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Editorial 
 

PIKIRAN POSITIF 
 

Roudlon, M.Pd 
(Pemimpin Redaksi) 

  

Sifat kerja pikiran adalah menarik hal sejenis. Bila pikiran kita negatif, maka yang akan terus muncul di 
pikiran kita adalah hal-hal negatif, begitu juga sebaliknya. Demikian statement Prof Dr Ibrahim Elfiky, seorang 
motivator muslim dunia asal Mesir. Kata-kata itu ditulis dalam bukunya yang best seller berjudul : How To 
Success dan Rich. Terus terang, saya tiba-tiba ingin menulisnya, bukan bermaksud untuk menasihati orang lain 
atau siapapun, tetapi untuk menasihat diri saya sendiri. Kalau toh kemudian ada yang kebutulan membaca 
tulisan ini, dan merasa setuju atau tidak, saya minta maaf.  

Tulisan Elfiky tersebut bukanlah kebetulan. Kalimat itu didapat setelah dirinya dilanda masalah besar 
hingga nyaris meninggal dunia. Juga diperkuat dengan hasil research bertahun-tahun di berbagai negara dalam 
kegiatan motovasi. Saat mahasiswa baca buku tersebut, saya anggap angin lalu saja dan hanya dijadikan 
sebagai referensi belaka.  

Tetapi, seiring dengan perjalan waktu dan usia, saya harus mengakui kalimat Elfiky tersebut benar-benar 
dahsyat. Itu bukan hanya kata-kata biasa. Paling tidak, itu menjadi jawaban atas misteri hadits Nabi yang 
melarang ummatnya agar tidak bersedih berlama-lama. Maka, tak heran bila ada orang memperpanjang 
kesediannya, yang datang bukan rasa puas menemukan kebahagiaan, tapi justru kesedihannya semakin dalam 
dan dalam. Bila tidak dihentikan, endingnya bisa-bisa stres dan sejenisnya. Itu juga yang terjadi pada orang 
yang sehari-harinya ‘dibuat’ senang, makin hari makin senang dan makin senang. Hal-hal yang muncul di benak 
pikirannya adalah hal-hal yang menyenangkan.  

Itulah yang disebut dengan kekuatan pikiran (the power of mind). Pikiran akan menarik hal-hal sejenis. 
BIla pikiran diarahkan ke hal negatif seperti mencari kejelekan orang lain, curiga, atau lainya, maka yang muncul 
di pikiran adalah hal sejenis. Pikiran kita akan terus diisi dan disuguhi informasi kejelekan orang itu. Bila semakin 
larut, pikiran kita akan terus menerima hal-hal jelek tentang orang itu karena manusia memang tidak lepas dari 
salah dan dosa seperti sabda Nabi. Orang tersebut seperti tidak ada baiknya. Semua jadi jelek, padahal sisi 
positifnya juga banyak.  

Bila terus begitu, yang capek bukan orang yang dicurigai, tapi justru dirinya sendiri. Sebab, kita semakin 
larut mencari tahu jeleknya dan semakin sensitif terhadap orang tersebut. Apalagi bila orang yang dijahati tiba-
tiba memiliki sesuatu yang lebih dari kita. Maka tak jarang, kita sendiri menjadi mati ngenes, bukan karena kita 
kekurangan makan, tapi tidak rela melihat orang tersebut hidup enak, hidup bahagia, dan lainnya. Maka, tak 
heran bila Nabi jauh-jauh hari sudah mengingatkan ummatnya agar tidak bersikap iri hati, dengki, dan hal negatif 
lainnya. Karena yang akhirnya rugi, bukan orang yang kita jahati, tapi justru kita sendiri. Bersikap positif dan 
lapan dada adalah anjuran Nabi. Memaafkan orang yang berbuat salah ternyata bisa mengurarngi beban bathin, 
dari pada harus terus memendamnya di dalam hati yang justru membebani diri kita sendiri.  

 Begitu juga dengan orang yang mengarahkan pikirannya pada hal-hal positif. Pikirannya akan terus diisi 
dan disuguhi dengan informasi yang menyenangkan karena pikiran menarik hal sejenis, hal-hal positif. Sama 
seperti orang tua baru punya anak pertama, yang datang adalah hal-hal menyenangkan, meski sehari harus 
seratus kali ganti pakaian karena diompoli (dikencingi).Tetap senang dan berfikir positif soal anaknya tersebut, 
maka pikirannya pun terisi dengan informasi-informasi menyenangkan soal anaknya. Beda dengan yang sudah 
mengarahkan pikirannya curiga, maka yang datang adalah informasi-informasi yang jelek soal orang itu.  

Ini juga yang saya fahami dalam Al-Qur’an di Surat Ar-Ra’d, ayat (11):Allah tidak merubah nasib suatu 
kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi, pikiran mau diarahkan pada hal-hal positif atau negatif, 
itu adalah sebuah pilihan. KIta sendiri yang berhak memilih karena pemilik pikiran adalah kita sendiri, bukan 
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orang lain. Yang berhak menentukan hidup kita, apakah mau enak, bahagia adalah kita sendiri, bukan orang 
lain. Semua diawali dari pikiran.  

Untuk bahagia, kita tidak tidak harus menjelaskan pada dunia kalau kita ini bahagia. Alangkah capeknya 
bila menjelaskan pada semua orang menjadi syarat hidup enak atau bahagia. Apalagi harus menjelaskan pada 
orang yang tidak suka pada kita. Apapun yang kita katakan atau lakukan, akan selalu salah. Yang bisa kita 
lakukan adalah menjelaskan kepada diri kita sendiri. Menata mindset kita sendiri. Kalau menjelaskan pada diri 
kita sendiri saja tidak bisa, bagaimana kita bisa menjelaskan pada orang lain????  

Menjelaskan pada orang lain bukan berarti tidak penting, tetapi seringkali energi kita terkuras habis hanya 
untuk itu. Lebih baik energinya difokuskan untuk menata diri jadi lebih baik. Karena tidak sedikit dari orang-
orang sukses, bukan berarti tanpa celah dalam prosesnya. Begitu sudah sukses, para pencelah dan orang-
orang yang dulunya tidak suka pun berdatangan dan mengaku sebagai teman. Itu fakta dan dialami banyak 
orang, sehingga kita tidak harus buang-buang energi hanya untuk menjelaskan pada dunia. Biarlah dunia sendiri 
yang menjelaskannya. 

Maka, prihatin bila menyaksikan siapa pun yang sudah jauh-jauh datang dan bertemu dengan teman atau 
saudara, lalu membicarakan hal-hal jelek teman, saudara, atau atasanya. Apa tidak ada bahasan lain. Enak 
memang, apalagi yang dibicarakan jelek itu adalah orang yang tidak disukai. Tapi tanpa disadari, pikiran kita 
menjadi negatif, dan kemudian menarik hal-hal sejenis. Hal-hal jelek terus mengisi pikiran yang ujung-ujungnya 
menjadi kepikiran. Tidur tak nyenyak, ketemu orangnya juga tak enek. Hidup pun jadi tidak lepas. Yang sudah 
terlanjur, bukan berarti tidak ada alasan memulai hal baik, karena seburuk apapun masa lalu kita, masa depan 
tetaplah masih suci.  

Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat untuk jadi renungan bersama. Ya…tentu akan bermanfaat bagi 
orang yang memang cerdas bersikap dan berbuat. Mengingat, orang cerdas mengubah cobaan dan masalah 
jadi peluang, sedang orang bodoh justru membuat satu cobaan menjadi dua. Itulah kalimat ditulis Aidh al-Qarni, 
seorang penulis buku fenomenal best seller, La Tahzan. Paling tidak, hal tersebut terbukti dan tergambar pada 
biografi orang-orang besar. Imam Syafi’i, salah satu imam besar misalnya, bisa jadi hebat justru karena dari 
kecil yatim dan hidup susah. Mau sekolah tidak punya uang, sehingga harus membantu gurunya mengawasi 
anak-anak kecil yang belajar, tanpa dibayar. Justru dari situlah, sosok Imam Syafi’i terbentuk menjadi ulama 
hebat.  

Begitu juga dengan Buya Hamka. Ulama hebat dengan nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah 
tersebut justru mampu menyelesaikan karya monumentalnya, Tafsir Al-Azhar setelah dijebloskan ke tahanan 
karena dituduh hendak melakukan kudeta pada pemerintahan Soekarno kala itu. Penjara bukan menjadi akhir 
dari segalanya bagi Buya Hamka, malah justru berhasil membuahkan karya luar biasa.  

Masa lalu boleh kelam, tapi masa depan tidak harus dikorbankan. Sekelam-kelamnya masa lalu, masa 
depan tetaplah suci. Bukankah seorang bayi tetap suci, meski dilahirkan dari hubungan gelap ibunya? Dan 
bukankah, Islam sendiri mengajarkan bahwa baik buruknya seseorang akan dilihat dari akhir hidupnya. Sebaik 
apapun orang itu, tapi kalau akhirnya jelek akan menjadi suul khotimah. 

Terus berproses dan mendapatkan kebahagiaan. Itu mungkin sikap yang bijak. Dan perlu diingat bahagia 

tidak identik dengan kekayaan karena sudah banyak orang membuktikan bahwa bahagia ternyata tidak 

ditentukan oleh seberapa banyak harta kita, tingginya posisi atau jabatan kita. Kebahagiaan lebih tergantung 

cara pandang kita dalam melihat kenyataan. Kalau bahagia ditentukan seberapa banyak harta atau jabatan, 

mengapa banyak artis muda harus bunuh diri, justru di saat berada di puncak-puncak karirnya dan 

bergelimangan harta seperti artis Hollywood Robin Williams, begitu juga Brian Bianchini. (*) 
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PENERAPAN NILAI BUDAYA KERJA:  
Peluang dan Tantangan bagi Peningkatan Kinerja Madrasah 

 
Dr. Isa Anshori 

 
 

ABSTRACT 
The value of discipline, honesty, deliberation and cooperation, as well as responsibility that has been the work 
culture of the Lamongan State Islamic Madrasah Aliyah, is actually only part of the five work cultures of the 
Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. Discipline is part of professionalism, being honest is part of 
integrity, deliberation and cooperation is a series of responsibilities. Therefore it must be refined and improved 
into five work cultures, namely Integrity, Professionalism, Innovation, Responsibility, and Exemplary. In this case 
the role of madrasa leaders in realizing these values is very important, mastery of regulatory changes and the 
ability to translate in policy form, supported by their understanding of the character of madrasa citizens is very 
decisive for accelerating the relocation of madrasa cultural values, which in turn can accelerate performance 
improvement Madrasah. 
Keywords: Leadership, Government Regulation, Work Culture Value, Madrasah Performance 

 
ABSTRAKSI 

Nilai disiplin, jujur, musyawarah dan kerjasama, serta tanggung jawab yang selama ini menjadi budaya kerja di 
Madrasah Aliyah Negeri Lamongan, sebenarnya hanya merupakan bagian dari lima budaya kerja Kementrian 
Agama RI. Disiplin merupakan bagian dari profesionalitas, jujur merupakan bagian dari integritas, musyawarah 
dan kerjasama merupakan satu rangkaian dengan tanggung jawab.  Karena itu harus disempurnakan dan 
ditingkatkan menjadi lima budaya kerja, yakni Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan 
Keteladanan. Dalam hal ini peran pemimpin madrasah dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut sangat penting, 
penguasaan terhadap perubahan-perubahan regulasi dan kemampuan menerjemahkan dalam bentuk 
kebijakan, didukung oleh pemahamannya terhadap karakter warga madrasah sangat menetukan bagi 
percepatan relisasi nilai budaya madrasah, yang selanjutnya bisa mempercepat peningkatan kinerja Madrasah. 
Kata kunci : Pimpinan, Regulasi Pemerintah, Nilai Budaya Kerja, kinerja Madrasah 
 
