Keter
anga

n 

1 I 11 
Januari 
2021 

1. Konsep 
asam basa 

2 JP 50%
WFH 

11 
Januari 

2. Indikator 
Asam Basa 
(Sifat 
larutan 
asam basa) 

2 JP 50% 
WFH 

18 
Januari 
2021 

3. Evaluasi/P
enilaian 
(tes, angket, 
observasi) 

2 JP 100%
Onli
ne 

2 II 25 
Januari 
2021 

1. Penentuan 
PH asam 
kuat & basa 
kuat 

2 JP 50%
WFH 

1 
Februari 
2021 

2. Penentuan 
PH asam 
lemah & 
basa lemah 

2 JP 50% 
WFH 

8 
Februari 
2021 

3. Evaluasi/P
enilaian (tes 
, angket, 
observasi) 

2 JP 100%
Onli
ne 

 
c. Observasi / Pengamatan Hasil 

Pelaksanaan (11 Januari - 8 Februari 
2021) 
Pengamatan dilaksanakan selama 

kegiatan pelaksanaan pembelajaran 
dalam masa penelitian. Untuk 
pengamatan sikap guru dan siswa diamati 
observer dan mencatat hasilnya di lembar 
observasi. Angket diberikan setiap akhir 

pertemuan ke-3 tiap siklus. Wawancara 
dilakukan untuk memperkuat data 
angket. 

Hasil tes kognitif siklus I dan siklus II 
diperoleh data sebagaimana tabel 4.1 
sebagai berikut. 
 
Tabel 4.1 Peningkatan Hasil Belajar Pada 

Setiap Siklus 
 

No Keterangan Pre test 
sebelum 
tindakan 

Setelah 
Tindakan 

Siklus 
I 

Siklus 
II 

1 Rata-rata 
nilai siswa 

55 70 85 

2 Siswa yang  
mencapai 
KKM 

11  dari 
35 siswa 
(31,4%) 

15 
(42,86) 

27 
(77,14) 

3 Siswa yang 
tidak 
mencapai 
KKM 

24 dari 
30 siswa 
(68,57%) 

20 
(57,14) 

8 
(22,86) 

 
Sedangkan data hasil pengamatan 

hasil observasi aktivitas sikap guru dan 
siswa diperoleh data sebagaimana tabel 
4.2 dan tabel 4.3 sebagai berikut. 
 

Tabel 4.2 Hasil observasi aktivitas guru 
No Aspek yang diamati Jumlah skor 

hasil 
perolehan 

Siklus 
I 

Siklus 
II 

1 
 

Sesuai kriteriea 
standar proses 
kegiatan pelaksanaan 
pembelajaran guru 

86% 100% 

2 Guru menyusun RPP 
dan UKBM sesuai 
standart peraturan 
yang berlaku 

100% 100% 

2 Guru memberi 
batasan waktu dalam 
penyetoran hasil 
mengerjakan  UKBM 
via gmail 

100% 100% 
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Tabel 4.3 Hasil  observasi terhadap siswa 
Siklus II 

No Aspek yang 
diamati 

Jumlah % siswa 

<50% 50% >50% 

1 Siswa dapat 
menggunakan E-
Learning dengan 
lancar 

  v 

2 Siswa membuka 
dan membaca, 
mempelajari materi 
bahan ajar yang 
diunggah guru 
dalam E-Learning 

  v 

3 Siswa 
memperhatikan 
instruksi guru di  
forum komunikasi  
grup WA kelas. 

  v 

4 Siswa 
memperhatikan 
dan mengerjakan  
UKBM sesuai 
petunjk UKBM 

  v 

5 Siswa  aktif 
bertanya pada guru 
dalam  grup WA 

v   

6 Siswa tampak 
senang 
pembelajaran 
dengan 
menggunakan 
UKBM dalam E-
Learning. 

  v 

 Jumlah 1 0 5 

 
d. Refleksi 

Refleksi dilakukan sebagai langkah 
untuk menindak lanjuti proses 
pembelajaran setiap siklus. Refleksi pada 
siklus I dilaksanakan setelah tes evaluasi 
dan observasi siklus I dilaksanakan. 
Demikian dengan juga refleksi pada siklus 
II dilaksanakan setelah tes evaluasi dan 
observasi siklus II dilaksanakan. 

Hasil tindakan pada siklus I masih 
diperoleh hasil yang kurang memuaskan 
baik dari hasil belajar siswa maupun hasil 
observasi aktivitas kegiatan guru dan 
siswa dalam proses pembelajaran. 
Kelengkapan RPP yang disusun guru 
masih 86% sesuai standart proses. UKBM 
yang disusun guru sudah 100% 

memenuhi standar sesuai panduan 
UKBM. Pada awal kegiatan pembelajaran 
dalam RPP maupun dalam pelaksanaan 
pembelajaran tidak disampaikan 
apersepsi dan motivasi kepada siswa 
sehingga siswa kurang fokus pada materi 
pembelajaran ynag dibahas. Guru tidak 
cek kehadiran siswa. Pada kegiatan 
mengamati gambar/ menyaksikan video, 
dan membaca literature yang di-share 
guru dalam e-learning saat daring, guru 
kurang dapat memantau kegiatan 
siswanya, sehingga masih ada siswa yang 
belum memahami sama sekali yang 
berakibat kesulitan dalam menjawab 
UKBM. Hal ini dirasakan masih banyak 
siswa yang mengeluh via WA tentang 
kesulitan dalam pembelajaran.   

Hasil observasi terhadap siswa pada 
siklus I, di atas 50% dapat menggunakan 
e-learning dengan lancar. Masih sekitar 
50% siswa yang membuka dan membaca 
untuk mmahami materi yang telah 
dibagikan dalam e-learning. 50% siswa 
telah sesuai instruksi guru dalam WA dan 
sesuai petunjuk UKBM, dan kurang dari 
50% siswa aktif bertanya via WA, 50% 
siswa senang pembelajaran dengan 
UKBM dalam e-learning.  

Guna mencapai karakter siswa yang 
diharapkan yakni disiplin, jujur, kerja 
sama, sopan santun, proaktif, kritis, dan 
komunikasi.  Guru telah membatasi 
waktu setor tugas tertulis maupun 
praktikum mandiri  via gmail. Oleh 
karena itu, masih adanya kekurangan 
pada guru dan siswa dalam proses 
maupun perencanaan dalam pembelajran, 
perlu dilakukan perbaikan dengan 
menyusun RPP perbaikan untuk 
dilaksanakan tindakan berikutnya pada 
siklus II. 

Dari hasil tindakan siklus II terjadi 
peningkatan hasil belajar siswa dan hasil 
observasi aktivitas kegiatan guru dan 
siswa dalam proses pembelajaran. Pada 
siklus II telah tercapai 77,14% jumlah 
siswa telah mencapai KKM dengan hasil 
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nilai rata-rata sebesar 85. Awal hasil pre 
test sebelum tindakan rata-rata nilai 55, 
siswa/I yang mencapai KKM sebesar 
31,4% yang berarti siswa yang tidak 
mencapai KKM sebesar 68,57%. 

Pada siklus II, hasil observasi 
terhadap guru, telah mencapai 100% 
dokumen RPP, UKBM sesuai standar dan 
juga dalam pelaksananaannya. Terjadi 
peningkatan kegiatan siswa mencapai di 
atas 50% semua aspek yang diamati 
terhadap siswa terlaksana kecuali 
keaktifan bertanya masih kurang sesuai 
indikator keberhasilan dalam penelitian 
adalah  apabila  ≥85% dari jumlah siswa 
telah  mencapai KKM hasil belajar  75 
dengan predikat memuaskan, yakni 
minimal 84, maka penelitian sudah 
berhasil sampai pada siklus II. 

 
B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan pada hasil analisis data, 
tabel 4.1 menunjukan peningkatan hasil 
perhitungan dari setiap siklus. Terdapat 
perbedaan nilai rata-rata di setiap siklus, 
dari sebelum dan sesudah penggunaan 
UKBM dalam e-learning berbantuan WA. 
Nilai rata-rata yang diperoleh sesudah 
terjadi peningkatan dari 55 menjadi 85. 
Observasi terhadap aspek yang diamati 
terhadap siswa maupun guru terjadi 
peningkatan. Hal tersebut dikarenakan 
kurangnya kemauan siswa untuk 
membiasakan budaya literasi terhadap 
materi baik berupa materi tertulis, gambar 
atau juga video yang telah disediakan, 
apalagi lisan untuk bertanya langsung via 
medsos. Waktu untuk belajar siswa 
kurang efesien dan siswa kurang 
memahami materi, sehingga dengan 
adanya penggunaan   UKBM dalam e-
learning berbantuan WA ini mempermudah 
siswa untuk belajar melalui gadget yang 
biasa dipegang setiap hari, waktu untuk 
belajar menjadi lebih leuasa dan lebih 
panjang. Dengan kemauan belajar, 
semakin luas materi pelajaran yang dapat 
diperoleh.  

Jumlah siswa yang mencapai Kriteria 
Ketuntasan Minimal setelah penggunaan 
KBM dalam e-learning, sebanyak 27 siswa 
(77,14%)  dari total 35 siswa/I 
dibandingkan dengan sebelumnya hanya 
11 siswa (31,4%). Presentase ketuntasan 
siswa mengalami peningkatan 46,10% 
dari sebelum dengan setelah tindakan. 
Terjadi peningkatan nilairata-rata sebesar 
30 (nilai rata-rata sebelum tindakan 
sebesar 55 dan setelah tindakan sebesar 
85). Artinya keberhasilan dari 
penggunaan UKBM dalam e-learning 
berbantuan WA telah memberikan 
pengaruh yang besar terhadap 
peningkatan hasil belajar.  

Secara ringkas dapat digambarkan 
dengan grafik di bawah berikut ini. 