  

 
INOVASI STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS IT DI TENGAH PANDEMI 

COVID-19 
 

Roudlon 
 

 
ABSTRACT 

This scientific paper writing describes the innovation of Information technology (IT) that’s based learning 
strategies in the midst of the Covid-19 pandemic. It’s implemented in MAN 1 Lamongan as a digital madrasah. 
This innovation was developed in a learning tool with an IT-based scientific skill approach to produce catfish 
crackers, even though it is done online. 
A breakthrough strategy using the inquiry learning model is developed online in a series of learning activities 
that still emphasizes the process of thinking critically and analytically to find and find solutions to the problems 
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in question. The entire series of activities is translated into three activities in the Learning Implementation Plan 
(RPP), namely preliminary activities, core activities, and closing activities. 
Of the three activities, the learning process in the core activities is carried out in five stages and five phases. 
The five stages of learning are applied using the MIKiR approach to the I-CARE flow oriented to students. So 
that active learning is built, and the process of activities is not just a transfer of knowledge, but also a transfer of 
value and a transfer of behavioral skills as it is done face-to-face. Given, this strategic innovation instills five 
things in students, namely disciplinary, creating, respectful, ethical, and synthesis. 
With these five stages and five phases, students in their learning can produce a catfish cracker product. The 
waste is not wasted because students use their analytical power to process the waste into compost. The results 
are a form of practical activities (KI-4) during the process of environment-based learning activities. Inquiry 
learning strategy breakthroughs are very important to implement because the learning activities run using IT-
based strategies in active and cooperative student learning in the midst of the Covid-19 pandemic.. 
Keywords: Tools, Learning, Innovation, Strategy, Inquiry  

 
ABSTRAKSI 

Tulisan ini mendeskripsikan inovasi strategi pembelajaran berbasis Information technology (IT) di tengah 
pandemi covid-19 diterapkan di MAN 1 Lamongan sebagai madrasah digital. Inovasi ini dikembangkan dalam 
perangkat pembelajaran dengan pendekatan scientific skill berbasis IT menghasilkan kerupuk ikan patin, meski 
dilakukan secara online.  
Terobosan strategi menggunakan model pembelajaran inkuiri dikembangkan secara daring dalam rangkaian 
kegiatan pembelajaran yang tetap menekankan pada proses berfikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan 
menemukan sendiri solusi dari masalah yang ditanyakan. Seluruh rangkaian kegiatan dituangkan menjadi tiga 
kegiatan pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 
kegiatan penutup.  
Dari ketiga kegiatan tersebut, proses pembelajaran pada kegiatan inti dilakukan dalam lima tahapan dan lima 
fase. Kelima tahap pembelajaran tersebut diterapkan mengunakan pendekatan MIKiR alur I-CARE berorientasi 
peserta didik. Sehingga terbangun pembelajaran aktif atau active learning, dan proses kegiatannya pun bukan 
hanya sekadar transfer of knowledge, tetapi juga transfer of value dan transfer of behavioral skill sebagaimana 
dilakukan secara tatap muka. Mengingat, inovasi strategi ini menanamkan lima hal pada peserta didik, yakni 
disciplinary, creating, respectful, etichal, dan synthesiszer.  
Dengan lima tahap dan lima fase tersebut, peserta didik dalam pembelajarannya bisa menghasilkan sebuah 
produk kerupuk ikan patin. Limbahnya pun tidak terbuang percuma karena peserta didik menggunakan daya 
analisisnya mengolah limbah jadi kompos. Hasil itu sebagai wujud kegiatan praktik (KI-4) selama proses 
kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan hidup. Terobosan strategi pembelajaran inkuiri sangat penting 
diterapkan karena kegiatan pembelajarannya berjalan menggunakan strategi berbasis IT pada cara belajar 
siswa yang aktif dan kooperatif di tengah pandemi covid-19. 
Kata kunci : Perangkat, Pembelajaran, Inovasi, Strategi, Inkuiri  
 
  

 
ANALISIS KEEFEKTIFAN PEMBELAJARAN ONLINE PADA MASA PANDEMI 

COVID-19 KELAS XII MA NEGERI 1 LAMONGAN 

  
Abdul Hadi 

 

 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to obtain information about the effectiveness of the online learning process during 
the Covid-19 pandemic in class XII of MA Negeri 1 Lamongan. This study uses a qualitative exploratory method 
with an inductive approach. In this study, 9 respondents from MA Negeri 1 Lamongan consisted of 2 teachers, 
2 guardians and 5 students. To maintain the confidentiality of the respondent's identity, the researcher gave the 
names of the respondents P1, P2, P3, P4, P5, P5, P6, P7, P8 and P9. Structured interviews were conducted 



 

 vii 

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

with questions that were compiled and linked and developed with related literature. The result of this research 
is that online learning is less effective, due to the lack of facilities and infrastructure and the unpreparedness of 
technology education.  
Keywords: Online Learning, Learning Effectiveness, The Covid-19 Pandemic 
 

ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan informasi tentang keefektifian proses pembelajaran online di masa 
pandemic Covid-19 kelas XII MA Negeri 1 Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif 
dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini, responden yang berkaitan sebanyak 9 orang dari  MA Negeri 
1 Lamongan, terdiri dari 2 guru, 2 wali siswa, dan 5 siswa. Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, 
peneliti memberi nama responden P1, P2, P3, P4,P5, P5, P6, P7, P8 dan P9. Wawancara dilakukan terstruktur 
dengan pertanyaan yang disusun dan dikaitkan serta dikembangkan dengan literatur terkait. Hasil dari penelitian 
ini adalah pembelajaran online kurang efektif, karena faktor kurangnya sarana dan prasarana serta 
ketidaksiapan edukasi teknologi.  
Kata Kunci: Pembelajaran Online, Efektivitas Belajar, Pandemi Covid-19 
 
 
 

EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN DARING SEBAGAI ALTERNATIF 

PROSES KEGIATAN BELAJAR PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN 

KESEHATAN (PJOK) SELAMA PANDEMI COVID-19 
 

Moh. Syobil Birri 

 

ABSTRACT 
Corona virus which is widely known as Corona Virus Disease (Covid-19) has changed the order of human life 
in the world, inclufing in Indonesia. Education is one that is affected, so it requires experiencing a system change 
from direct to distance teaching online platforms. The purpose of this study was to analyze the effectiveness 
daring learning model as an alternative to the process of learning that has been implemanted by Madrasah 
Aliyah negeri 1 Lamongan on 2020/2021 periode during the Covid-19 pandemic. This descriptive quantitative 
used in this studey was a survey methods take by online platfrom and analyzed descriptively.the result showed 
that online physical Education Health and Sport are effective implemented. The appliction that is considered the 
easiest to use by students is the Whatsapp group, a learning resource that is easy for students to understand is 
through learning videos and uses an individual assignment learning model and the easiest to understand 
assignment is multiple choice questions. However, there are abstacles most often faced by students, namely 
internet network problems. 
Keywords: Daring Methods, Physical Education Sport and Health, Covid-19 
 

ABSTRAKSI 
Virus corona atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah banyak mengubah tatanan kehidupan manusia 
di dunia termasuk di Indonesia. Pendidikan salah satu yang terdampak sehingga mengharuskan mengalami 
perubahan sistem dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh dengan daring. Tujuan Penelitian ini untuk 
menganalisis efektivitas model pembelajaran daring sebagai alternatif proses kegiatan pembelajaran yang telah 
di laksanakan oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan Tahun Pelajaran 2020/2021 selama pandemi Covid-
19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode survei dengan kuisioner yang dilakukan 
secara online. Data di analisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa 
pembelajaran Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dengan daring berjalan secara efektif. 
Aplikasi yang dinilai paling mudah digunakan siswa adalah grup Whatsapp, sumber belajar yang mudah di 
pahami siswa adalah melalui video pembelajaran dan menggunakan model pembelajaran penugasan individu 
serta penugasan yang paling mudah dipahami adalah soal pilihan ganda. Namun terdapat kendala yang paling 
di sering di hadapi oleh siswa adalah permasalahan jaringan internet.  
Kata Kunci:  Metode Daring, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Pandemi Covid-19 
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PENINGKATAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SENI RUPA POSTER DALAM 

PEMBELAJARAN SENI BUDAYA DENGAN PENDEKATAN JOYFUL LEARNING 
PADA SISWA 

 
Moch. Masluch 

 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to increase student activity and learning outcomes in the subject of arts and 
culture in class XI MIPA 7 MAN 1 Lamongan in the 2019/2020 academic year with poster art material through 
the Joyful Learning approach. This descriptive comparative research was conducted in MAN 1 Lamongan in the 
2019 academic year. / 2020. The research subjects were students of class XI MIPA 7 which consisted of 10 
male students and 20 female students. 
The method used was classroom action research consisting of two cycles. In cycle I, learning is carried out in 
class with a predetermined work theme, while in cycle II, learning is carried out outside the classroom with a free 
theme. Each cycle consists of 4 stages of research, namely planning, implementing actions, observing, and 
reflecting. The research data were analyzed using comparative descriptive followed by reflection. Comparative 
descriptive is done by comparing data on initial conditions, cycle 1 and cycle 2, both for learning activities and 
learning outcomes. 
The results of this study indicate that: The use of the Joyful Learning Method makes the learning activity of arts 
and culture increase from an average score of 3.2 in the initial condition to 4.2 in the final condition, which means 
that it increases 1. The percentage of the number of students in the good learning activity category increases 
from 30% to 90%, means an increase of 60%. Learning outcomes have increased from a mean of 58 in the 
initial condition to 83 in the final condition, which means an increase of 75. The percentage of the number of 
students who complete learning increased from 37% to 93%, meaning an increase of 56%. Thus the Joyfull 
Learning method can increase learning activities and learning outcomes of cultural arts, two-dimensional art 
work material making posters for class XI MIPA 7 students at Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan in semester 
3 of the 2019/2020 academic year. 
Keywords: Joyful Learning, Learning Outcomes, Fine Art, Posters 
 

ABSTRAKSI 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran seni budaya 
kelas XI MIPA 7 MAN 1 Lamongan tahun pelajaran 2019/2020 dengan materi seni rupa poster melalui 
pendekatan Joyful Learning.Penelitian ini berbentuk deskriptif komperatif dilaksanakan di MAN 1 Lamongan 
dengan subyek penelitian adalah siswa kelas XI MIPA 7 terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. 
Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas terdiri dari  dua siklus. Pada siklus I pembelajaran 
dilakukan di dalam kelas dengan tema karya yang sudah ditentukan, sedang siklus II, pembelajaran dilakukan 
di luar kelas dengan tema bebas. Pada masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan penelitian; perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Data hasil penelitian dianalisa secara deskriptif komperatif 
dilanjutkan refleksi. Deskriptif komperatif dilakukan dengan membandingkan data kondisi awal, siklus 1 dan 
siklus 2, baik untuk aktivitas belajar dan hasil belajar. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Metode Joyfull Learning menjadikan aktivitas belajar seni 
budaya mengalami peningkatan dari rerata skor 3.2 pada kondisi awal menjadi 4.2 pada kondisi akhir, berarti 
meningkat 1. Persentase jumlah siswa dalam kategori aktivitas belajar baik meningkat dari 30% menjadi 90%, 
berarti meningkat 60%. Hasil belajar mengalami peningkatan dari rerata 58 pada kondisi awal menjadi 83 pada 
kondisi akhir, berarti meningkat 75. Persentase jumlah siswa yang tuntas belajar meningkat dari 37% menjadi 
93%, berarti meningkat 56%. Dengan demikian metode Joyfull Learning dapat meningkatkan aktivitas belajar 
dan hasil belajar seni budaya materi berkarya seni rupa dua dimensi membuat poster bagi siswa kelas XI MIPA 
7 Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan pada semester 3 tahun pelajaran 2019/2020. 
Kata Kunci: Joyfull Learning, Hasil Belajar, Seni Rupa, Poster 
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INQUIRY DAPAT MENINGKATKAN 

HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN FISIKA POKOK BAHASAN 

GERAK HARMONIKA  

 

Zainul Arifin 
 
 

ABSTRACT 
Based on empirical data in MAN 1 Lamongan, it was noted that 75% of class XI IPA-3 students in the 2018/2019 
academic year experienced difficulty learning physics subjects in harmonious motion material. This can be seen 
from the lack of motivation and activeness of students in the teaching and learning process, which in turn has 
an impact on student learning outcomes. Many students say that physics lessons are difficult. 
This research lasted for 3 cycles with the number of face to face as much as 7 times. Data for each cycle were 
obtained through a motivation questionnaire, student responses to teaching and learning activity material, post-
test results and notes on observations during the study. From the data analysis, it was obtained the students' 
post-test scores in each cycle, namely: Cycle I averaged 6.2; Cycle average II 6,9; and cycle average III 7.47. 
Meanwhile, student motivation and activeness from cycle to cycle tends to be positive. 
Thus the application of experiments, democracy which is varied with the question and answer method and 
assignment and the STS approach during the research can increase the motivation and activeness of students 
learning physics which have an impact on improving student learning outcomes. 
Keywords: Inquiry Approach, Learning Motivation, Harmonious Motion 
 

ABSTRAKSI 
Berdasarkan data empiris di MAN 1 Lamongan tercatat sebanyak 75 % siswa kelas XI IPA-3 tahun pelajaran 
2018/2019 mengalami kesulitan belajar mapel fisika pada materi gerak harmonis. Hal ini terlihat dari kurangnya 
motivasi dan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar, yang selanjutnya berdampak pada hasil belajar 
siswa. Banyak siswa mengatakan bahwa pelajaran fisika sulit. 
Penelitian ini berlangsung selama 3 siklus dengan jumlah tatap muka sebanyak 7 kali. Data setiap siklus 
diperoleh melalui kuesioner motivasi, respons siswa terhadap materi kegiatan belajar mengajar, nilai hasil post-
test serta catatan hasil pengamatan selama penelitian. Dari analisis data diperoleh nilai post-test siswa pada 
masing-masing siklus, yaitu : Siklus I rata-rata 6,2; Siklus rata-rata II 6,9; dan Siklus rata-rata III 7,47. Sedangkan 
motivasi dan keaktifan siswa dari siklus ke siklus cenderung positif. 
Dengan demikian penerapan eksperimen, demokrasi yang divariasi dengan metode tanya jawab dan pemberian 
tugas serta pendekatan STS selama penelitian dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa belajar fisika 
yang berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa. 
Kata Kunci  : Pendekatan  Inquiri, Motivasi Belajar, Gerak Harmonis 
 
 
 

MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING DAPAT 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA 

 
Yayuk Mukhayatin 

 
 

ABSTRACT 
English as an international language plays a very important part. Apart from being used as a medium for 
communication, it is also used to master technology whose development requires us to study it more deeply. 
Learning English must include 4 language skills, namely: reading, listening, speaking, and writing in an 
integrated manner, one of which is edvertisment. 
Reading (reading) is one of the 4 language skills that must be mastered in teaching English. However, what 
happens in the classroom when given text reading activities and students are asked to understand the contents 
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of the text through the questions submitted by the teacher is far from expected. This is caused by several 
reasons, among others; (1) The text given is an English text which is a foreign language in Indonesia, so that 
the students' understanding of the vocabulary mastery used to find out the content of the reading is far from 
expected. (2) Because the students' vocabulary mastery is very minimal, it makes students unable to directly 
understand the information both express and implied in the reading. (3) By only reading the text, students do not 
feel as happy as the purpose of reading activities. 
We definitely see advertisements every day every day, whether it's on TV, radio, newspapers, magazines, 
banners, billboards, pamphlets, social media, and so on. It's no longer a joke that advertisements have become 
commonplace that we see everyday wherever we are. Usually advertisements contain news about products, 
services, or job vacancies. Advertisement in English is called Advertisement (shortened to Ads). Advertisement 
aims to announce something so that many people are interested in buying it or using it and of course increasing 
the popularity of the product. Advertisements can be in the form of written, oral, or audio-visual that we often 
see on TV. 
Keywords: CAR, English Edvertiment, Increase Student's Pestasi 
 
 

ABSTRAKSI 
Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional memerankan bagian yang sangat penting. Selain digunakan 
sebagai media untuk berkomunikasi juga digunakan untuk menguasai teknologi yang perkembangannya 
menuntut kita untuk mempelajarinya lebih dalam. Pembelajaran bahasa Inggris harus mencakup 4 ketrampilan 
berbahasa yaitu : membaca (reading), menyimak (listening), berbicara (speaking), dan menulis (writing) secara 
terpadu salah satunya adalah edvertisment.  
Membaca (reading) adalah salah satu keterampilan dari 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai dalam 
pengajaran bahasa Inggris. Namun yang terjadi didalam kelas ketika diberikan kegiatan membaca teks dan 
siswa diminta untuk memahami isi teks melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru sangatlah 
jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab antara lain; (1) Teks yang diberikan adalah 
teks bahasa Inggris yang merupakan bahasa asing di Indonesia, sehingga pemahaman siswa akan kata perkata 
(Vocabulary mastery) yang digunakan untuk mengetahui isi bacaan sangatlah jauh dari yang diharapkan. (2) 
Karena vocabulary mastery pada siswa sangat minim membuat siswa tidak dapat memahami secara langsung 
informasi-informasi baik yang tersurat maupun yang tersirat didalam bacaan. (3) Dengan hanya membaca teks 
siswa tidak merasa senang sebagaimana tujuan pada kegiatan membaca. 
Kita pasti setiap hari sering melihat iklan dimana-mana setiap harinya, entah itu di TV, Radio, Koran, Majalah, 
Banner, Baliho, Pamflet, Sosial Media, dan lain lain. Bukan main lagi sepertinya iklan sudah menjadi hal lumrah 
yang sehari-hari kita lihat dimanapun kita berada. Biasanya iklan berisi berita tentang produk, jasa, ataupun 
lowongan pekerjaan. Iklan dalam bahasa inggris disebut dengan Advertisement (disingkat menjadi Ads). 
Advertisement bertujuan untuk mengumumkan sesuatu agar banyak orang tertarik untuk membelinya atau 
menggunakannya dan tentu menambah kepopuleran dari produk tersebut. Iklan bisa berupa tulisan, Lisan, 
maupun Audio-Visual yang sering kita lihat di TV.  
Kata kunci : PTK , Bahasa Inggris Edvertiment, Meningkatkan Prestasi Siswa 

 

 

 

PENERAPAN MEDIA INOVASI CYBERLINK POWERDIRECTOR 
BERBASIS DIGITAL DALAM PEMBELAJARAN DESAIN INTERIOR  

PADA MASA PANDEMI COVID-19 
 

Agus Zulianto 
 

 

ABSTRACT 
Based on KMA number 184 year 2019 Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan is a MA organizers of skills that 
organize skills programs one of which is: Interior Design and Furniture Engineering skills. The Interior Design 
Skills Curriculum covers 12 material areas, one of which is interior design that examines issues relating to 
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residential home interior designs including the design of residential living rooms. To improve the ability to design 
residential drawings and equip students to sharpen visuality students rise This study aims to 1) To understand 
interior design materials 2) to improve students' visual understanding. The research method uses the 
development method (RND). The instruments used: questionnaires, interviews, documentation 
In the coming era the students of Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan were able to compete in the 4.0 era who 
had bright ideas and colored the world of interior design. and can be a great entertaint. 
The results of the study stated that: Cyberlink application media can provide solutions related to understanding 
interior design material, Cyperlink application media can improve students' understanding of visuality, There is 
significant motivation for students who take the CYberlink program. 
Keywords : Cyberlink application media, Interior Design and Furniture Engineering, condition 4.0 
 

ABSTRAKSI 
Berdasar KMA nomor 184 tahun 2019 Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan adalah merupakan MA 
penyelenggara keterampilan yang menyelenggarakan program keterampilan salah satunya adalah 
:keterampilan Desain Interior dan Teknik Furniture. Kurikulum Keterampilan Desain Interior meliputi 12 bidang 
materi satu diantaranya adalah desain dasar Interior yang mengupas masalah-masalah yang berkaitan dengan 
desain- desain interior rumah hunian diantaranya desain gambar interior hunian. Untuk meningkatkan 
kemampuan dalam mendesain gambar hunian, memang perlu membekali siswa dalam mengasah visualitasnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk memahami materi desain interior 2) Untuk meningkatkan pemahaman 
visual siswa. Metode penelitian menggunakan metode pengembangan (RND). Adapun Instrumen yang 
digunakan yaitu: kuisioner, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa: Media aplikasi 
Cyberlink dapat memberikan solusi terkait pemahaman materi desain interior. Media aplikasi Cyperlink dapat 
meningkatkan pemahaman visualitas siswa. Selain itu, Ada motivasi yang signifikan bagi siswa yang mengikuti 
program ini. 
Pada saat mendatang siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan  mampu bersaing pada era 4.0 yang  
mempunyai ide- ide cemerlang dan mewarnai dunia desain interior  dan dapat menjadi entertaint yang hebat. 
Kata Kunci: Media  aplikasi Cyberlink, Desain Interior dan Teknik Furniture, Era 4.0 
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ABSTRACT 

The value of discipline, honesty, deliberation and cooperation, as 

well as responsibility that has been the work culture of the 

Lamongan State Islamic Madrasah Aliyah, is actually only part of 

the five work cultures of the Ministry of Religion of the Republic 

of Indonesia. Discipline is part of professionalism, being honest is 

part of integrity, deliberation and cooperation is a series of 

responsibilities. Therefore it must be refined and improved into 

five work cultures, namely Integrity, Professionalism, Innovation, 

Responsibility, and Exemplary. In this case the role of madrasa 

leaders in realizing these values is very important, mastery of 

regulatory changes and the ability to translate in policy form, 

supported by their understanding of the character of madrasa 

citizens is very decisive for accelerating the relocation of madrasa 

cultural values, which in turn can accelerate performance 

improvement Madrasah. 

Keywords:   Leadership, Government Regulation, Work Culture 

Value, Madrasah Performance 

 

ABSTRAKSI 

Nilai disiplin, jujur, musyawarah dan kerjasama, serta tanggung 

jawab yang selama ini menjadi budaya kerja di Madrasah Aliyah 

Negeri Lamongan, sebenarnya hanya merupakan bagian dari lima 

budaya kerja Kementrian Agama RI. Disiplin merupakan bagian 

dari profesionalitas, jujur merupakan bagian dari integritas, 

musyawarah dan kerjasama merupakan satu rangkaian dengan 

tanggung jawab.  Karena itu harus disempurnakan dan 

ditingkatkan menjadi lima budaya kerja, yakni Integritas, 

Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab, dan Keteladanan. 

Dalam hal ini peran pemimpin madrasah dalam mewujudkan 

nilai-nilai tersebut sangat penting, penguasaan terhadap 

perubahan-perubahan regulasi dan kemampuan menerjemahkan 

dalam bentuk kebijakan, didukung oleh pemahamannya terhadap 

karakter warga madrasah sangat menetukan bagi percepatan 

relisasi nilai budaya madrasah, yang selanjutnya bisa 

mempercepat peningkatan kinerja Madrasah. 