Grafik peningkatan hasil belajar 
siswa: 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1 
Grafik Peningkatan Hasil Belajar 

 
C. Temuan Hasil Penelitian 

Penggunaan UKBM dalam E-
Learning dalam materi Larutan Asam 
Basa dengan bantuan WA dapat 
meningkatkan hasil belajar larutan asam 
basa siswa kelas 11 MIPA 5 MAN 1 
Lamongan. UKBM larutan asam basa 
sesuai standar yang berlaku yang di-share 
dalam E-Learning  dapat meningkatkan 
belajar mandiri bagi siswa selama 
pandemi dan new normal pandemi covid-
19. Materi ajar selain yang ada dalam buku 
pegangan sesuai petunjuk UKBM, guru 
juga share materi serupa dalam e-learning 
berupa ppt, word, pdf , atau video yang 
mendukung sebagai literature yang 
membantu dalam menjawab kegiatan 
belajar dalam UKBM. Hasil UKBM disetor 
via gmail selanjutnya dinilai. Guru 
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memberi batasan waktu dalam 
penyetoran hasil menjawab kegiatan 
belajar mandiri siswa maupun hasil tugas 
praktikum mandiri siswa. 

Hasil belajar kognitif siswa 
mengalami peningkatan dari sebelumnya, 
setelah adanya tindakan. Yaitu Presentase 
ketuntasan siswa mengalami peningkatan 
46,10% dari sebelumnya 31,4% menjadi 
77,16% dengan setelah tindakan. Terjadi 
peningkatan nilairata-rata sebesar 30 (nilai 
rata-rata sebelum tindakan sebesar 55 dan 
setelah tindakan sebesar 85. 

Hasil belajar keterampilan dapat 
dikembangkan melalui kegiatan belajar 
praktikum kelompok mandiri di rumah 
masing-masing sesaui petunjuk UKBM  
yaitu dalam indikator asam basa, hasilnya 
berupa video disetor ke guru, di mana 
siswa mengomunikasikan secara lisan apa 
yang telah dilaksanakan sampai pada 
hasil praktikum secara kelompok dan 
laporan tertulis hasil praktikum masing-
masing individu. 

Hasil belajar ranah sikap juga dapat 
dikembangkan, yakni karakter disiplin 
siswa dapat dilihat dari ketepatan waktu 
dalam setor hasil kerja siswa. Kejujuran 
tampak dari tugas yang disetor hasil kerja 
sendiri atau hasil kerja teman. Santun 
dalam bersikap, berinteraksi. Proaktif, 
siswa selalu bertanya dan mencari tahu 
untuk paham. Kerja sama, komunikasi, 
kritis selama melaksanakan tugas praktik 
mandiri secara kelompok, dalam 
membagi tugas kerja, menyatukan hasil 
kerja praktik berupa video praktik sampai 
memaparkan secara lisan dalam video 
dan laporan tertulis dalam kelompok.  

 
PENUTUP 
A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka 
dapat disimpulkan bahwa pengguanaan 
UKBM dalam E-Learning berbantuan WA 
dapat meningkatkan hasil belajar larutan 
asam basa siswa kelas 11 MIPA5 MAN 
Lamongan. Presentase ketuntasan siswa 

mengalami peningkatan 46,10% dari 
sebelumnya 31,4% menjadi 77,16% 
dengan setelah tindakan. Terjadi 
peningkatan nilairata-rata sebesar 30 (nilai 
rata-rata sebelum tindakan sebesar 55 dan 
setelah tindakan sebesar 85. 

 
B. Saran  

Adapun saran yang dapat diajukan 
antara lain :  
1. selama masa pembelajaran jarak jauh, 

guru harus  mampu mengembangkan 
dan menyampaikan materi serta 
dalam mengelola kelas dengan 
menerapkan pembelajaran inovatif, 
sehingga proses dan hasil 
pembelajaran dapat terus meningkat 
dan  selalu mengembangkan model 
atau metode pembelajaran yang dapat 
merangsang siswa untuk aktif dan 
lebih mudah dalam materi 
pembelajaran.  

2. Pembelajaran jarak jauh dengan 
UKBM dalam e-learning guru 
mengalami kesulitan dalam 
melakukan koreksi hasil kegiatan 
belajar dalam UKBM via gmail karena 
membaca dalam layar HP/laptop 
berupa essay penjelasan bebas dengan 
jumlah siswa yang banyak. Lain 
dalam tatap muka langsung, koreksi 
silang dapat dilakukan sambil  
membahas secara klasikal. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to monitor the biomotor ability of 

speed and endurance of the athletic extracurricular students of 

MIN 1 Bojonegoro. The research method used is descriptive 

method with survey techniques. The sample in this study were 

eleven male students and seven female students. To determine 

speed ability, a 40 meter running test was carried out while for 

endurance a 600 meter running test was used. From the data 

analysis conducted on the athletic extracurricular students of MIN 

1 Bojonegoro, it was found that the biomotor ability of the male 

students 'running speed was still in the low category, while the 

female students' speed was in the sufficient category. Then in the 

ability of heart endurance, the same results were obtained, namely 

the average endurance of male students was in the low category, 

while the average endurance of female students was in the 

moderate category. 

Keywords:   Physical Fitness, Extracurricular, Athletics 

 

ABSTRAKSI 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memantau kemampuan 

biomotor kecepatan dan daya tahan siswa ekstrakulikuler atletik 

MIN 1 Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode deskriptif dengan teknik survey. Sampel dalam penelitian 

ini adalah sebelas siswa puta dan tujuh siswa putri. Untuk 

mengetahui kemampuan kecepatan dilakukan tes lari 40 meter 

sedangkan untuk daya tahan menggunakan tes lari 600 meter. Dari 

analisis data yang dilakukan terhadap siswa ekstrakulikuler atletik 

MIN 1 Bojonegoro didapatkan hasil bahwa pada kemampuan 

biomotor kecepatan lari siswa putra masih dalam kategori kurang, 

sedangkan kecepatan siswa putri dalam kategori cukup. Kemudian 

dalam kemampuan daya tahan jantung, didapatkan hasil yang 

sama yaitu rerata daya tahan siswa putra tergolong dalam kategori 

kurang, sedangkan siswa putri rerata daya tahan termasuk dalam 

kategori cukup 

Kata kunci:  Kebugaran Jasmani, Ekstrakulikuler, Atletik 

mailto:febriyandwicahyono@gmail.com
mailto:shobil01moh@gmail.com
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LATAR BELAKANG
Aktivitas fisik di masa kanak-kanak 

sangat erat kaitannya dengan kondisi 
kesehatan anak. Aktivitas fisik mengacu 
pada semua gerakan tubuh yang 
disebabkan oleh kontraksi otot rangka 
(WHO, 2015). Namun, meskipun banyak 
efek positif yang diberikan oleh aktivitas 
fisik, didapati data jika dalam beberapa 
tahun terakhir aktivitas fisik siswa di 
sekolah cenderung semakin menurun 
(Brusseau, Tudor-Locke, & Kulinna, 2013). 
Faktor karakteristik masyarakat modern 
serta berkembangnya ilmu pengetahuan 
dan teknologi cenderung semakin 
meningkatkan gaya hidup masyarakat 
yang praktis dan kurangnya aktivitas 
gerak. Kurangnya aktivitas berolahraga 
dan meningkatkan kebugaran jasmani 
akan berkontribusi pada masalah 
kesehatan seperti obesitas dan penyakit 
kronis lainnya (Mavrovouniotis, 2012).  

Data penelitian terbaru menunjukkan 
bahwa sekitar sepertiga orang dewasa 
mengalami obesitas, yang dikaitkan 
dengan penyakit kronis seperti hipertensi, 
diabetes, hiperlipidemia, dan sindrom 
metabolik (Flegal, Carroll, Ogden, & 
Curtin, 2010; Kohl & Cook, 2013). Karena 
fenomena kekurangan gerak aktivitas 
olahraga ini dalam beberapa tahun 
terakhir juga semakin sering terjadi pada 
kelompok usia yang lebih muda (Kann et 
al., 2015; NPAPA, 2016),  Jadi, dari sini 
dapat diketahui bahwa perlunya 
pemahaman untuk mengenali pentingnya 
aktivitas fisik di setiap kelompok usia dan 
memeriksakan pengaruhnya selama 
periode tertentu (Centers for Disease 
Control and Prevention, 2011 ). Selain itu, 
data lain menunjukkan bahwa 65-80% 
remaja yang mengalami obesitas akan 
mengalami obesitas saat dewasa (Guo, 
Chumlea, & Roche, 2002; Wright, Parker, 
Lamont, & Craft, 2001). Oleh karena itu, 
peluang aktivitas fisik tambahan 
diperlukan di sekolah untuk 
meningkatkan kesehatan dan 

kesejahteraan anak secara keseluruhan 
(Dinkel, Lee, & Schaffer, 2016). 

MIN 1 Bojonegoro yang merupakan 
salah satu madrasah atau lembaga 
pendidikan dasar dalam lingkup 
kementerian agama yang membentuk 
kegiatan ekstrakulikuler olahraga atletik. 
Pembentukan ekstrakulikuler ini selain 
bertujuan untuk memberikan wadah bagi 
siswa untuk mengembangkan bakat dan 
minatnya. Selain itu, ekstrakulikuler atletik 
ini juga dibentuk sebagai untuk 
meningkatkan kebugaran fisik para siswa. 
Dalam proses pelaksanaannya, 
ekstrakulikuler haruslah menerapkan 
beberapa instrumen tes dan pengukuran 
dalam memantau perkembangan 
biomotor dan fisik. Kegiatan tersebut 
didasarkan karena tumbuh kembang anak 
haruslah tercatat dan dipantau secara 
terstruktur.  

Berdasar latar belakang masalah 
diatas peneliti akan melakukan sebuah 
penelitian tentang kemampuan biomotor 
kecepatan dan daya tahan siswa 
ekstrakulikuler atletik MIN 1 Bojonegoro.  

 
METODE PENELITIAN 

Untuk memecahkan masalah 
penelitian ini, diperlukan langkah-
langkah yang relevan dengan masalah 
yang telah dirumuskan. Menurut 
Sugiyono (2013) metode penelitian 
pendidikan dapat diartikan sebagai cara 
ilmiah untuk mendapatkan satu yang 
valid dengan tujuan dapat ditemukan, 
dikembangkan, dan dibuktikan, suatu 
pengetahuan tertentu sehingga pada 
gilirannya dapat digunakan untuk 
memahami, memecahkan, dan 
mengantisipasi masalah dalam bidang 
pendidikan.  