Kata kunci:  Pimpinan, Regulasi Pemerintah, Nilai Budaya 

Kerja, kinerja Madrasah 
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PENDAHULUAN
Budaya Kerja merupakan bagian dari 

Revolusi Mental yang menjadi kebijakan 

Presiden Joko Widodo1 kemudian 

dirumuskan oleh Kementerian Agama RI 

menjadi lima (5) nilai budaya, yaitu: 

Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung 

Jawab, dan Keteladanan. Lima budaya kerja 

yang diterapkan di Kementerian Agama 

sejak tahun 2016 ini sebagai upaya 

mencegah terjadinya tindakan yang 

menyalahi aturan, termasuk korupsi2.  

Perumusan Nilai Budaya Kerja 

tersebut diturunkan dari Mission, Vission, 

Values dan Meaning (MVVM) Kementrian 

Agama RI. Misi adalah tujuan dan alasan 

keberadaan suatu organisasi. Visi adalah 

suatu pandangan jauh ke depan tentang 

organisasi atau impian yang ingin dicapai. 

Sedangkan nilai mencerminkan apa yang 

boleh dan tidak boleh dilakukan oleh 

anggota organisasi dalam melaksanakan 

Misi untuk mencapai Visi. Masing-masing 

nilai terdapat indikator positif dan negatif 

sebagai tolok ukur. Indikasi positif 

merupakan perilaku yang diharapkan 

dari setiap insan organisasi, sedangkan 

indikasi negatif merupakan perilaku yang 

tidak diharapkan dari setiap insan 

organisasi. Nilai-nilai tersebut harus 

dilaksanakan oleh seluruh komponen 

yang ada di Kementerian Agama RI 

termasuk madrasah, sebagai lembaga 

pendidikan yang dikelola oleh 

Kementerian Agama RI.  

                                                            
1 Istilah Revolusi mental pertama kali dikemukakan oleh 
Presiden Soekarno pada Peringatan Hari Kemerdekaan 
17 Agustus 1956. Revolusi mental menurut Presiden 
Soekarno adalah suatu gerakan untuk menggembleng 
manusia Indonesia agar menjadi manusia baru, yang 
berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang 
rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala. Revolusi di 

Sudah tentu, karena merupakan nilai, 
penjabaran setiap instansi dibawah 
Kementerian Agama bisa jadi berbeda, 
begitu juga dengan pelaksanaannya. Lalu 
apa yang dimaksud budaya kerja? Apa 
visi dan missi Kementerian Agama RI 
yang menjadi dasar bagi perumusan lima 
nilai budaya kerja? Lima nilai budaya 
Kerja tersebut apa saja? Apa indikasi 
positif dan indikasi negatif masing-
masing nilai budaya kerja tersebut? 
Bagaiman seharusnya diterapkan di 
madrasah, terutama di MAN Lamongan? 
Bagaimana keterkaitan antara 
pemahaman regulasi dengan realisasikan 
budaya kerja di Madrasah? Bagaimana 
peran pemahaman regulasi pimpinan 
madrasah dalam merealisasikan budaya 
kerja di Madrasah sehingga bisa 
mempercepat kinerja madrasah. Inilah 
paparan dalam pembahasan berikut:  
 
PEMBAHASAN 
Budaya Kerja adalah suatu falsafah 
dengan didasari pandangan hidup 
sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, 
kebiasaan dan juga pendorong yang 
dibudayakan dalam suatu kelompok dan 
tercermin dalam sikap menjadi perilaku, 
cita-cita, pendapat, pandangan serta 
tindakan yang terwujud sebagai kerja atau 
bekerja.3 
 
A. Lima Nilai Budaya Kerja Kemenag 

Sebagai Kementrian yang khusus 
menauangi bidang keagamaan dan 
pendidikan keagamaan, Kementrian 
Agama merupaka institusi yang sangat 
staregis dalam merealisasikan revolusi 
mental yang termuat dalam Nawacita 

era sekarang bukan lagi mengangkat senjata, tapi 
membangun jiwa bangsa. Membangun jiwa bangsa 
sebagai modal utama membangun suatu negara, 
jelasnya. Kemenag RI,  Nilai-nilai Budaya Kerja 
Kementerian Agama RI,2016, h. 1 
2 Kemenag RI,  Ibid. 
3 Gering, Supriadi, Triguna, 2001: 7 
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Presiden RI Joko Widodo. Strategisnya 
Karena mental merupakan aspek 
batiniyah, kepribadin manusian yang 
menjadi garapan utama kementrian 
Agama. Untuk bisa melaksanakan 
Revolusi mintal sebagaimana yang 
terdapat dalam Nawacita Presiden RI Joko 
Widodo, maka kementrian Agama pada 
tahu 2016 telah menetapkan visi, misi 
yang menjadi landasar bagi perumusan 
nilai budaya kerja di lingkungan 
kementrian Agama RI. 

Visi Kementrian Agama RI adalah 
terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat 
beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan 
sejahtera lahir batin. Sedangkan yang 
menjadi misinya adalah: 
1. Meningkatkan kualitas kehidupan 

beragama.  
2. Meningkatkan kualitas kerukunan 

umat beragama.  
3. Meningkatkan kualitas raudhatul 

athfal, madrasah, perguruan tinggi 
agama, pendidikan agama dan 
pendidikan keagamaan. 

4. Meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan ibadah haji.  

5. Mewujudkan tata kelola 
kepemerintahan yang bersih dan 
berwibawa. 
Dari visi dan misi tersebut, ditetapkan 

lima nilai budaya kerja, yakni 1. Integritas 
2. Profesionalitas 3. Inovasi 4. Tanggung 
Jawab 5. Keteladanan.4 
 
Integritas merupakan keselarasan antara 
hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan 
yang baik dan benar. Indikasi positifnya 
adalah: 
1. Bertekad dan bekemauan untuk 

berbuat yang baik dan benar;  
2. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana 

dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi;  

3. Mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku;  

                                                            
4 Kemenag RI, 2016. Ibid. 

4. Menolak korupsi, suap, atau 
gratifikasi.  
Adapun indikasi negatifnya adalah: 

1. Melanggar sumpah dan janji 
pegawai/jabatan;  

2. Melakukan perbuatan rekayasa atau 
manipulasi;  

3. Menerima pemberian dalam bentuk 
apapun di luar ketentuan. 

 
Profesionalitas dimaksudkan bekerja 
secara disiplin, kompeten, dan tepat 
waktu dengan hasil terbaik. Indikasi 
positifnya adalah: 
1. Melakukan pekerjaan sesuai 

kompetensi jabatan;  
2. Disiplin dan bersungguh-sungguh 

dalam bekerja;  
3. Melakukan pekerjaan secara terukur;  
4. Melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas tepat waktu; 
5. Menerima reward and punishment 

sesuai dengan ketentuan. 
Sedangkan indikasi negatifnya 

adalah: 
1. Melakukan pekerjaan tanpa 

perencanaan yang matang;  
2. Melakukan pekerjaan tidak sesuai 

dengan tugas dan fungsi;  
3. Malas dalam bekerja;  
4. Melakukan pekerjaan dengan hasil 

yang tidak sesuai dengan standar. 
 
Inovasi dimaksudkan menyempurnakan 
yang sudah ada dan mengkreasi hal baru 
yang lebih baik. Indikasi positifnya 
meliputi: 
1. Selalu melakukan penyempurnaan 

dan perbaikan berkala dan 
berkelanjutan;  

2. Bersikap terbuka dalam menerima 
ide-ide baru yang konstruktif;  

3. Meningkatkan kompetensi dan 
kapasitas pribadi; 

4. Berani mengambil terobosan dan 
solusi dalam memecahkan masalah;  
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5. Memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi dalam bekerja secara 
efektif dan efisien.  
Sedangan indikasi negatifnya 

meliputi: 
1. Merasa cepat puas dengan hasil yang 

dicapai;  
2. Bersikap apatis dalam merespons 

kebutuhan stakeholder dan user;  
3. Malas belajar, bertanya, dan 

berdiskusi;  
4. Bersikap tertutup terhadap ide-ide 

pengembangan. 
 
Tanggung jawab dimaksudkan bekerja 
secara tuntas dan konsekuen. Indikasi 
positifnya adalah: 
1. Menyelesaikan pekerjaan dengan baik 

dan tepat waktu; 
2. Berani mengakui kesalahan, bersedia 

menerima konsekuensi, dan 
melakukan langkah-langkah 
perbaikan;  

3. Mengatasi masalah dengan segera;  
4. Komitmen dengan tugas yang 

diberikan. 
Sedangkan indikasi negatifnya 

adalah: 
1. Lalai dalam melaksanakan tugas;  
2. Menunda-nunda dan/atau 

menghindar dalam melaksanakan 
tugas;  

3. Selalu merasa benar dan suka 
menyalahkan orang lain;  

4. Menolak resiko atas hasil pekerjaan;  
5. Memilih-milih pekerjaan sesuai 

dengan keinginan pribadi;  
6. Menyalahgunakan wewenang dan 

tanggung jawab. 
 
Keteladanan dimaksudkan menjadi 
contoh yang baik bagi orang lain. Indikasi 
positifnya adalah: 
1. Berakhlak terpuji; 
2. Memberikan pelayanan dengan sikap 

yang baik, penuh keramahan, dan 
adil;  

3. Membimbing dan memberikan 
arahan kepada bawahan dan teman 
sejawat;  

4. Melakukan pekerjaan yang baik 
dimulai dari diri sendiri.  
Sedangkan indikasi negatifnya 

adalah: 
1. Berakhlak tercela;  
2. Melayani dengan seadanya dan sikap 

setengah hati;  
3. Memperlakukan orang berbeda-beda 

secara subjektif; 
4. Melanggar peraturan perundang-

undangan;  
5. Melakukan pembiaran terhadap 

bentuk pelanggaran. 
Lima budaya kerja tersebut harus 

betul betul ditumbuhkan di setiap 
lembaga Kementerian Agama, termasuk 
di lingkungan Madrasah, khususnya di 
MAN Lamongan. 

 
B. Penerapan Budaya Kerja di MAN 1 

Lamongan 
1. Kondisi, Latarbelakang dan Sejarah 

MAN 1 Lamongan 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 

Lamongan merupakan salah satu 
penyelenggara pendidikan setingkat 
Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 
berciri khas Pendidikan Agama Islam, 
berada di bawah naungan Kementerian 
Agama. MAN Lamongan berdiri sejak 
1980, bermula dari MAN Bangkalan 
Madura yang direlokasi ke Lamongan, 
kemudian berubah menjadi MAN 
Lamongan sebagaimana tertuang dalam 
Keputusan Menteri Agama RI No.27 
Tahun 1980. Sebelum ada keputusan 
KMA RI tentang Relokasi tersebut 
diterbitkan, MAN Bangkalan sebagai 
embrio MAN Lamongan telah 
menyelenggarakan proses Kegiatan 
Belajar Mengajar di Lamongan sejak tahun 
pelajaran 1979. 

Kebijakan relokasi ini diambil sebagai 
upaya Pemerintah untuk mengurangi/ 
menjembatani ketidakseimbangan jumlah 
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Madrasah Negeri, baik antar jenjang 
maupun antar lokasi propinsi, sebagai 
akibat penegerian madrasah swasta, serta 
alih fungsi beberapa Sekolah Agama Islam 
Negeri menjadi Madrasah Negeri, sebagai 
strategi pengembangan madrasah pada 
tahun 1967-1978. (Sejarah Perkembangan 
Madrasah, Dirjen Binbaga Islam 
Departemen Agama RI, Cet II, Edisi 
Revisi, Tahun 1999/2000). 