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan teknik survey. Metode deskriptif 
adalah prosedur pemecahan masalah 
yang sedang terselidiki dengan 
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menggambarkan atau melukiskan 
keadaan subjek penelitian pada saat 
sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 
tampak atau sebagaimana mestinya.  

Suharsimi (2006) menyatakan bahwa 
penelitian survey bukanlah hanya 
mengetahui status gejala, tetapi juga 
bermaksud menentukan kesamaan status 
dengan cara membandingkannya dengan 
standar yang sudah dipilih atau 
ditentukan.Penentuan populasi yang 
merupakan suatu objek yang akan 
dianalisi merupakan syarat dari sebuah 
penelitian. Populasi yang akan diambil 
merupakan gambaran keseluruhan yang 
merupakan karakteristik yang akan 
dipelajari sebagai hasil dari sebuah 
penelitian. Menurut Suharsimi (2006) 
populasi adalah keseluruhan subyek 
peneliti. Sedangkan menurut Sugiyono 
(2013) populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas: obyek atau 
subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya. 
Berdasarkan pendapat tersebut maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi 
merupakan objek atau subjek yang 
memiliki karakterstik tertentu berkaitan 
dengan masalah penelitan sehingga 
subjek dari sebuah penelitian tersebut 
dapat dipelajari dan diambil kesimpulan 
berdasarkan tujuan penlitian.  

Adapun yang menjadi populasi 
dalam penelitian ini adalah siswa yang 
mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atletik 
MIN 1 Bojonegoro. Teknik pengumpulan 
data kecepatan dengan tes lari 40 meter 
dan untuk daya tahan dilakukan tes lari 
600 meter. Teknik   analisis   data   yang   
digunakan   dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis data deskriptif. Teknik ini 
digunakan untuk mengetahui frekuensi, 
prosentase, serta rerata dari data yang di 
dapatkan. 
 
 

HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka didapatkan hasil 
berikut ini. Kemampuan kecepatan siswa 
ekstrakulikuler atletik MIN 1 Bojonegoro 
 

Tabel 1 Kemampuan Kecepatan Siswa 
Ekstrakuikuler Atletik Laki-Laki 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 
Waktu Keterangan 

1 ZPA 
Laki-
Laki 

6,5 Baik 

2 MWP 
Laki-
Laki 

6,67 Baik 

3 DF 
Laki-
Laki 

6,93 Baik 

4 RM 
Laki-
Laki 

9,12 Kurang Sekali 

5 HS 
Laki-
Laki 

9,44 Kurang Sekali 

6 FT 
Laki-
Laki 

9,87 Kurang Sekali 

7 HD 
Laki-
Laki 

10,12 Kurang Sekali 

8 AN 
Laki-
Laki 

7,34 Cukup 

9 NR 
Laki-
Laki 

9,45 Kurang Sekali 

10 WD 
Laki-
Laki 

8,12 Kurang 

11 KV 
Laki-
Laki 

9,56 Kurang Sekali 

Maksimal 10,12 

Minimal 6,5 

Rata-Rata 8,47 Kurang 

 
Tabel 2 Kemampuan Kecepatan Siswa 

Ekstrakuikuler Atletik Perempuan 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 
Waktu Keterangan 

1 SI Perempuan 6,53 Baik Sekali 

2 LA Perempuan 7,15 Baik 

3 AN Perempuan 7,33 Baik 

4 AY Perempuan 7,93 Cukup 

5 DN Perempuan 8,05 Cukup 
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6 TS Perempuan 8,93 Kurang 

7 DV Perempuan 10,58 
Kurang 
Sekali 

Maksimal 10,58 

Minimal 6,53 

Rata-Rata 8,07 Cukup 

 
Selanjutnya data akan dijabarkan 

dalam bentuk grafik agar mudah 
dipahami 
 
Gambar 1 Kemampuan Kecepatan Siswa 

Ekstrakuikuler Atletik Laki-Laki 

 
 
Gambar 2 Kemampuan Kecepatan Siswa 

Ekstrakuikuler Atletik Perempuan 

 
 
Dari data pengukuran kecepatan 

dengan tes lari 40 meter diatas diketahui 
bahwa kemampuan kecepatan siswa 
ekstrakulikuler atletik laki-laki MIN 1 
Bojonegoro memiliki rerata kecepatan 8,47 
detik dan termasuk dalam kategori 
kurang, sedangkan untuk kecepatan siswa 
ekstrakulikuler atletik perempuan MIN 1 

Bojonegoro memiliki rerata kecepatan 8,07 
detik dan termasuk dalam kategori cukup. 
Selanjutnya akan dianalisis kemampuan 
daya tahan siswa atletik MIN 1 
Bojonegoro.  
 
Tabel 3 Kemampuan Daya Tahan Siswa 

Ekstrakuikuler Atletik Laki-Laki 

No Nama 
Jenis 
Kelamin 

Waktu Keterangan 

1 ZPA 
Laki-
Laki 

2 menit 
15 
detik 

Baik Sekali 

2 MWP 
Laki-
Laki 

2 menit 
32 
detik 

Cukup 

 
3 

DF 
Laki-
Laki 

2 menit 
22 
detik 

Cukup 

4 RM 
Laki-
Laki 

3 menit 
05 
detik 

Kurang 

5 HS 
Laki-
Laki 

3 menit 
11 
detik 

Kurang 

6 FT 
Laki-
Laki 

3 menit 
01 
detik 

Kurang 

7 HD 
Laki-
Laki 

2 menit 
32 
detik 

Cukup 

8 AN 
Laki-
Laki 

2 menit 
42 
detik 

Cukup 

9 NR 
Laki-
Laki 

3 menit 
10 
detik 

Kurang 

10 WD 
Laki-
Laki 

3 menit 
07 
detik 

Kurang 

11 KV 
Laki-
Laki 

2 menit 
34 
detik 

Cukup 

Maksimal 3 menit 11 detik 

Minimal 2 menit 15 detik 

Rata-Rata 
2 menit 
46 
detik 

Kurang 
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Tabel 4 Kemampuan Daya Tahan Siswa 
Ekstrakuikuler Atletik Perempuan 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 
Waktu Keterangan 

1 SI Perempuan 
2 menit 
54 detik 

Baik 

2 LA Perempuan 
3 menit 
15 detik 

Cukup 

3 AN Perempuan 
2 menit 
57 detik 

Cukup 

4 AY Perempuan 
3 menit 
08 detik 

Cukup 

5 DN Perempuan 
3 menit 
41 detik 

Kurang 

6 TS Perempuan 
3 menit 
22 detik 

Cukup 

7 DV Perempuan 
2 menit 
33 detik 

Baik 

Maksimal 3 menit 41 detik 

Minimal 2 menit 33 detik 

Rata-Rata 
3 menit 
07 detik 

Cukup 

 
Selanjutnya data akan dijabarkan 

dalam bentuk grafik agar mudah 
dipahami 
 
Gambar 1 Kemampuan Kecepatan Siswa 

Ekstrakuikuler Atletik Laki-Laki 

 
 
 
 
 

Gambar 2 Kemampuan Kecepatan Siswa 
Ekstrakuikuler Atletik Perempuan 

 
 
Dari data pengukuran daya tahan 

dengan tes lari 600 meter di atas diketahui 
bahwa kemampuan daya tahan siswa 
ekstrakulikuler atletik laki-laki MIN 1 
Bojonegoro memiliki rerata daya tahan 2 
menit 46 detik dan termasuk dalam 
kategori kurang, sedangkan untuk daya 
tahan siswa ekstrakulikuler atletik 
perempuan MIN 1 Bojonegoro memiliki 
rerata daya tahan 3 menit 07 detik dan 
termasuk dalam kategori cukup.  
 
PEMBAHASAN 

Pendidikan  jasmani  merupakan  
bagian tak terpisahkan dari  kehidupan  
manusia. Lewat pendidikan jasmani,   
manusia   dapat   belajar   lebih   banyak   
hal   yang   berhubungan dengan afektif, 
kongnitif, dan psikomotor yang  merupakan 
bekal manusia untuk mencapai tujuan 
hidup (Hanief dan Sugito, 2015). Dari 
pernyataan ini dapat kita ketahui bahwa 
pendidikan jasmani olahraga dan 
kesehatan memiliki tujuan luas dalam 
proses pembelajaran, namun pendidikan 
jasmani bisa menjadi wadah untuk 
membentuk karakter siswa.  

Sealain melalui pembelajaran 
pendidikan jasmani olahraga dan 
kesehatan, dalam lingkup pendidikan 
siswa juga dapat melakukan pembelajaran 
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praktik aktivitas fisik dalam kegiatan 
ekstrakulikuler. Kegiatan ekstrakurikuler 
merupakan kegiatan pendidikan yang 
dilakukan di luar pembelajaran sekolah, 
hal ini dikarenakan keiatan tersebut 
berada di luar jam pelajaran atau bisa 
disebut dengan kegiatan tambahan. 
Dengan adanya ekstrakulikuler 
diharapkan ada wadah bagi siswa untuk 
mengembangkan kemampuan dan 
bakatnya.  

Dari analisis data yang dilakukan 
terhadap siswa ekstrakulikuler atletik MIN 1 
Bojonegoro didapatkan hasil bahwa pada 
kemampuan biomotor kecepatan lari 
siswa putra masih dalam kategori kurang, 
sedangkan kecepatan siswa putri dalam 
kategori cukup. Kemudian dalam 
kemampuan daya tahan jantung, 
didapatkan hasil yang sama yaitu rerata 
daya tahan siswa putra tergolong dalam 
kategori kurang, sedangkan siswa putri 
rerata daya tahan termasuk dalam 
kategori cukup.  

Walaupun beberapa siswa yang 
mengikuti ekstrakulikuler atletik sudah 
menjadi juara di tingkat kecamatan, 
kabupaten dan karisidenan, namun dari 
hasil penelitian yang telah dilakukan 
dapat diketahui masih banyak ruang 
untuk peningkatan kemampuan. Jika 
proses  pengukuran ini dilakukan secara 
bertahap dan terstruktur, maka 
perkembangan kemampuan fisik siswa 
akan terpantau dan mampu diperbaiki 
secara bertahap. 

 
PENUTUP 
1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan 
kajian literatur yang telah dilakukan 
diketahui bahwa kemampuan kelincahan 
dan daya tahan siswa ekstrakulikuler 
atletik masih perlu ditingkatkna lagi. 
Dengan hasil penelitian ini, guru 
ekstrakulikuler dapat menggunakan hasil 
penelitian ini untuk menentukan program 

latihan untuk meningkatkan kemampuan 
daya tahan dan kecepatan siswa. 

 
2. Saran  

Penelitian yang dilakukan merupakan 
penelitian awal sebelum melaksanakan 
kegiatan ekstrakulikuler atletik. Jadi 
dalam penelitian selanjutnya, peneliti 
dapat melaukan pengembangan hasil 
pelatihan untuk melakukan evaluasi 
apakah terdapat perkembangan yang 
signifikan proses kegiatan ekstrakulikuler 
terhadap peningkatan kemampuan 
kecepatan dan daya tahan. 
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ABSTRACT 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Membuat LKS Pembelajaran 

Bahasa Arab dalam Keterampilan Berbahasa Untuk Siswa Kelas 

XI Tingkat Menengah Atas di MAN Lamongan, (2) Mengetahui 

efektifitas LKS Pembelajaran Bahasa Arab dalam Keterampilan 

Berbahasa Untuk Siswa Kelas XI Tingkat Menengah Atas di MAN 

Lamongan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan 

(R&D). Metodologi yang digunakan adalah (1) pengembangan 

dan analisis, (2)  metode eksperimen melalui pre test dan post test. 

Sumber data penelitian adalah (1) Materi ajar bahasa Arab kelas 

sebelas semester ganjil dan genap yang digunakan di MAN 

Lamongan, (2) Pakar pembelajaran bahasa Arab, (3) Guru 

bahasa Arab MAN Lamongan, (4) Siswa kelas sebelas MAN 

Lamongan, dan (5) Dokumen. Penelitian ini difokuskan pada 

masalah: “Bagaimana bentuk LKS pembelajaran bahasa arab 

pada semua maharah kelas sebelas semester ganjil dan genap 

dengan menggunakan kurikulum 2013 di MAN Lamongan,  

kemudian penelitian ini juga mengungkapkan sejauh mana 

efektifitas LKS pembelajaran bahasa arab pada semua maharah 

yang telah dikemabangkan dimaksud dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa  MAN Lamongan.  

Setelah melalui penelitian yang mendalam diperoleh hasil sebagai 

berikut : (1) LKS pembelajaran bahasa arab pada semua maharah 

kelas sebelas  semester ganjil dan genap dengan menggunakan 

kurikulum 2013 di MAN Lamongan hasil pengembangan secara 

umum bagus dan layak untuk digunakan dalam proses 

pembelajaran, (2) LKS pembelajaran bahasa arab pada semua 

maharah kelas sebelas  semester ganjil dan genap kurikulum 2013 

hasil pengembangan setelah diterapkan menunjukkan hasil yang 

signifikan dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa 

kelas sebelas semester ganjil dan genap di MAN Lamongan, hal 

ini didasarkan pada hasil pretest dan posttest yaitu pada semester 

ganjil terdapat peningkatan 6,95 % dari prosentase nilai pretest 

66,55% menjadi 85,31% di nilai posttest. Begitu juga disemester 

genap juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan 

didasarkan pada hasil pretest dan posttest yaitu terdapat 

mailto:evizulianah888@gmail.com
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 خلفية البحث
إن اللغة العربية، هي لغةُ القرآن الكرمي واألحاديث 
الشريفة الذين جيعلهما املسلمون مصادر الشريعة الدينية. 
ألهنما مصدران يف اإلسالم فال بد على املسلمني أن 

 بتعليم اإلسالم.يتعلمومها لعلهم يعلمون 
إن اللغة نعمة هللا العظمى، وميزاة اإلنسان 
الكربى، وهلا قيمتها يف مجيع جماالت احلياة البشرية، وهي 
اخلاصية اليت متيز هبا اإلنسان عن سائر احليوان، ولوان 
البعض قد عدها وسيلة فإهنا يف احلقيقة غاية تدرس لذاهتا 

ا  بل هي جرء منهمبنهجها وقواعدها ألهنا وعاء األفكار 
وربطت بني الفكر والعمل، ومن عناصرها: التفكري 
والصوت، والتعبري عن الفكر الداخل والعمل اخلارجي، 
وبفضل هذه النعمة قد اصبح اإلنسان كائنا مثاليا على 

 وجه األرض.
اللغة هي وسيلة للتواصل االجتماعي يف شكل 

البشر   1نظام الرمز الصويت الناجتة عن الكالم البشري.
كمخلوق اجتماعية حيتاج إىل وسيلة للتفاعل مع األخرى 
يف اجملتمع. من أجل التفاعل االجتماعي، فيأخذ الوصيلة 
للتواصل تسمى اللغة. يف أداة اتصال اليومية اليت غالبا ما 
تستخدم للتواصل هي اللغة. فلذلك لكل جمتمع لغة، إما 

عتبارها ابيف شكل لغة مكتوبة أولغة شفوية. تكون اللغة 
وسيلة لالتصال وظيفة على أساس احتياجات الشخص 

                                                           
 1Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab 
(Bandung :Humaniora, 2009), 2. 

عي أو بغري واعي. اللغة هي أداة للتعبري عن الذات، ابو 
 وأدوات االتصال، ووسيلة للسيطرة االجتماعية. 

أما الغرض يف تعليم اللغة العربية فقد حصل على 
غرض تعليمه أساسيا. أما الغرض العام يف تعليمها 

على فهم القران واحلديث كمصادر  ليساعد التالميذ
أحكام اإلسالم والكتب الدينية والثقافية اليت تكتب 

م ابللغة العربية والكالم واإلنشاء ابللغة العربية واإلرشاد ملعل
اللغة العربية ليكون مستعدا مبهنته. والغرض اخلاص أن 
يشجع التالميذ يف الكالم واملطالعة واإلنشاء واالمالء 

عد. والغرض يف تطبيق الطريقة لتقضي وكذلك القوا
حوائج تعليم اللغة. والسيما تعليم اللغة العربية. لذلك 
جيب على كل االفراد الدراسية أن يعرف عن أمهية 
الطريقة. كما قال حممود يونس أبن الطريقة أهم من 

 2املادة.
انطالقا من الكالم السابق، جيب على الطالب 

ية, فهموا أربع مهارات أساسيتعلمون الّلغة العربية أن ي
منهم مهارات االستماع ومهارات الكالم و مهارات 
القراءة واملهارات الكتابة.  ويف تعلم اللغة العربية يفضل 
أربع مهارات أساسية خصوصا لطاّلب الفصل احلادي 
عشر الثانوي يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

حد من املهارات بالموجنان. وإذا كان الطالب يفهمون أ
 وال كل مهارات فيكون تعلم اللغة العربية ليست القصوى.
 ويف تعليم اللغة العربية جيب أن تكون التدريبات

الختبار وتطوير فهم الطالب، أي فهم يف مهارات 

Metodologi pembelajaran bahasa arab (Bandung: Pustaka 

penerbit,2012) 4  chaidar al wasilah,  2  

peningkatan 7,55 % dari prosentase nilai pretest 67% menjadi 

81,44% di nilai posttest 

Keywords:   LKS (Lembar Kerja Siswa),  Keterampilan Bahasa 

(Mendengar, Berbicara, Membaca, Menulis), dan 

Penelitian Pengembangan (R&D) 
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االستماع ومهارات الكالم و مهارات القراءة واملهارات 
 الكتابة.

وأّما يف فصل حادي عشر مبدرسة الثانوية 
إلسالمية احلكومية الموجنان يستعمل الطالب كتاب ا

نشرته وزارة دين مجهورية اندونيسيا. ويف  3102منهج 
الكتاب هناك التدريبات يف كل مهارة لكن التدريبات أقل 
موافقة بقواعد تعليم اللغة العربية من حيث مهارة 
االستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة و ومهارة الكتابة. 

التدريبات يف ذلك الكتاب غري مشّوقة، حىت  وكذالك
قدرة الطالب يف تعليم اللغة العربية ال ينمو بسرعة، وجعل 

 الطالب ابمللل.
انطالقا من الكالم السابق، يف هذا البحث 
سوف يقوم الباحثة تصميم كرّاسة التدريبات لكّل 
مهارات ملادة الّلغة العربية لطاّلب الفصل احلادي عشر 

 مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان الثانوي يف
من أجل احلصول على مساعدة الكتب للطالب يف تعليم 

  اللغة العربية.
 

 مشكّلت البحث
استنادا  إىل تلك املشكالت الواقعية اليت وقعت 
يف كثري من املدارس وخاصة  يف املدرسة الثانوية 

أمهية املادة اإلسالمية احلكومية الموجنان ونظرا إىل 
 التعليمية، أراد الباحثة أن تصميم املواد التعليمية لرتقية

مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة 
م كّراسة تصميالكتابة. وتصمم الباحثة حتت  العنوان: "

التدريبات ملادة الّلغة العربية لطّّلب الفصل احلادي 
ى املدرسة ابلتطبيق علعشر الثانوي )البحث والتطوير 

وأّما أسئلة   .الثانوية اإلسّلمية احلكومية  الموجنان("
 البحث اليت أخذت الباحثة يف هذه الرسالة ما يلي: 

كيف يكون تصميم كرّاسة التدريبات ملادة الّلغة  -1
العربية لطاّلب الفصل احلادي عشر الثانوي يف 

 مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان؟
ما مدى فعالية استخدام كرّاسة التدريبات ملادة  -2

الّلغة العربية لطاّلب الفصل احلادي عشر الثانوي 
 يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان؟ 

 
 أهداف البحث

 وأّما اهلدف هذا البحث فما يلي:  
لتصميم كرّاسة التدريبات ملادة الّلغة العربية  -1

الثانوي يف لطاّلب الفصل احلادي عشر 
مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 

 بالموجنان.
ملعرفة مدى فعالية استخدام كرّاسة  -2

التدريبات ملادة الّلغة العربية لطاّلب الفصل 
احلادي عشر الثانوي يف مدرسة الثانوية 

 اإلسالمية احلكومية بالموجنان.
 