Sebelum menempati gedung milik 
sendiri di jalan Veteran, Madrasah ini 
pada masa-masa awal perjalanannya 
masih harus meminjam gedung Sekolah 
Teknik Negeri (sekarang SLTPN 4 
Lamongan) sebagai tempat 
penyelenggaraan Kegiatan Proses Belajar 
Mengajar (KBM) Pada tahun pelajaran 
1984/1985 setelah mendapatkan proyek 
pembangunan 1 unit gedung dengan 3 
lokasi belajar, 1 ruang administrasi dan 
guru serta 1 ruang kepala, proses KBM 
bisa menempati gedung sendiri diatas 
areal tanah seluas 3.096 m2, itupun baru 3 
kelas, sementara 2 kelas lainnya masih 
menempati gedung Kandepag Kab. 
Lamongan, tahun 1985 secara keseluruhan 
KBM dapat dilaksanakan di gedung milik 
sendiri tepatnya di Jl. Veteran. 

Sejak direlokasi ke Lamongan tahun 
1979 kemudian resmi menjadi MAN 
Lamongan tahun 1980 sampai dengan 
tahun 2016 saat ini, Madrasah ini telah 
mengalami beberapa kali pergantian 
Kepala Madrasah. Dimulai dari Drs. 
Rusjdi sebagai PLH Kepala Madrasah 
tahun 1979-1980, kemudian digantikan 
oleh Drs. Suwarno tahun 1980-1989, 
kemudian dilanjutkan Drs. Busiri dari 
tahun 1989-1993, digantikan oleh H. 
Endro Soeprapto, BA. dari tahun 1993-
1999, kemudian digantikan oleh Drs. H. 
Imam Ahmad M.Si, dari tahun 1999 
sampai April 2005, diteruskan oleh Drs. H. 
Abd. Mu’thi, SH, M.Pd. dari April 2005 – 
Oktober 2008 dan mulai Nopember 2008 
sampai Pebruari 2010 tongkat 
kepemimpinan Madrasah ini dipegang 

oleh Drs. H. Supandi, M.Pd. Pada masa 
kepemimpinan Drs. H. Supandi, M.Pd. 
inilah mulai digagas sistem manajemen 
mutu madrasah yang berorentasi pada 
eksistensi suatu madrasah pada masa 
akan datang, yang tidak semata mata 
tergantung pada pemerintah melainkan 
pada penilaian stakeholders (baik itu 
siswa, orang tua, perguruan tinggi, dunia 
kerja, pemerintah, guru, serta pihak-pihak 
lain yang berkepentingan) tentang mutu 
sekolah yang diselenggarakannya.  

Sistem manajemen mutu untuk 
pelaksanaan MBS yang direncanakan 
tersebut menggunakan sistem manajemen 
mutu berstandar internasional, yaitu: 
Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 
9001:2008. Pada masa kepemimpinan Drs. 
H. Supandi, M.Pd ini SMM ISO 9001:2008 
mulai disosialisasikan dan disiapkan. 
Keputusan ini diambil oleh karena beliau 
selaku pimpinan berkeyakinan SMM ISO 
9001:2008 merupakan prosedur 
terdokumentasi dan praktek-praktek 
standar untuk manajemen sistem yang 
bertujuan menjamin kesesuaian suatu 
proses dari produk baik barang maupun 
jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan 
tertentu yang ditentukan oleh pelanggan. 

Penerapan ISO 9001:2008 berorientasi 
pada peningkatan kualitas pelayanan 
sehingga diharapkan dapat memuaskan 
para pelanggan pendidikan yang pada 
akhirnya berdampak pada peningkatan 
mutu sekolah maupun mutu pendidikan 
secara nasional di Indonesia. Saat dalam 
tahap persiapan menuju sertifikasi SMM 
ISO 9001:2008 kepemimpinan beralih 
pada Drs.H.Syamsuri, M.Pd mulai 5 
Maret 2010 sampai 2 Juli 2012. Pada saat 
inilah MAN Lamongan mendapat 
sertifikat SMM ISO 9001:2008 tepatnya 
pada tgl 18 Pebruari 2011, Pada masa  ini 
pelaksanaan Audit masih banyak terfokus 
pada kelengkapan dokumen , mulai 3 Juli 
2012 sampai saat ini Kepala Madrasah 
dijabat oleh Drs.Akhmad Najikh,M.Ag, 
pada pertengahan periode kepemimpinan 
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beliau ini , yaitu tahun 2014 pengelolaan 
madrasah mulai diintegrasikan . Standar 
sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 , 
Standar Nasional Pendidikan ( SNP ) dan 
standar sekolah / madrasah Adiwyata 
diintegrasikan dalam satu program. 
Dengan harapan manajemen madrasah 
dapat berjalan dengan lebih baik, lebih 
efektif dan lebih efisien dan mengarah 
pada peningkatan kinerja madrasah. 
Kemampuan madrasah dalam 
menerapkan sistem manajemen mutu 
tersebut ditunjang dengan kompetensi 
guru, adanya dukungan staff maupun 
warga sekolah dalam penyelenggaraan 
kegiatan belajar mengajar serta 
tersedianya fasilitas belajar demi 
menunjang kelancaran kegiatan 
pembelajaran. 

MAN Lamongan dipimpin oleh 
Kepala Madrasah. Didalam melaksanakan 
tugas pokoknya Kepala Madrasah 
dilengkapi dengan pembantu pimpinan 
yang terdiri dari Kaur Tata Usaha, 4 Wakil 
Kepala Madrasah dan Penjamin Mutu. 
Pengelolaan Madarasah berpedoman 
pada Standar Penyelenggaraan 
Pendidikan Nasional yaitu Permendiknas 
No 19 tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Madrasah aliyah / 
Madrasah. Di dalam Peraturan 
Pemerintah ini menetapkan arah 
reformasi pendidikan nasional dalam 
rangka mencapai visi, misi, dan tujuan 
pendidikan nasional yang dijabarkan 
dalam delapan standar yang meliputi: a. 
                                                            
5 Visi, misi dan tata nilai tersebut disusun oleh tim 
pengembang madrasah yang dibentuk oleh Kepala 
Madrasah beranggotakan dari unsur pimpinan, guru, 
karyawan dan komite madrasah yang bertugas 
merumuskan visi, misi, tata nilai yang dikembangkan di 
madrasah. Selanjutnya tim pengembang membuat dan 
mengedarkan angket harapan pengembangan 
madrasah kedepan kepada guru, karyawan, orang tua 
wali murid dan stake holder lainnya, Proses berikutnya 
Tim pengembang merekap hasil angket harapan semua 
pemangku kepentingan, setelah itu diadakan rapat 
pembahasan rumusan visi, misi dan tata nilai dengan 
mempertimbangkan hasil rekap angket sampai 
disepakati dalam bentuk draft. Selanjutnya draf visi, 

standar isi; b. standar proses; c. standar 
kompetensi lulusan; d. standar pendidik 
dan tenaga kependidikan; e. standar 
sarana dan prasarana; f. standar 
pengelolaan; g. standar pembiayaan; dan 
h. standar penilaian pendidikan. 

Di antara standar-standar tersebut, 
standar pengelolaan pada tingkat satuan 
pendidikan merupakan standar 
terpenting yang harus djadikan acuan 
dalam perencanaan pengembangan 
madrasah aliyah. Sejalan dengan hal 
tersebut, maka pengambilan keputusan 
bidang akademik dilakukan melalui rapat 
Dewan Pendidik yang dipimpin oleh 
kepala madrasah aliyah. Sedangkan 
bidang non-akademik pengambilan 
keputusan dilakukan oleh komite 
madrasah aliyah/madrasah yang dihadiri 
oleh kepala madrasah aliyah. Rapat 
dewan pendidik dan komite madrasah 
aliyah/madrasah dilaksanakan atas dasar 
prinsip musyawarah mufakat yang 
berorientasi pada peningkatan mutu 
madrasah. 
 
2. Visi, Misi, Tata Nilai dan Penerapan 

Budaya MAN Lamongan 
Visi, Misi dan Tata Nilai dan Budaya 

Madrasah5 adalah merupakan bentuk 
kesadaran dan kehendak bersama dari 
tenaga pendidik dan kependidikan, 
komite madrasah dan stake holder MAN 
Lamongan yang dituangkan dalam Surat 
Keputusan Kepala MAN Lamongan No 
Ma.13.34/PP.006/520.a/SK/2010 

misi dan tata nilai tersebut disampaikan pada seluruh 
warga madrasah dalam Rapat umum penetapan visi, 
misi dan tata nilai yang di hadiri oleh seluruh warga 
madrasah sampai tercapai musyawarah dan mufakat 
bersama tentang visi, misi dan tata nilai tersebut. 
Selanjutnya Visi, Misi dan Tata Nilai dan Budaya 
Organisasi yang telah ditetapkan tersebut disebar 
luaskan dalam berbagai Isian Kuesioner MAN 
Lamongan. Sehingga rencana dan realisasi akan sejalan 
dengan visi, misi, tata nilai dan budaya organisasi. 
Dokumen profil MAN Lamongan, 2016. 
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tertanggal 07 Juli 2010. Berbasis pada Visi 
dan Misi tersebut, maka program 
madrasah disusun dengan terlebih dahulu 
menetapkan tujuan yang hendak dicapai 
dalam kurun waktu tertentu dalam 
sebuah dokumen Rencana Strategis 
(Renstra) per periode. Tujuan dan renstra 
tersebut dikomunikasikan dengan 
seluruh personalia madrasah yang ada 
dalamstruktur jabatan kepemimpinan di 
madrasah melalui forum penetapan 
Sasaran tahunan dalam rapat pimpinan 
Madrasah dan pimpinan unit kerja. Pada 
forum-forum inilah pimpinan Madrasah 
senantiasa memberi arahan dan 
penekanan mengenai tujuan-tujuan yang 
harus dicapai sesuai dengan perencanaan 
strategis. 

Dalam menjalankan aturan, Kepala 
MAN Lamongan menjalankan 
kewenangan pengelolaan madrasah 
sebagaimana diatur dalam: Surat 
Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 
Kw.13.1/2/Kp.07.6/4632/2012 tentang 
Pengangkatan Drs.Akhmad Najikh, M.Ag 
sebagai Guru yang diberi tugas tambahan 
sebagai Kepala MAN Lamongan untuk 1 
masa tugas selama 4 tahun mulai tahun 
2012 – 2016, dan diperpanjang selama dua 
periode yaitu tahun 2016 – 2020. Untuk itu 
Kepala madrasah berwenang menetapkan 
Peraturan dan Keputusan. Peraturan 
Kepala madrasah ditetapkan dalam 
rangka menjalankan kewenangan yang 
bersifat mengatur (regulating) dan sifat 
keberlakuan umum, sedangkan 
Keputusan Kepala Madrasah dibuat 
untuk penetapan yang bersifat final dan 
individual seperti pengangkatan 
personalia lembaga dan sebagainya.  