 اإلطار النظري
 كراسة التدريبات -0

 تعريف كراسة التدريبات (أ
كراسة التدريبات هي كتاب يشتمل على جمموعة 
ا من التدريبات اليت تتناول خمتلف فروع اللغة ومهاراهت

واليت تقدم للطالب يف شكل منظم ومتدرج ومرتبط 
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بفصول الكتاب املدرسي، وعادة ما يرتك يف كراسة 
 3التدريبات فراغ يكتب فيه الطالب فيه إجابته.

 كراسة التدريبات  أمهية  (ب
كراسة التدريبات من أهم ما يالزم املدرس تعد  

إذ تتيح اجملال للتالميذ  4يف تدريس اللغة العربية.
لإلجابة عن التدريبات اإلضافية اليت تصحب  
كل درس، واليت من شأهنا دعم ما ورد يف 
الكتاب املدرسي من تدريبات هتدف يف 

 جمموعها إيل تنمية املهارة اللغوية املطلوبة.
التدريبات عادة ابلشكل الذي وتعد كراسة   

يسمح للتلميذ ألن جييب فيها. ويلزم عند إعدادها 
حتقيق التكامل بني ما يرد فيها وما يشتمل عليه كل 

 درس من تدريبات.
 اللغوية تعليم املهارة  -3

 مهارة االستماع وتعليمها (أ
االستماع هو استقبال الصوت و وصوله إىل األذن 

ة و املستخدم يف احليا بقصد و انتباه، وهذا النوع هو
 5التعليم فهو إحدى عملييت االتصال بني الناس مجيعا.

أما االستماع فهو عملية يعطى فيها املستمع اهتماما 
 6خاصا و انتباها مقصودا ملا تتلقاه أذنه من أصوات.

مهارة االستماع هي تكرار األصوات ابللغة اجلديدة حىت 
أما 7قا سليما.األذن ومن مثة ميكن نطقها نط فتقاتده

 8أهداف مهارة االستماع كما يلي :

                                                           
رشدى طعيمة، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج التعليم العربية ، )مكة 3

. 341(، 0891مكرمة : املعهد اللغة العربية جبامعة أم القرى،   

رشدى طعيمة، مناهج تدريس اللغة العربية ابلتعليم األساسي، ) القاهرة : دار 4
.042(، 0889الفكر العرىب،   

امحد فؤاد عليان ، املهارات اللغوية ماهيتها و طريقة تدريسها ) الرايض: دار 5
. 48(، 0883املسلم ،  

عمر الصديق عبد هللا، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ) اهلرم : اجلار العاملية، 6
3119،)23.  

تعرف املتعلم األصوات العربية ومتيز مابينها من  (0
 اختالفات ذات داللة

فهم مايلقي عليه من حديث ابللغة العربية،  (3
 وإبيقاع طبيعي ىف حدود املفردات اليت تعلمها

 انتقاء ماينبغي أن يستمع إليه (2
 التقاط األفكار الرئيسية  (4
 بني األفكار الرئيسية والثانويةالتمييز  (1
 تعرف احلركات الطويلة والقصرية والتمييز بينها (2
 تعرف التشديد والتنوين ومتييز مها صوتيا (7
 إدراك العالقات بني الرموز الصوتية واملكتوبة (9
متابعة احلديث وإدراك مابني جوانبه من  (8

 عالقات
 معرفة تقاليد االستماع وأدابه  (01

تماع، مسوها ابلطريقة طريقة لتدريس مهارة االس
السمعية الشفهية البصرية. إن عملية االستماع 
عملية معقدة، تعتمد على اإلنصات إىل الرمز 
املنطوق، مث حماولة فهمه و تفسريه، ولذالك فإن 
عملية اإلستماع تتكون من أربعة عناصر ال ينفصل 

 أحدها عن اآلخر وهي:
 فهم املعىن اإلمجايل. (0
 عل معه.تفسري الكالم و التفا (3
  تقومي الكالم و نقده. (2
 9ربط املضمون املقبول ابخلربات الشخصية. (4

 تقومي االستماع عن طريق كما يلي :

رمحان إبراهيم ،االجتهات املعاصرة، ) القاهرة : دار الفكر العرىب, 0897 (، 7
332.  

عمر الصديق عبدهللا، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ) اخلرطوم : الدار 8
.21 – 24(،  3119العاملية،   

امحد فؤاد عليان ، املهارات اللغوية ماهيتها و طريقة تدريسها) دار املسلم ، 9
0883 ،)11-10.  
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أسئلة توجه إىل الطالب كتابية أو شفهية جييب  (0
 عنها شفهياً أو كتابياً.

توجيه أسئلة االختيار من متعدد، يوضح يف كل  (3
 سؤال عدة إجاابت.

ه للنص الذي مسعأسئلة الصواب واخلطأ وفقًا  (2
 الطالب.

 مأل الفراغات ذات العالقة ابلنص املسموع. (4
 املزاوجة بني قائمتني يف ضوء ما مسعه. (1
الرتتيب حبيث يطلب من الطالب ترتيب  (2

الكلمات وفقًا لتسلسل حدوثها الزمين كما 
 يفيد النص.

التلخيص كأن يلخص الطالب ما فهم من  (7
 النص املسموع.

لى إدراك الكلمات لكي يكون التلميذ قادرا ع
واجلمل والعبارات املطبوعة, فإنه البد أن يكون قد 
استمع إليها منطوقة بطريقة صحيحة من 

فاالستماع يساعد على توسيع ثروة التلميذ  قبل.
اللفظية. فمن خالل االستماع يتعلم التلميذ كثريا 
من الكلمات واجلمل والتعبريات الىت سوف يراها 

 كل األوقات، فاملدرسون مكتوبة. إن االستماع يف
يوضحون شفواي معاىن الكلمات، وما يقوله الكتاب 

 10املدرسى.
 الكالم وتعليمها مهارة  (ب

الكالم يف أصل اللغة عبارة عن: األصوات املفيدة، 
 وعند املتكلمني هو: املعىن القائم ابلنفس الذين يعرب
                                                           
على أمحد مذكور، تدريس فنون اللغة العربية، )عمان : دار املسرية , 3118(، 10
031.  

 جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط ،ج 3، مادة )كلم(،11.913

 حممد صالح الدين على جماور: تدريب اللغة العربية للمرحلة اإلبتدائية، 12.322

عبد احلليم حنفى، طرق تعليم اللغة العربية، ) ابتو سنكر : معهد بروفسور حممد 13
.22(،3111المى احلكومى, يونس العاىل االس  

عنه أبلفاظ، يقال يف نفسي كالم، ويف اصطالح 
أما التعريف 11املركبة املفيدة. النجاة: اجلملة

االصطالح للكالم فهو: ذلك الكالم املنطوق الذي 
يعرب به املتكلم عما يف نفسه من: هاجسه، أو 
خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر وإحساسات، 
ومايزخربه عقله من: رأى أو فكر، وما يريد أن 
يزودبه غريه من معلومات، أو حنو ذلك, يف طالق 

ع صحة يف التعبري وسالمة يف وانسياب، م
مهارة الكالم هي مهارة مهمة جدا ألن 12األداء.

أي حقيقة اللغة هي الكالم،  13الكالم أساس اللغة.
وقال حممد على اخلوىل أن اللغة أساس صوتية، قد 
تكلم االنسان قبل أن يكتبها، فاللغة أساس نشاط 

حيث عرف الّلغة أبهنا  14الشفوي أو الكالم.
واألهداف  15هبا كل قوم عن أغراضهم. أصوات يعرب

 16العامة ملهارة الكالم فيما يلي :
 نطق األصوات نطقا صحيحا (0
التمييز عند النطق بني األصوات املتشاهبة متييزا  (3

 واضحا
 التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة (2
أتدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة من  (4

 متحدثي العربية
 صوات املتجاورة نطقا صحيحانطق األ (1
التعبري عن األفكار واستخدام الصيغ النحوية  (2

 املناسبة
 استخدام التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة (7

حممد علي اخلوايل، أساليب تدريس اللغة الربية، ) الرايض : اململكة العربية 14
.01(، 0892السعودية,   

عمر الصديق عبدهللا، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ) اخلرطوم : الدار 15
.71(،  3119العاملية،   

عمر الصديق عبدهللا، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ) اخلرطوم : الدار 16
.77(،  3119العاملية،   
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استخدام النظم الصحيح لرتاكيب الكلمة العربية  (9
 عند الكالم

 ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه املستمع (8
 إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر (01

 تقسيم اختبارات مهارات الكالم إىل :ميكن 
إختبارات األصواتعن طريق: اختبارات النطق،  (0

 اختبارات التنغيم، اختبارات املكتوبة.
اختبارات املفردات، والختبار املفردات هناك بعض  (3

 التكنيكات منها: املنبهات املرئية.
اختبار القواعد والرتكيبات، و ميكن اختبار القواعد  (2

م كما يلى: اإلشارات أو املنبهات يف اختبار الكال
 البصرية

الكالم من أجل االتصال أو التعبري املباشر )معدل  (4
 السرعة والطالقة(

عند تقومي قدرة التلميذ على االتصال شفواي 
يكون الرتكيز األساس على توصيل اوترمجة الرسالة أو 
سلسلة من الرسائل، واالهتمام ينصب على معرفة قدرة 

هم. فالتلميذ قد تعلم يتكلم ومن مث التلميذ على ف
فالكلمات والرتكيبات يف هذا االختبار ليست حمددة 

 17وترتك للتالميذ أنفسهم.
وقد أخذان فهما من البيان السابق أن مهارة 
الكالم هي القدرة على التحدث ابللغة العربية صحيحا 
وفصيحا. وأهداف أساسية هذه املهارة يف تعليم اللغة 

تكلما  تطيع الطالب أن يتكلموا لغة العربيةهييس العربية
 صحيحا.

 مهارة القراءة وتعليمها  (ت
                                                           
 فتحى علي يونس، املرجع، )القاهرة : مكتبة وهبة  ،  3112(، ص. 17027
فتحي على يونس و حممود كامل الناقة، أساسيات تعليم اللغة العربية ) القاهرة: 18

.028م(، 0877دار الثقافة    

إن القراءة هي عملية عقلية تشمل تفسري الرموز 
اليت يتلقاها القارئ عن طريق عينية و تتطلب هذه الرموز 
فهم املعاين، كما أهنا تتطلب الربط بني اخلربة الشخصية 

طة ابلقراءة فسية املرتبو هذه معاين، مما جيعل العمليات الن
مهارة القراءة هي فعل بصري 18معقدة إىل درجة كبرية.

صويت أو صامت يستخدمه اإلنسان لكي يفهم ويعرب، 
اآلخرين، والقراءة صامتة، وجهرية، وهي بطيئة  ويؤثّر يف

أوسريعة. فأما الصامتةفُتستخدم للفهم، وأما اجلهرية 
تاج إىل حت فستخدم للتأثري يف اآلخرين، وهي لذلك

حركات األيدي وتعبريالوجه والتنويع يف الصوت، والشّد 
واألهداف العامة ملهارة القراءة 19خمارج احلروف. على

 20فيما يلي:
ان يتمكن الطالب من ربط الرموز املكتوبة  (0

 ابألصوات اليت تعرب عنها ىف اللغة العربية
 ان يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح (3
وطالقة دون أن تعوق ذلك قواعد ان يقرأ بفهم  (2

 اللغة وصرفها
 ان يتعرف عالمات الرتقيم ووظيفة كل منها (4
ان يقرأ بطالقة دون االستعانة ابملعاجم أو قوائم  (1

 مفردات مرتمجة إىل اللغتينس
لقد أخذان فهما من البيان السابق أن مهارة 
القراءة هي قدرة على القراءة النصوص اللغة العربية 

توبة ابللغة العربية قراءة جيدة صحيحة والكتب املك
فصيحة. و أهداف أساسية هذه املهارة يف تعليم اللغة 
العربية يستطع الطالب أن يقرؤوا قراءة صحيحة و 

19 Khalaf Al Asaf Abdullah, Maharatul Qira’ah dalam 

http://aliqtissad.wordpress.com/2016/12/23/qiraa, (3 
Januari 2017), 1. 

عمر الصديق عبدهللا، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ) 20

.89 – 87(،  3119اخلرطوم : الدار العاملية،   

http://aliqtissad.wordpress.com/2016/12/23/qiraa
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يفهموا ما قرأه سواء كانت كلمة أو مجلة أو نصا اللغة 
 العربية.

 مهارة الكتابة وتعليمها  (ث
ا مل مهارة الكتابة هي القدرة على نسخ التلميذ

على كتابة ما  عليه، والقدرة يكتب أمامه، وكتابة ما يلى
املهارة  حيول يف خاطره ويعرب عما يف نفسه، وأتيت هذه

بعد تعلم التلميذ احلروف عن طريق أصواهتا، فهو 
أوالً رمسالرموز الكتابية من أعداد وحروف، ومعظم  يتعلم

اإلعاقة العقلية  من ذوي التلميذ املعاقني عقلياً 
 : 21البسيطة.واألهداف العامة ملهارة القراءة فيما يلي

نقل الكلمات اليت يشاهدها على السبورة أو ىف    (0
 كراسات اخلط نقال صحيحا

تعرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية ىف أشكاهلا  (3
 املختلفة ومواضع وجودها ىف الكلمة

 تعود الكتابة من االيمني إىل اليسار بسهولة  (2
لة بية حبروف منفصلة ومتصكتابة الكلمات العر  (4

 مع متييز اشكال احلرف
وضوح اخلط ورسم احلروف رمسا الجيعل للبس   (1

 حمال
 مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية ىف الكتابة   (2
 إتقان األنواع املختلفة من اخلط العريب  (7
 مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة  (9
 مراعاة عالمات الرتقيم عند الكتابة  (8

 سرعة الكتابة وسالمتها معربا عن نفسه بيسر  (01
مواد التعليمية املصممة خصوصا ألهداف التعلم 
اليت مت حتقيقها واملستوايت الدراسية. يف هذه املناقشة، 
                                                           
عمر الصديق عبدهللا، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ) اخلرطوم : الدار 21

.004 – 002(،  3119العاملية،   

حممد صاحل الشنطى، املهارات اللغوتة مدخل خصائص الغة العربية و فنوهنا،) 22
-307م(، ص  3112 –ه 0434السعودية: داراألندلس للنشر و التوزيع، 

302 

والكتاب يركز على هدف دكتور فتحى على يونس و 
 دكتور حممد عبد الرؤوف الشيخ فهى:

تابة كأن يكون خبط و قراءة، املواد املناسبة تتم   (0
 املفردات

أن يعرف املبادئ الىت تؤدى إىل وضوح اخلط، املواد  (3
 للغرض من كتابة اجلملة

أن يستطيع الكتابة من اليمني إىل الشمال ، املواد  (2
 املناسبة يتم كتابة املفردات أو اجلملة

أن يعرف املبادئ اإلمالء و العالقة بني الرموز و  (4
 الصوت، املواد املناسبة واالمالء

خدم القواعد استخداما صحيحا، املواد أن يست (1
 املناسبة واإلنشاء

أن يكون الكلمات من احلروف، املواد اليت يتم كتابة  (2
  الرسائل، واملفردات والعبارات واجلمل

والطريقة املستخدمة يف هذه املدارس املختلفة أو 
خمتلطة، أن املعلمني يف املدارس لتعليم مهارات الكتابة 

واالستنساخ، إن شاء، وفقا ملستوى عن طريق النسخ 
وتقومي الكتابة ) اختبارات الكتابة ( كما يلي  22الصف.

:23 
التدريب على عالمات الرتقيم. أييت املعلم بقطعة  (0

مكتوبة مث يطلب من الدارسني إعادة كتابتها مع 
 مراعات عالمات الرتقيم اليت التوجد ىف القطعة.

لم أبربع  املعحتديد الكلمة اخلطأ وتصويبها. أييت  (3
كلمات صحيحة منها كلمة واحدة خطأ ىف 
 التهجي ويطلب من الدارس حتديد الكلمة اخلطأ.

عبد احلميد عبد هللا و انصر عبد هللا الغايل، أسس إعداد الكتب التعليمية لغري 23
71 - 28) دار اإلعتصام، دون السنة (، الناطقني ابلعربية،   
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التكملة بكلمة وفيها أييت بكلمة ويطلب من  (2
 الدارس اإلتيان بكلمة تتم املعين.

ولقياس قدرة الطالب على التعبري الكتايب يطلب  (4
منه موضوعا يكتب فيه ويفضل عدم تقييد حريته 

 وع معني.يف موض
يعطي الدارس جمموعة من اجلمل تتعلق مبوضوع  (1

واحد ىف غري ترتيبها الصحيح ويطلب منه أن يعيد  
قي كتابتها ابلسياق السليم الذي يبني ترتيبها املنط

 أو الزمين.
لقد أخذان فهما من البيان السابق أن مهارة 
الكتابة هي القدرة على نسخ احلروف اللغة العربية حىت 

أو مجلة أونصا. وأهدافها أساسية يف تعليم  تكون كلمة
ط اللغة العربية يستطع التالميذ أن يكتبوا اللغة العربية خب

 صحيح و مناسب بقواعد الكتابة يف اللغة العربية.
 

 منهجية البحث
 

 مدخل البحث ونوعه -0
تستخدم هذه الدراسة البحث والتطوير 

(R&D) البحث التطوير هو تطوير أساليب البحث اليت .
تستخدم إلنتاج منتج معني، اختذ هذا البحث على منهج 

. ويعرف أنه حبوث الدراسة (R&D)البحث والتطوير 
املنهجية لتصميم وتطوير وتقييم برامج وعمليات وخمرجات 

إن منهجية البحث املستخدم هلذا  24التعلم متسقة وفعالة.
الكيفي االستقرائي، وهو البحث  البحث هو املدخل

للحصول على انطباع الطالب. ألن البحث يتكرر يف 
اتصال املخربين مع العمليات اليت يقوموا هبا يف أثناء 

                                                           
24Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan dan 
Pengembangan (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2010(, 
222. 

التعليم والتعلم. والباحث يصف عن أقوال اخلرباء وأفعاهلم 
أثناء املقابلة أوأثناء املالحظة املباشرة، حيث يقيد ويكتب 

 .ده من املخرب يف املذكرات املتعلقةالباحث مجيع ما جي
 :25وجيري هذا البحث حسب املراحل التالية

 دراسة مبدئية / حتليل االحتياجات (أ
 مجع البياانت (ب
 ختطيط (ت
 حتكيم اخلرباء (ث
 التصحيح والتعديل اخلطة (ج
 التجربة احملددة (ح
 التصحيح والتعديل االنتاج (خ
 التجربة امليدانية (د
 التصحيح والتعديل النهائي (ذ
 نشر اإلنتاج (ر

 وبني دوره كما ظهر يف اجلدول التايل:
 
 
 
 
 
 

والتحليل ابستخدام معاجلة البياانت التجريبية، 
ونوع من البحث الكمية. البحث الكمية وهي الطريقة 
 العملية يف نيل املعرفة ابستخدام البياانت الرقمية كألة يف

و أما البياانت الكمية  26إجياد البيان عن شيء املسود.
 لنيل البياانت عن: 

25Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 
Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D (Bandung : Alfabeta, 2010), 
409. 
26Margono, Meodologi Penelitian Pendekatan (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta,1997), 15. 
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 عدد التالميذ (أ
 عدد املدرسني   (ب
 يفتنمية مهارة اللغة العربية للصف احلادي عشر   (ت

 مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان.
 جمتمع البحث  (ث

جمتمع البحث يف هذه البحث هو مجيع الطالب 
دي " و الصف احلا9-0للصف احلادي عشر "الطبيعية 

مدرسة الثانوية اإلسالمية يف " 2-0عشر "اإلجتماعية 
 احلكومية بالموجنان.

 عينة البحث  (ج
عينة البحث يف هذه البحث هو مجيع الطالب 

يف  38" وعددهم 3للصف احلادي عشر الطبيعية "
 مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان.