Dalam perjalanan menuju tercapainya 
obsesi yang diinginkan, maka MAN 
Lamongan merumuskan Visi: 
“Terwujudnya generasi islami yang 
unggul dalam prestasi, terampil dan 
berbudaya lingkungan hidup pada tahun 
2020” 

Untuk merealisasikan rumusan visi 
tersebut diatas, maka MAN Lamongan 
menentukan misi: 
a. Menumbuh kembangkan sikap dan 

perilaku islami dalam kehidupan 
sehari - hari 

b. Menumbuhkan semangat belajar ilmu 
agama, ilmu pengetahuan dan 
teknologi yang seimbang 

c. Menyelenggarakan pendidikan 
diniyah melalui asrama 

d. Menyelenggarakan kegiatan 
pembelajaran aktif, kreatif, efektif, 
inovatif, menyenangkan, berbasis 
karakter, ICT, dan lingkungan hidup 

e. Menyiapkan SDM yang kompeten 
dan kompetitif 

f. Menyelenggarakan program 
keterampilan yang sesuai kebutuhan 
peserta didik dan masyarakat 
Untuk mewujudkan generasi Islam 

yang unggul dalam prestasi, madrasah 
menyelenggarakan pendidikan yang 
bermutu yang ditunjang dengan aktivitas 
proses pembelajaran yang berorentasi 
pada penerapan ilmu pengetahuan dan 
teknologi terdepan yang didasari oleh 
nilai nilai keimanan dan ketaqwaan 
sehingga diharapkan menghasilkan 
lulusan yang berkemampuan personal, 
sosial dan akademis sehingga dapat 
mengembangkan lulusan yang 
profesional dan mandiri untuk dapat 
melanjutkan ke perguruan tinggi yang 
diharapkan, maka MAN Lamongan 
menetapkan kebijakan mutunya sebagai 
berikut : 
a. Menciptakan lulusan yang santun dan 

berbudi luhur 
b. Meningkatkan lulusan yang 

kompeten dalam bidangnya 
c. Meningkatkan layanan madrasah 

guna menuju Madrasah Bertaraf 
Nasional 

d. Meningkatkan kemampuan guru dan 
siswa dalam bidang penelitian, sains 
dan teknologi 
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e. Menciptakan lingkungan kegiatan 
belajar mengajar yang kondusif 

f. Meningkatkan upaya pelestarian 
Lingkungan hidup 

g. Meningkatkan prestasi akademik dan 
non akademik di pentas Nasional 
Disamping menetapkan kebijakan 

mutu MAN Lamongan juga menetapkan 
Slogan yang merupakan tata nilai (core 
value) dan kultur budaya yang harus 
dipraktikkan dalam kehidupan 
keseharian warga madrasah disingkat 
SSIIPSS yaitu: 
a. Salam, artinya ketika warga madrasah 

saling bertemu, bertatap muka 
maupun dalam komunikasi awal 
wajib mengucapkan 
Assalamu’alaikum warrahmatullahi 
wabarakatuh. 

b. Senyum bermakna bahwa saat warga 
madrasah bertatap muka hendaknya 
saling menebarkan senyum satu sama 
lainnya. Salah satu contoh Penerapan 
slogan pertama dan kedua ini adalah 
saat pertama kali siswa dan guru 
memasuki pintu gerbang madrasah 
disambut oleh piket siswa dan guru 
yang siap menyambut kedatangan 
siswa dan guru dengan ucapan salam 
dan senyum hangat. 

c. Iqro’ artinya baca artinya semua 
warga madrasah hendaknya 
membiasakan budaya membaca 
Alqur’an dan bacaan bacaan ilmu 
pengetahuan. Salah satu contoh 
terapan dari slogan ini yang telah 
dilakukan adalah setiap pagi sebelum 
pembelajaran dimulai kegiatan di 
kelas diawali dengan membaca 
Alqur’an bersama sama dan 
dilanjutkan dengan kegiatan 
Language habite. 

d. Infaq diartikan sebagai memberikan 
sebagaian harta untuk suatu 
kepentingan yang diperintahkan oleh 

                                                            
6 Tim Penjamin Mutu MAN Lamongan,  Profil 
Madrasah Aliyah Negeri Lamongan. Lamongan, 2016, 

Allah, hal ini diterapkan di madrasah 
dalam bentuk pemberian Infaq masjid 

e. Puasa, merupakan budaya yang 
diharapkan di madrasah yaitu 
melaksanakan puasa wajib dan 
sunnah. Hal ini menjadi budaya di 
MAN Lamongan pada saat hari Senin 
dan Kamis tidak diperkenankan 
untuk menyediakan konsumsi pada 
kegiatan rapat dan pertemuan  

f. Shalatjama’ah, artinya pada jam-jam 
shalat hendaknya warga madrasah 
melaksanakannya secara bersama-
sama baik di masjid maupun 
musholla yang telah disediakan. 

g. Silaturrahmi artinya saling 
berkunjung, Hal ini sudah merupakan 
budaya yang telah lama dijalankan di 
madrasah, Pada saat siswa maupun 
warga madrasah sakit, atau tertimpa 
musibah maka diantara warga akan 
saling mengunjungi.6 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 

Lamongan menjunjung tinggi dan 
mengutamakan serta mempraktikkan tata 
nilai (core value) untuk mewujudkan 
sebuah lembaga yang berkualitas dan 
bermartabat. Adapun tata nilai7 tersebut 
adalah: 
a. Disiplin 

Disiplin artinya taat terhadap aturan 
yang telah ditentukan, disiplin dalam 
bekerja merupakan konsep ajaran Islam 
yang harus dilaksanakan oleh 
pemeluknya lebih-lebih komunitas warga 
Madrasah Aliyah Negeri Lamongan. 
Dengan displin, maka semua aturan yang 
ditetapkan dapat dilaksanakan dengan 
tertib sehingga tujuan yang diharapkan 
dapat tercapai. Sebuah bukti bahwa 
disiplin telah dilaksanakan oleh madrasah 
diantaranya yaitu jam kehadiran dan 
kepulangan guru dan siswa diatur dengan 
menggunakan finger print, adanya 
pengaturan seluruh aktivitas kegiatan di 

7 Tim Penjamin Mutu MAN Lamongan,  Ibid.. 
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madrasah dalam bentuk Jadwal Kegiatan 
Pembelajaran, Jadwal penggunaan 
Laboratorium, Jadwal Kegiatan Ekstra 
Kurikuler, Jadwal Kegiatan Ma’had dan 
lain-lain. 
b. Jujur 

Kejujuran adalah sifat penting bagi 
islam. Salah satu pilar dalam aqidah islam 
adalah jujur. Jujur artinya berkata terus 
terang dan tidak berbohong. Kejujuran 
adalah perhiasan orang berbudi mulia dan 
orang berilmu. Jujur dalam segala hal 
sangat dianjurkan oleh Rosulullah SAW. 
Kejujuran dalam berniat dalam 
melaksanakan tugas dan kewajiban, 
Kejujuran saat berucap/ berkata, 
Kejujuran saat berbuat, Kejujuran saat 
berjanji dan Kejujuran sesuai kenyataan 
yang ada. Dengan kejujuran akan 
menumbuhkan rasa percaya diri sendiri 
dan ihlas dalam bekerja. Implementasi 
nilai kejujuran Siswa, Guru dan Pegawai 
Madrasah Aliyah Negeri Lamongan bisa 
dilihat dari adanya surat izin tidak bisa 
masuk/tidak bisa hadir /terlambat bila 
sakit, dinas luar, terlambat hadir dll, 
Memberikan informasi yang sesuai 
kepada orang tua dan pihak luar yang 
membutuhkan, Melaksanakan program 
kegiatan sesuai dengan rencana dan 
jadwal yang ditentukan. 
c. Musyawarah dan kerjasama 

Artinya Semua pengambilan 
keputusan dilakukan dengan 
musyawarah mufakat. Sebuah organisasi 
mampu menjalankan programnya dengan 
baik bila program tersebut sebelumnya 
telah disepakati bersama dari semua 
komponen yang ada. Selanjutnyaprogram 
kegiatan yang sudah disepakati tersebut 
ditindaklanjuti dengan kerjasama. 
Implementasi tata nilai ini sudah berjalan 
dengan baik, hal ini bisa dilihat pada saat 
penyusunan Rencana Kerja Madrasah, 
Rencana Kerja Tahunan Madrasah, 
Rencana Kegiatan dan Anggaran, 
Rencana Anggarayarakat, kepada bangsa 
dan Pendapatan dan Belanja Madrasah 

dibahas dan dimusyawarahkan oleh Tim 
Pengembang Madrasah lalu dilaksanakan 
dengan kerjasama antar komponen 
dengan maksimal. Pada saat penyusunan 
Review kurikulum dibahas dan 
dimusyawarakan oleh Tim Pengembang 
Kurikulum lalu dilaksanakan dengan 
kerjasama antar komponen dalam Tim. 
d. Tanggung jawab 

Artinya berani menanggung resiko 
atas segala akibat dari perbuatan yang 
dilakukan. Tanggung jawab yang 
dimaksud disini mempunyai arti luas 
yakni tanggung jawab terhadap diri 
sendiri, kepada keluarga, kepada 
masyarakat, kepada bangsa/ negara dan 
tanggung jawab kepada Allah SWT. Di 
Madrasah Aliyah Negeri Lamongan 
seluruh pelaksana/ penanggung jawab 
dalam menjalankan program kegiatan, 
maka akan dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku sehingga 
memperoleh hasil yang maksimal. Salah 
satu contoh implementasi tanggung jawab 
dapat dilihat dari adanya perangkat 
Pembelajaran yang tertib disertai dengan 
evaluasi pada akhir KBM. Terlaksananya 
kegiatan monitoring dan evaluasi pada 
setiap semester dan lain-lain. 

Nilai-nilai budaya kerja tersebut 
selalu diupayakan untuk diwujudkan 
dalam bekerja oleh seluruh komponen 
madrasah, baik kepala madrasah, guru, 
maupun pegawai madrasah MAN 
Lamongan. Termasuk juga para siswa 
dalam belajar. 

 
3. Implementasi Budaya Kerja di MAN 1 

Lamongan 
Nilai disiplin, jujur, musyawarah dan 

kerjasama, serta tanggung jawab yang 
selama ini telah diterapkan di Madrasah 
Aliyah Negeri Lamongan sebenarnya 
merupakan bagian dari lima budaya kerja 
yang dikembangkan dan diterapkan di 
Kementerian Agama RI, Disiplin 
merupakan bagian dari profesionalitas, 
jujur merupakan bagian dari integritas, 
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musyawarah, kerjasama merupakan satu 
rangkaian dengan tanggung jawab.  
Karena itu harus disempurnakan dan 
ditingkatkan menjadi lima budaya kerja, 
yakni Integritas, Profesionalitas, Inovasi, 
Tanggung Jawab, dan Keteladanan. 

Lima nilai budaya kerja harus 
dibudayakan oleh seluruh komponen 
madrasah, MAN Lamongan, baik guru, 
pegawai, siswa, terutama kepala 
Madrasah. Pembudayaan lima nilai 
budaya kerja ini lebih menjamin bagi 
terjadinya revolusi mental, karena semua 
komponen madrasah tahu apa yang harus 
dilakukan dan apa yang tidak boleh 
dilakukan, termasuk konsekwensinya 
(reward and panisment), sehingga menjadi 
madrasah lebih bermartabat, bermoral, 
bersih, berwibawa dan berkemajuan. 

Integritas bermakna Keselarasan 
antara hati, pikiran perkataan, dan 
perbuatan yang baik dan benar. Dengan 
nilai kita ditunjukkan, kita harus 
mengetahu indikator positifnya integritas, 
diantaranya: a. Bertekad dan berkemauan 
untuk berbuat yang baik dan benar; b. 
berpikiran positif, arif, dan bijaksana 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi; c. 
Mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku; d. Menolak 
korupsi, suap, atau gratifikasi. Sedangkan, 
Indikator Negatif integritas yang harus 
dihapuskan dan dihindari, seperti: a. 
Melanggar sumpah dan janji 
pegawai/jabatan; b. Melakukan 
perbuatan rekayasa atau manipulasi; c. 
Menerima pemberian dalam bentuk 
apapun di luar ketentuan. 

Profesional artinya bekerja disiplin, 
kompeten, dan tepat waktu dengan hasil 
baik. Indikasi positif: a. Melakukan 
pekerjaan sesuai kompetensi jabatan; b. 
Disiplin bersungguh-sungguh dalam 
bekerja; c. Melakukan pekerjaan secara 
terukur; d. Melaksanakan dan 
menyelesaikan tugas tepat waktu; e. 
Menerima reward and punishment sesuai 
dengan ketentuan. serta indikator negatif 

yang dihindari, diantaranya: a. 
Melakukan pekerjaan tanpa perencanaan 
yang matang; b. Melakukan pekerjaan 
tidak sesuai dengan tugas dan fungsi; c. 
Malas bekerja; d. Melakukan pekerjaan 
dengan hasil yang tidak sesuai dengan 
standar. 