 طريقة مجع البياانت  -3
 الدراسة من:اختذت مجع البياانت يف هذه 

مدرس اللغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية  (أ
 احلكومية بالموجنان.

 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان.  (ب
مالحظة، وهي انتباه مقصود ومنظم ومضبط  (ت

للظاهرات أو احلوادث أو األمور بغية الكتشاف 
تالحظ الباحثة أنشطة التعليم 27أسباهبا وقوانينها.

 يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان. 
املواجهة واملقابلة، املقابلة أداة هامة من أدوات مجع   (ث

املعلومات والتعرف إىل مشكالت األفراد واجتاهاهتم 
حنو القضااي املطروحة. وتعترب املقابلة نوعا من 

ثة املدرس، تقابل الباح 28االستبيان الشفهي.
                                                           
 رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي: أساسية النظرية وممارسته العلمية )دمشق: 27

.207(، 3111دار الفكر،   

سامي عريفج وخالد حسني مصلح ومفيد جنيب حواشن، يف مناهج البحث 28
.23(، 0888عمان األردن: عد الوي, العلمي وأساليبه )  

ورئيس املدرسة، ومنسق التعليم ملناقشة هذا 
 البحث. 

 توبةاملكواثئق، هي طريقة مجع البياانت مصدرها  (ج
والكتب واجملالت واجلرائد البحوث املوجودة 

 29واحلكاايت وغريها.
استبياانت، وهي أداة مفيدة من أدوات البحث  (ح

احلقائق، والتوصل إىل الوقائع والتعرف  للحصول
ظروف واألحوال ودراسة املواقف واالجتاهات على ال

واألراء، يساعد املالحظة ويكملها، وهو يف بعض 
األحيان الوسيلة العلمية الوحيدة للقيام ابلدراسة 

 العملية.   
اختبار، استخدمت الباحثة هذه الطريقة ملعرفة تنمية  (خ

 يفاملهارة اللغوي ابلتعليم املشوق يف الدراسة املكثفة 
 ثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان. املدرسة ال

 طريقة حتليل البياانت  -2
طريقة البياانت هو احدى الطرائق إلجابة السؤال 
املستخدم يف أسئلة البحث. يف هذه الفرصة قدمت 
الباحثة حقائق الكمية وهي حقائق من األرقام ابلطريقة 

 أما الرموز تستعملها الباحثة هي:  30اإلحصائية.
 (Prosentase) رمز املأوية .أ

( لتحليل البياانت عن تعليم اللغة Pرمز املأوية )
ة العربية لتنمية مجيع املهارات  يف دراسة لغة العربية مبدرس

ت عليه . اليت حصلالثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان
 الباحثة بطريقة االستبياانت وهي:

P =
F

N
X 100% 

 (T -Testرمز املقارنة ) .ب
𝑡

0= 
𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷

 

29Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
Praktik ( Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 23. 
30Zaenal Arifin, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: 
Lentera Cendikia, 2010), 114 
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 البياانت ومناقشتها حتليل
 بياانت االختبار للفصول الدراسية األوىل  -0

تعرض الباحثة ىف هذا املبحث بياانت نتائج 
االختبار القبلي والبعدي لطلبة الصف احلادي عشر 
الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان. وأما نوع االختبار 

فاءة كيعين اختبار الكتايب. ويهدف هذا االختبار معرفة  
الطالب ومستوايهتم حنو مهارات اللغوية األربعة. ويتم 
حتليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي من خالل 

 عمليات التالية :
أوال : جدول نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي 

 والتفاوت بينهما 
 

 جدول : نتيجة االختبار القبلي والبعدي
 التفاوت  النتيجة األمساء الرقم

d = y 
– x 

d² 
االختبار 

القبلي 
x 

االختبار 
البعدي 

y 
أجيغ رمحة  0

 األرفياين
73 92 04 082 

دييان أيو  3
 مليانيغسي

91 83 03 044 

 082 04 93 29 دنّة اليلية  2
 312 02 99 73 دوي أنيس شفعة 4
إيلوك أولياء بلوة  1

 النفوس 
79 83 04 082 

إيليستا جيجي  2
 أجنيا

72 82 31 411 

  312 02 89 93 فضيلة العفيفة 7
 494 33 99 22 فائقة اهلّمة 9
فارح ديسرتاي  8

 ريفاان
71 99 09 234 

 044 03 89 92 فتيماال نور فوزي  01
غيناداي فوتري  00

 ستياان
93 89 02 312 

 312 02 89 93 حّي مولدة األمينة 03
 411 31 84 74 هيستينا فراميسيت 02
 044 03 83 91 ئيما نور حليمة 04

 044 03 84 93 امرئة اللطيفة  01
 312 02 92 71 ليلة املغفرة 02
 312 02 74 19 مرئة الصاحلة 07
 172 34 72 13 مرئة الصاحلة 09
حممد راجيندرا  08

 أجي ويراانات
44 72 23 0134 

حممد عفيف  31
 الدين

21 13 33 494 

 172 34 79 14 نور واحدة يوزين  30
شريينا تياس  33

 ودايساري
21 94 34 172 

 172 34 92 23 سينتا نوفييانيت 32
 24 9 91 73 سعيسعة السعادة 34
 324 09 71 13 شاىف تشا كميلة 31
فيال ريستا أيو  32

 سلسبيال
49 73 34 172 

فيفي رمحة  37
 راسيياان

23 91 09 234  

 312 02 81 74 ة ييين أريفة خفص 39
زوهال جوهارا  38

 سوليستييوا 
43 92 44 0822 

 00211  144 3474 0821 اجملموع
 

 اثنيا : تعيني معدل التفاوت بني االختبارين. ورمزه كما يلي :
 

Md = ∑ 𝑑

𝑛
 

 
Md = 544

29
 

 
   09,71فاملعدل التفاوت بني االختبارين = 

 

اثلثا : معرفة االحنراف املعياري من الفرق )مرسوم بعالقة 
SDᴅ) : ابلرمز 

 
SDᴅ= √∑ 2𝐷

𝑁
− (

∑ 𝐷

𝑁
) ²  

 

 √11600

29
− (

544

29
) ² 

 

 √11600

29
− 18,75² 
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 √400 − 351,56 

 
√48,44 

 
  2,81   =SDᴅ  
"t   = "2,81حساب   

من متوسط الفرق  (Standar Eror)رابعا : معرفة اخلطأ املعياري 
 وهو :
 

 𝑆𝐸
𝑀𝐷= 

𝑆𝐷ᴅ

√𝑁−1

 

 
𝑆𝐸

𝑀𝐷= 
6,95

√29−1

  

 
𝑆𝐸

𝑀𝐷= 
6,95

√28

  

 
𝑆𝐸

𝑀𝐷= 
6,95

5,29

  
 

 ابستخدام الرمز ˳tخامسا : معرفة 
 

t˳ ̳ 𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
 

 
 t˳ ̳ 18,75

1,31
 

 t˳= 14,31 
 

 سادسا : معرفة "ت" جدول ابلرمز
 𝑑𝑓 = 𝑛 − 1 

 
 𝑑𝑓 = 29 − 1 = 28 

 
 من احلساب السابق ظهر أن : 

متوسط الفرق بني االختبار القبلي والبعدي هو :  (أ
09,71    

    2,81  االحنراف املعياري هو :  (ب
   0,20اخلطأ املعياري هو :   (ت
    04,20درجة "ت" حساب هو :   (ث
 39درجة "ت" جدول :  (ج

واتضح أن درجة "ت" جدول عند مستوى 
 0 %مستوى الداللة  3,14تدل على عدد  1%الداللة  

فتعرف أن درجة "ت" حساب . 3,72تدل على عدد 
)  و( 04,20>  3,14) أكرب من درجة "ت" جدول وهو 

3,72  <04,20 .) 
اعتمادا على ذلك ظهرت الفرق بني نتيجة 
االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة التجريبية 
بعد تطبيق كراسة التدريبات. وبعبارة أخرى أن كراسة 

 التدريبات فعالة لرتقية مهارات اللغوية الطالب. 
 

 الثاينبياانت االختبار للفصول الدراسية  -3
تعرض الباحثة ىف هذا املبحث بياانت نتائج 
االختبار القبلي والبعدي لطلبة الصف احلادي عشر 
الثانوية اإلسالمية احلكومية بالموجنان. وأما نوع االختبار 
يعين اختبار الكتايب. ويهدف هذا االختبار معرفة كفاءة 
الطالب ومستوايهتم حنو مهارات اللغوية األربعة. ويتم 

 يل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي من خاللحتل
 عمليات التالية :

أوال : جدول نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي 
 والتفاوت بينهما 

 

 جدول : نتيجة االختبار القبلي والبعدي
 التفاوت  النتيجة األمساء الرقم

d = y – 
x 

d² 
االختبار 

القبلي 
x 

االختبار 
البعدي 

y 
أجيغ رمحة  0

 األرفياين
24 99 34 172 

دييان أيو  3
 مليانيغسي

74 81 02 312 

 4 3 83 81 دنّة اليلية  2

دوي  4
أنيس 
 شفعة

24 93 09 234 
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إيلوك  1
أولياء بلوة 

 النفوس 

92 81 4 02 

إيليستا  2
جيجي 

 أجنيا

74 91 2 22 

فضيلة  7
 العفيفة

22 93 02 312 

 011 01 94 74 ةفائقة اهلمّ  9

فارح  8
ديسرتاي 

 ريفاان

74 92 03 044 

فتيماال  01
 نور فوزي 

29 29 21 811 

غيناداي  00
فوتري 
 ستياان

24 99 34 172 

حّي مولدة  03
 األمينة

72 99 03 044 

هيستينا  02
 فراميسيت

91 99 9 24 

ئيما نور  04
 حليمة

24 99 34 172 

امرئة  01
 اللطيفة 

92 81 4 02 

 4 3 99 92 رةاملغفليلة  02

مرئة  07
 الصاحلة

22 91 04 082 

مرئة  09
 الصاحلة

24 93 09 234 

حممد  08
راجيندرا 

أجي 
 ويراانات

14 91 32 272 

حممد  31
عفيف 

 الدين

11 74 34 172 

نور واحدة  30
 يوزين 

19 74 02 312 

شريينا  33
تياس 

 ودايساري

14 24 01 011 

سينتا  32
 نوفييانيت

24 99 34 172 

سعيسعة  34
 السعادة

24 74 01 011 

شاىف تشا   31
 كميلة

11 22 02 312 

ا فيال ريست 32
أيو 

 سلسبيال

24 73 9 24 

ة فيفي رمح 37
 راسيياان

74 94 01 011 

ة ييين أريف 39
 خفصة 

73 92 04 082 

زوهال  38
جوهارا 

 وا سوليستيي

11 29 09 234 

 7727 431 3223 0844 اجملموع

 
 تعيني معدل التفاوت بني االختبارين. ورمزه كما يلي :اثنيا : 

Md = ∑ 𝑑

𝑛
 

 
Md = 420

29
 

 
  04,49 فاملعدل التفاوت بني االختبارين =

 
اثلثا : معرفة االحنراف املعياري من الفرق )مرسوم بعالقة 

SDᴅ) : ابلرمز 
 

SDᴅ= √∑ 2𝐷

𝑁
− (

∑ 𝐷

𝑁
) ²  

 

 √7737

29
− (

420

29
) ² 
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 √7737

29
− 14,48² 

 
 √266,79 − 209,67 

 
√57,12 

 
  7,11  =SDᴅ  
"t   = "7,11حساب  

من متوسط  (Standar Eror)رابعا : معرفة اخلطأ املعياري 
 الفرق وهو :

 
 𝑆𝐸

𝑀𝐷= 
𝑆𝐷ᴅ

√𝑁−1

 

 
𝑆𝐸

𝑀𝐷= 
7,55

√29−1

  

 
𝑆𝐸

𝑀𝐷= 
7,55

√28

  

 
𝑆𝐸

𝑀𝐷= 
7,55

5,29

  

 
 ابستخدام الرمز ˳tخامسا : معرفة 

 

t˳ ̳ 𝑀𝐷

𝑆𝐸𝑀𝐷
 

 
 t˳ ̳ 14,48

1,42
 

 t˳= 10,19 
 

 سادسا : معرفة "ت" جدول ابلرمز
 𝑑𝑓 = 𝑛 − 1 

 
 𝑑𝑓 = 29 − 1 = 28 

 

 من احلساب السابق ظهر أن : 
متوسط الفرق بني االختبار القبلي والبعدي هو :  (أ

04,49   
   7,11  االحنراف املعياري هو : (ب

  0,43 اخلطأ املعياري هو : (ت
   01,08درجة "ت" حساب هو :  (ث
 39درجة "ت" جدول :  (ج

 

واتضح أن درجة "ت" جدول عند مستوى 
مستوى الداللة %  3,14تدل على عدد  1الداللة  %

. فتعرف أن درجة "ت" حساب 3,72تدل على عدد  0
 01,08>  3,14أكرب من درجة "ت" جدول وهو ) 

 (.01,08>  3,72( و ) 
اعتمادا على ذلك ظهرت الفرق بني نتيجة 

جريبية جموعة التاالختبار القبلي واالختبار البعدي للم
بعد تطبيق كراسة التدريبات. وبعبارة أخرى أن كراسة 

 التدريبات فعالة لرتقية مهارات اللغوية الطالب.
 

 خّلصة البحث و التوصيات واالقرتاحات
 خالصة البحث -أ

لقد مّت الكتاب املصمم وهو كراسة التدريبات يف 
تدريس اللغة العربية لطلبة الصف احلادي عشر مبدرسة 
الثانوية اإلسالمية احلكومية الموجنان. وقد قامت الباحثة 

 يت:  بتجريبتها وحتليل البياانت ومناقشتها فتستنتج ما أي
ة بإن إعداد تصميم املواد التعليمية ملهارات اللغة لطل -0

الصف احلادي عشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية 
احلكومية الموجنان حصل على الكتاب املصاحب 
على الشكل كراسة التدريبات. وحصلت هذه 
الكراسة على تقدير جيد و صادق من عملية حتكيم 

و ميكن استخدامها ىف  91,1اخلرباء ابلنصبة % 
 التدريس. 

 الصف ت يفمتت الباحثة بتطبيق كراسة التدريبا -3
احلادي عشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
بالموجنان وحصل إىل نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي 
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و معرفة  09,71للفصول الدراسية األوىل : 
. وحصل إىل 2,81االحنراف املعياري من الفرق : 

نتيجة اإلختبار القبلي والبعدي للفصول الدراسية 
االحنراف املعياري من  و معرفة 04,49الثاين : 
. إن تطوير املواد التعليمية لتنمية 7,11الفرق : 

مهارات اللغوية على شكل كراسة التدريبات فعال، 
وهذا األمر يظهر من نتائج االختبار يف الصف 
احلادي عشر مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
بالموجنان اليت حصل عليها الطالب. واستخدمت 

لرمز تبار القبلي والبعدي لقياس النجاح ابالباحثة اإلخ
"ت"، وتدل "ت" حساب للفصول الدراسية األوىل 

. وتدل  3,72أكرب من "ت" جدول  04,20
أكرب  01,08"ت" حساب للفصول الدراسية الثاين 

 . 3,72من "ت" جدول 
 
 التوصيات  -ب

يف ختام هذا البحث أرادت الباحثة أتوصي وتفرتح 
 األمور اآلتية:  

ينبغي ملدّرس الّلغة العربّية أن يستخدم الكتاب  (0
املصاحب املناسب يف تعليم اللغة العربية حىت 
تساعد فهم الطلبة يف اللغة العربية خاصة يف 
مهارات اللغوية، وتنشأ رغبة الطالب يف اللغة 

 العربية. 
ينبغي للطالب أن يرفعوا جهدهم ونشاطهم يف تعلم  (3

وبة. اللغة العربية حمباللغة العربية وجيعلون مادة 
 وعليهم أن يتّدربوا ابلتدريب الكتايب حيت ترتقي

مهارهتم يف املهارات اللغوية األربع يعين االستماع، 
 والكالم، والقرائة، والكتابة. 

 
 

 اإلقرتاحات  -ج
اعرتفت الباحثة أن يف هذا البحث ال ختلو من 
النقصان واألخطاء يف مجيع اجلوانب؛ من حيث الكتابة 
أو استخدام اللغة واألسلوب والقاعد وغري ذلك من 
األخطاء الشائعة. ولذلك ترجو الباحثة من املشرف و 
القارء هذا البحث العلمي أن يقوم بعملية التصليح لعالج 

 النقصان واألخطاء فيه. شكرا.
 

 قائمة املراجع
املهارات اللغوية ماهيتها و طريقة امحد فؤاد عليان ، 

 .(0883) دار املسلم ، تدريسها
البحث العلمي : أساسيته النظرية رجاء وحيد دويدري،  

 (. 3119) دمشق : دار الفكر، وممارسته العملية، 
) القاهرة : دار  ،جتهات املعاصرةرمحان إبراهيم ،اال 

 (. 0897الفكر العرىب, 
دليل عمل يف إعداد املواد رشدى أمحد طعيمة،  

كرمة : )مكة م يم العربية،التعليمية لربامج التعل
 (.0891 املعهد اللغة العربية جبامعة أم القرى،

مناهج تدريس اللغة العربية ابلتعليم رشدى طعيمة، 
 (.0889) القاهرة : دار الفكر العرىب،  األساسي،

دليل عمل ىف إعداد املواد رشدي أمحد طعيمة،  
كرمة : )مكة مالتعليمية لربامج التعليم العربية، 

 (.0891هد اللغة العربية جبامعة أم القرى، ملع
 ىفسامي عريفج، حسني مصلح، جنيب حواشني،  

)عمان : دار مناهج البحث العلمي وأساليبه، 
 (.0888جمدالوي، 

) ابتو  طرق تعليم اللغة العربية، عبد احلليم حنفى، 
سنكر : معهد بروفسور حممد يونس العاىل 

 .(3111االسالمى احلكومى, 
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سس أحلميد عبد هللا و انصر عبد هللا الغايل، عبد ا 
 )إعداد الكتب التعليمية لغري الناطقني ابلعربية، 

 دار اإلعتصام، دون السنة (.
مان : )ع تدريس فنون اللغة العربية، على أمحد مذكور،
 (.3118دار املسرية , 

ني تعليم اللغة العربية للناطقعمر الصديق عبد هللا،  
 (.3119) اهلرم : اجلار العاملية،  بغريها

، )القاهرة : مكتبة وهبة  املرجعفتحى علي يونس، 
 املعجم الوسيط ،ج. جممع اللغة العربية، (3112  ،
 )كلم( ، مادة3

، املهارات اللغوتة مدخل حممد صاحل الشنطى 
) السعودية: خصائص الغة العربية و فنوهنا،
 م(. 3112 – ه0434داراألندلس للنشر و التوزيع، 

)  ،أساليب تدريس اللغة الربية حممد علي اخلوايل، 
 (. 0892الرايض : اململكة العربية السعودية, 
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monoton ,teoritik,koknitif, bahkan ferbalistik “ ( Samsuri, 2010 : 130) 

6. Ilustrasi dapat berupa gambar dan tabel yang disajikan dengan ketentuan : 

a. Gambar diberi nomor sesuai urutan presentasi (Tabel 1, dst ). Keterangan gambar  diletakkan 

dibawah gambar. 

b.  Tabel diberi nomor sesuai urutan presentasi  (Tabel 1, dst ), Keterangan tabel diletakkan di atas 

tabel. 

7. Naskah dikirim ke redaksi Cendekia MAN 1 Lamongan atau melalui email ke alamat : 

cendekia.man1lamongan@gmail.com dengan menyertakan identitas penulis beserta alamat dan 

nomor telepon yang bisa dihubungi 

 

 

 

 

           TTD 

 

 

 

          Tim Jurnal Cendekia 

             MAN Lamongan 

 
 

mailto:cendekia.man1lamongan@gmail.com

	000_Editor Jurnal Cendekia April 21
	1. Lay Main
	2. Lay Dwi
	3. Lay Suminto
	4. Lay Zumrotus
	5. Lay Lizza
	6. Lay Aminah
	7. Lay Syobil
	8. Lay Evi
	11. Halaman Akhir