Inovasi, menyempurnakan yang 
sudah ada dan mengkreasi hal baru yang 
lebih baik. Indikasi positifnya: a. Selalu 
melakukan penyempurnaan dan 
perbaikan berkala dan berkelanjutan; b. 
Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide 
baru yang konstruktif; c. Meningkatkan 
kompetensi dan kapasitas pribadi; d. 
Berani mengambil terobosan dan solusi 
dalam memecahkan masalah; e. 
Memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam bekerja secara efektif 
dan efisien. Indikasi Negatif: a. Merasa 
cepat puas dengan hasil yang dicapai; b. 
Bersikap apatis dalam merespons 
kebutuhan stakeholder dan user; c. Malas 
belajar, bertanya, dan berdiskusi; d. 
Bersikap tertutup terhadap ide-ide 
pengembangan. 

Tanggung Jawab, bekerja secara tuntas 
dan konsekuen. Indikasi positif: a. 
Menyelesaikan pekerjaan dengan baik 
dan tepat waktu; b. Berani mengakui 
kesalahan, bersedia menerima 
konsekuensi, dan melakukan langkah-
langkah perbaikan; c. Mengatasi masalah 
dengan segera. Sedangkan Indikasi 
Negatif: a. Lalai dalam melaksanakan 
tugas; b. Menunda-nunda dan/atau 
menghindar dalam melaskanakan tugas; 
c. Selalu merasa benar dan suka 
menyalahkan orang lain; d. Menolak 
resiko atas hasil pekerjaan; e. Memilih-
milih pekerjaan sesuai dengan keinginan 
pribadi; f. Menyalahgunakan wewenang 
dan tanggung jawab. 
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C. Regulasi dan Budaya Kerja di 
Madrasah 
Sebagai suatu nilai, yang dilengkapi 

dengan rumusan indikasi positif dan 
negatife, satu sisi bisa mendorong 
terjadinya percepatan kinerja madrasah, 
bila diterapkan secara tepat dan dengan 
sunggung-sungguh, namun bisa juga 
sebaliknya bila kebijakan madrasah tidak 
mampu beradaptasi dengan regulasi yang 
dikeluarkan pemerintah dan tidak 
mampu mensikapi budaya komunitas dan 
lingkungan kerja madrasah. 

Misalnya, Kebijakan pemberian 
tunjangan sertifikasi guru dan kinerja 
pegawai. Program sertifikasi merupakan 
konsekwensi dari disahkannya UU RI no 
20 tahun 2003 tentang Sisdikans, UU RI 
No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen, dan Peraturan Pemerintah No. 19 
tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan. Berdasakan UU dan PP 
tersebut, guru dinyatakan sebagai 
pendidik professional yang dituntut bisa 
memenuhi sejumlah persyaratan baik 
kualifikasi akademik maupun 

                                                            
8 Farida sarimaya, Sertifikasi Guru: Apa, Mengapa dan 
Bagaimana?, Bandung: Yrama Widya, , 2008, hal 9 
9 Ukuran kualitas layanan bagi guru dan pegawai 
berbeda, guru disamping diwajibkan mengajar minimal 
24 jam perminggu juga dituntut berada di Madrasah 
lima atau enam hari kerja. Sedangkan pegawai negeri 
hanya diukur dari kehadiran lima hari atau enam hari 
kerja sesuai kebijaksanaan yang diambil kepala 
madrasah. 
10 Muchlas Samani, Mengenal Sertifikasi Guru di 
Indonesia, Surabaya: SIC dan asosiasi Peneliti 
Pendidikan Indonesia, 2006, hal 8. 
11 Pada awal sertifikasi guru tahun 2007-2008 
an,sewaktu  diberlakukan sertifikasi portofolio,  banyak 
guru yang memperoleh jatah sertifikasi tidak sesuai 
dengan ijazah S1 nya, ternyata lulus dan tidak boleh 
mengikuti sertifikasi lagi (agar sesuai  ijazahnya). 
Akibatnya bermasalah dikemudian hari. Regulasinya 
juga selalu berubah, awalnya yang penting  minimal 
mengajar 24 jam  satu rumpun mapelnya, kemudian 
berubah 6 jam harus sesui dengan sertifikat Pendidikan, 
berubah lagi harus 12 jam yang sesua sertifikat 
pendidikannya, kemudian berubah lagi minimal 24 jam 
yang harus sesui sertifikat pendidiknya,terbaru  lagi 
antara sertifikat pendidik dengan Pendidikan S1 harus 
sama, guru tematik (guru kelas) harus lulusan S1 PGMI 

kompetensi. Guru yang telah memperoleh 
sertifikat profesi mendapat sejumlah hak 
antara lain berupa tunjangan profesi yang 
besarnya setara dengan satu kali gajih 
pokok guru tersebut8. Kebijakan ini 
diambil oleh pemerintah dalam rangka 
meningkatan kualitas layanan9 dan hasil 
Pendidikan di negara kita10, begitu juga 
pemberian tunjangan kinerja bagi 
pegawai negeri, termasuk pegawai negeri 
di madrasah.   

 Dengan tunjangan sertifikasi dan 
kinerja tersebut maka guru-guru dan para 
pegawai negeri di Madrasah terdorong 
untuk selalu meningkatkan kinerjanya. 
Namun dorongan semangat tersebut 
ternyata juga dibarengi dengan tuntutan 
kinerja dan beban kerja yang semakin 
tinggi.  Pemerintah juga mengeluarkan 
regulasi yang disempurnakan terus 
menerus11, terkadang perubahan 
regulasinya lebih cepat daripada 
implementasinya. Informasi yang 
diperoleh madrasah lambat. Akibatnya, di 
kemudian hari, bila dilakukan supervisi 
fihak eksternal, misalnya tim Irjen, ada 

atau PGSD atau  Psikologi. Perubahan-erubahan seperti 
ini tidak selalu diketahui oleh pimpinan sewaktu 
membuat kebijakan, sehingga dijadikan temuan di 
kemudian hari. Keputusan Menteri Agama RI No. 103 
tahun 2015 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja 
Guru Madrasah yang Bersertifikat Pendidikan. 
Keputusan Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI 
No. 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran 
Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama, 
ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2016. Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 
2016 tentang Penataan Linearitas Guru Bersertifikat 
Pendidik. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia 
No. 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan 
dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada 
Kementrian Agama, Ditetapkan Menteri Agama RI 
tanggal 13 Juni 2018 dan Direktur Jenderan Peraturan 
Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Ham RI 
tanggal 28 Juni 2018  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Ditetapkan di 
Jakarta 30 Mei 2017 oleh Presiden RI dan diundangkan 
tanggal 2 Juni 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia 
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yang ditemukan kebijakan madrasah 
tidak sesuai dengan regulasi yang 
berlaku. Ketidak sesuaian ini tidak 
semata-mata karena kesengajaan 
pimpinan, namun lebih karena ketidak 
tahuan, atau lambatnya informasi ke 
Madrasah. Apalagi bila masa transisi, 
pergantian pimpinan atau wakil 
pimpinan di madrasah. 

Fakta menunjukkan, tim Irjen dalam 
melaksanakan tugas inspeksi selalu   
menggunakan regulasi yang berlaku 
sewaktu pimpinan madrasah mengambil 
kebijakan, padahal belum tentu semua 
pimpinan mengetahui regulasi tersebut 
sewaktu mengambil kebijakan di 
madrasah. Kesan yang muncul, tim Irjen 
menganggap semua komponen di 
Madrasah harus sudah tahu regulasi yang 
dikeluarkan oleh pemerintah dan 
melaksanakannya, dengan alasan sudah 
ada teknologi komunikasi, internet, tidak 
harus menunggu sosialisasi secara 
manual. 

Dalam kondisi seperti ini, ternyata 
sikap pimpinan madrasah sangat 
menentukan dalam menghadapi temuan 
tersebut. Ada pimpinan madrasah yang 
berusaha semaksimal mungkin 
mempertanggungjawabkan kebijakan 
yang telah diambil, dengan membela guru 
ketika ada temuan. Menyatakan 
permohonan maaf atas kebijakan yang 
telah diambil, karena keterlambatan 
informasi regulasi, bahkan membela guru 
tersebut. Akhirnya baik pimpinan 
maupun guru oleh tim irjen dibebaskan 
dari sangsi pengembalian sertifikasi12. 
Namun ada juga yang tidak demikian. 
Justru ada yang memberikan informasi 

                                                            
12 Pengakuan guru PNS  di salah satu Madrasah di 
Sidoarjo,  tahun 2017 dan 2018 
13 Klarifikasi oleh petugas Irjen pada bulan September 
2017. 
14 Konfirmasi ke petugas Irjen tanggal 22 September 
2o17 Pk 15.32 
15 Kebijakan berbeda maknanya  dengan kebijaksanaan. 
Kebijakan atau wisdom adalah suatu ketentuan dari 
pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang 

kepada salah satu tim Irjen yang terkesan 
menyalahkan kepada salah satu guru dan 
membela guru yang lain, (misalnya jadwal 
mengajar, padahal guru hanya 
melaksanakan tugas mengajar sesuai 
jadwal yang dibuat pimpinan dan irjen 
juga menyadari posisi guru hanya 
melaksanakan tugas)13, karena penjelasan 
pimpinan seperti itu, sehingga petugas 
irjen memberikan sangsi kepada guru 
tersebut, berupa pengembalian sertifikasi 
yang telah diterima. Besaran 
pengembalian antar guru juga berbeda, 
tergantung kebijakan tim irjen 
(pertimbangan hukum bersifat subjektif)14 
setelah mendengar penjelasan dari 
pimpinan madrasah yang berwenang dan 
klarifikasi guru yang bersangkutan, ada 
yang harus mengembalikan sejumlah 
temuan, namun ada juga yang mendapat 
keringanan. 

Guru atau pegawai yang terkena 
kebijakan pimpinan, diperintahkan untuk 
menanggung, dengan dalih yang 
menerima tunjangan guru atau pegawai 
yang bersangkutan. Padahal guru atau 
pegawai tidak sepenuhnya salah, hanya 
melaksanakan kebijakan pimpinan15. 
Pimpinan madrasah sewaktu mengambil 
kebijakan juga sudah sesuai dengan 
regulasi yang diketahui pada waktu itu. 

Dilihat dari sisi ini, terlihat indikator 
positif nilai tanggungjawab, terutama 
poin “b” yakni “Berani mengakui 
kesalahan, bersedia menerima 
konsekuensi, dan melakukan langkah-
langkah perbaikan” belum terpenuhi; Bisa 
jadi indikator positif nilai Tanggung 
Jawab poin c, yakni . “Mengatasi masalah 
dengan segera” dianggap bisa terpenuhi, 

dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan 
yang dapat diterima untuk tidak memberikan aturan 
yang berlaku.  Sedangkan kebijaksanaan atau policy 
adalah aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti 
tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapapun yang 
dimaksud untuk diikat oleh kebijaksanaan tersebut. Ali 
Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, 
Produk dan Masa Depannya, Malang: Bumi Aksara, 
1996, Hal. 17 
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dengan cara lembaga yang melunasi 
terlebih dulu tanggungan pengembalian 
ke pemerintah. Namun biasanya 
pimpinan terlebih dahulu memerintahkan 
kepada guru atau pegawai tersebut 
menandatangani pernyataaan untuk 
mengakui kesalahan dan kesediaan untuk 
mengembalikan dana yang telah diterima, 
misalnya dengan cara mengangsur 
dengan bilangan dan jangka waktu 
tertentu. Cara seperti ini memang efektif 
secara hukum untuk menjadikan guru 
atau pegawai tersebut mau 
mengembalikan dana yang telah diterima, 
namun secara moral tidak selalu 
demikian, karena yang bersangkutan 
biasanya telah melaksanakan tugas 
dengan penuh, sehingga tidak salah bila 
memperoleh imbalan sebagaimana 
mestinya. Sebagai pimpinan mestinya 
bertanggungjawab kebijakan yang telah 
diambil, tidak lagi membebankan kepada 
bawahannya untuk bertanggungjawab. 

Kaitannya dengan tanggungjawab 
pimpinan, sebenarnya pemerintah telah 
mengeluarkan regulasi terkait 
penanggungjawab kebijakan yang dinilai 
tidak sesuai dengan regulasi yang 
berlaku. Misalnya Surat Edaran Menpan 
No: K. 26-30/V 1-1/99 tanggal 2 Januari 
2015. Sekalipun surat edaran ini tidak 
secara langsung menyebut terkait 
sertifikasi guru dan kinerja pegawai, 
namun secara moral bisa dijadikan 
rujukan, yakni poin 3 menyebutkan 
“apabila Pengangkatan,  Pemberhentian 
Sementara,  dan Pemberhentian PNS dari 
Jabatan Fungsional yang dilakukan 
pejabat Pembina kepegawaian tidak 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan 
mengakibatkan kerugian keuangan 
negara, serta bukan karena kesalahan PNS 
yang bersangkutan, maka pejabat 

                                                            
16 Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No: K. 26-
30/V 1-1/99 tanggal 2 Januari 2015 tentang 
Pengangkatan,  Bemberhentian Sementara,  dan 
Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional 

Pembina Kepegawaian bertanggung 
jawab untuk mengembalikan kerugian 
keuangan negara tersebut kepada kas 
negara”16. Regulasi ini jelas, siapa yang 
bertanggungjawab, dengan cacatan bukan 
kesalahan PNS yang bersangkutan.  

Semua pimpinan madrasah harus 
menunjukkan keteladanan dalam 
menanggung semua resiko dan 
konsekwensi dari kebijakan yang telah 
diambil, mengingat beliau sebagai 
supervisor sekaligus manajer di 
madrasah17. Pemahaman terhadap 
perubahan-perubahan regulasi kemudian 
menjabarkannya menjadi kebijakan 
menjadi penting. Demikian halnya 
kesediaan memahami karakteristik warga 
madrasah, dilanjutkan dengan 
kemamapuan menumbuhkan dan 
mengembangkan nilai-nilai budaya kerja. 
Bila komitmen seperi itu dimiliki seluruh 
pimpinan di Madrasah, maka realiasi 
nilai-nilai budaya kerja bisa diwujudkan 
dengan segera, yang sudah tentu bisa 
mendorong percepaatan pencapaian 
kinerja Lembaga. 
 
PENUTUP 

Integritas, Profesionalitas, Inovasi, 
Tanggung Jawab, dan Keteladanan, lima nilai 
budaya kerja ini   merupakan satu 
kesatuan yang utuh bagi terjadinya 
revolusi mental, merupakan amanah 
Kementria Agama RI, yang harus juga 
dimulai dari lingkungan Madrasah. 
Sudah tentu, realisasinya sangat 
bergantung dari pemahaman dan 
ketaatan para pimpinan dan semua warga 
yang ada di madrasah, terhadap 
perubahan-perubahan regulasi yang 
dikeluarkan pemerintah. Dalam hal ini, 
tanggungjawab pimpinan madrasah 
terhadap semua resiko kebijakan yang 
diambil sangat diperlukan.  Disamping itu 

 
17 B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Sekolah, 
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hal 183. 
 



 

638 

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

kesediaan untuk mengembangkan 
budaya yang lebih maju harus muncul 
dari pimpinan dan semua warga 
madarasah.  

Dengan penumbuhan dan 
pembudayaan lima nilai budaya kerja 
tersebut, insya Allah capaian madrasah 
yang selama ini telah diperoleh, akan 
mengalami percepatan, sehingga visi dan 
misi lembaganya terwujud. Bila ini terjadi 
MAN 1 Lamongan, maka visi dan misi 
menjadi madrasah yang berkemajuan dan 
berkarakter islami, yakni “Terwujudnya 
generasi islami yang unggul dalam 
prestasi, terampil dan berbudaya 
lingkungan hidup pada tahun 2020” bisa 
dicapai dengan segera. 
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ABSTRACT 

This scientific paper writing describes the innovation of 

Information technology (IT) that’s based learning strategies in the 

midst of the Covid-19 pandemic. It’s implemented in MAN 1 

Lamongan as a digital madrasah. This innovation was developed 

in a learning tool with an IT-based scientific skill approach to 

produce catfish crackers, even though it is done online. 

A breakthrough strategy using the inquiry learning model is 

developed online in a series of learning activities that still 

emphasizes the process of thinking critically and analytically to 

find and find solutions to the problems in question. The entire 

series of activities is translated into three activities in the Learning 

Implementation Plan (RPP), namely preliminary activities, core 

activities, and closing activities. 

Of the three activities, the learning process in the core activities 

is carried out in five stages and five phases. The five stages of 

learning are applied using the MIKiR approach to the I-CARE 

flow oriented to students. So that active learning is built, and the 

process of activities is not just a transfer of knowledge, but also a 

transfer of value and a transfer of behavioral skills as it is done 

face-to-face. Given, this strategic innovation instills five things in 

students, namely disciplinary, creating, respectful, ethical, and 

synthesis. 

With these five stages and five phases, students in their learning 

can produce a catfish cracker product. The waste is not wasted 

because students use their analytical power to process the waste 

into compost. The results are a form of practical activities (KI-4) 

during the process of environment-based learning activities. 

Inquiry learning strategy breakthroughs are very important to 

implement because the learning activities run using IT-based 

strategies in active and cooperative student learning in the midst 

of the Covid-19 pandemic. 

Keywords:  Tools, Learning, Innovation, Strategy, Inquiry 
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PENDAHULUAN
Secara konseptual, kurikulum 2013 

sebenarnya sudah cukup ideal karena 
telah memberi ruang dalam 
pengembangan potensi peserta didik di 
semua aspek. Paling tidak Undang-
Undang (UU) nomor 20 tahun 2003 yang 
direvisi itu telah mengamahkan bahwa 

kompetensi peserta didik yang 
dikembangkan dan dinilai meliputi aspek 
sikap spiritual (KI-1), aspek sikap sosial 
(KI-2), aspek pengetahuan (KI-3), dan juga 
aspek ketrampilan (KI-4).  

Pengembangan dan penilaian 
terhadap keempat aspek tersebut menjadi 

ABSTRAKSI 

Tulisan ini mendeskripsikan inovasi strategi pembelajaran 

berbasis Information technology (IT) di tengah pandemi covid-19 

diterapkan di MAN 1 Lamongan sebagai madrasah digital. Inovasi 

ini dikembangkan dalam perangkat pembelajaran dengan 

pendekatan scientific skill berbasis IT menghasilkan kerupuk ikan 

patin, meski dilakukan secara online.  

Terobosan strategi menggunakan model pembelajaran inkuiri 

dikembangkan secara daring dalam rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang tetap menekankan pada proses berfikir secara 

kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri solusi 

dari masalah yang ditanyakan. Seluruh rangkaian kegiatan 

dituangkan menjadi tiga kegiatan pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), yakni kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup.  

Dari ketiga kegiatan tersebut, proses pembelajaran pada kegiatan 

inti dilakukan dalam lima tahapan dan lima fase. Kelima tahap 

pembelajaran tersebut diterapkan mengunakan pendekatan MIKiR 

alur I-CARE berorientasi peserta didik. Sehingga terbangun 

pembelajaran aktif atau active learning, dan proses kegiatannya 

pun bukan hanya sekadar transfer of knowledge, tetapi juga 

transfer of value dan transfer of behavioral skill sebagaimana 

dilakukan secara tatap muka. Mengingat, inovasi strategi ini 

menanamkan lima hal pada peserta didik, yakni disciplinary, 

creating, respectful, etichal, dan synthesiszer.  

Dengan lima tahap dan lima fase tersebut, peserta didik dalam 

pembelajarannya bisa menghasilkan sebuah produk kerupuk ikan 

patin. Limbahnya pun tidak terbuang percuma karena peserta 

didik menggunakan daya analisisnya mengolah limbah jadi 

kompos. Hasil itu sebagai wujud kegiatan praktik (KI-4) selama 

proses kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan hidup. 

Terobosan strategi pembelajaran inkuiri sangat penting diterapkan 

karena kegiatan pembelajarannya berjalan menggunakan strategi 

berbasis IT pada cara belajar siswa yang aktif dan kooperatif di 

tengah pandemi covid-19. 

Kata kunci: Perangkat, Pembelajaran, Inovasi, Strategi, 

Inkuiri 
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ukuran tercapai tidaknya komptensi 
peserta didik dalam setiap kegiatan 
pembelajaran. Dan itu bukan hanya untuk 
mata pelajaran science (sains), tetapi juga 
mata pelajaran sosial dan agama, meski 
akhirnya ada sedikit revisi. Karena itu, 
kurikulum seluruh mata pelajaran, 
apakah itu pelajaran sains atau sosial, 
bahkan pelajaran agama sekalipun bisa 
dan perlu dikembangkan untuk 
tercapaianya keempat aspek tersebut 
secara komprehensif dan terintegrasi. Satu 
mata pelajaran dengan mata pelajaran lain 
juga memungkinkan untuk 
dikolaborasikan agar bisa saling 
mendukung satu sama lain. 

 Atas dasar pemikiran itu, 
kurikulum mata pelajaran (mapel) Sejarah 
Kebudayaan Islam (SKI) yang nota bene-
nya bukan pelajaran sains bisa 
dikembangkan dengan  tujuan  utama 
tersebut. Tentu, ini menarik dan bisa 
dicontoh mapel non sains lainnya, apalagi 
untuk mapel sains. Dalam 
pembelajarannya, mapel SKI diarahkan 
bukan hanya ditekankan pada proses 
pelatihan untuk membantu siswa 
memahami pengetahuan konseptual, 
tetapi juga pengembangan kecakapan 
dengan menggunakan pengetahuannya 
dalam pemecahan masalah (problem 
solving). Bahkan, diarahkan sampai 
menghasilkan sebuah produk dari 
permasalahan yang muncul dengan 
melihat potensi lembaga pendidikan. 
MAN 1 Lamongan yang memiliki kantin 
apung misalnya, potensi kolam ikannya 
bisa dimanfaatkan dan dikembangkan 
menghasilkan produk berbasis 
lingkungan hidup.  

 Itulah pelaksaaan kegiatan 
pembelajaran yang semestinya, sehingga 
proses pembelajaran bukan hanya 
berhenti pada tataran teoritis semata, 
tetapi juga praktis. Bahkan, siswa diberi 
bekal skill atau keahlian dalam menatap 
kehidupan yang benar-benar riel dijalani 
saat ini, bukan hanya untuk esok. Dan 

alhamdulillah, sejak MAN 1 Lamongan 
punya komitmen memasukkan muatan 
lingkungan (adiwiyata) dalam 
kurikulumnya secara terintegrasi, proses 
pembelajaran di MAN 1 Lamongan 
menjadi berbeda. Semua perangkat 
pembelajaran di madrasah dikembangkan 
dengan pendekatan scientific skill berbasis 
lingkungan untuk semua mata pelajaran 
(mapel). Pendekatan ini memberikan 
kesempatan peserta didik melakukan 
kinerja ilmiah untuk menemukan dan 
merumuskan konsep-konsep 
pelajarannya. Sehingga, proses 
pembelajaran tidak membosankan bagi 
peserta didik karena peserta didik 
dilibatkan dengan pendekatan scientific 
skill berbasis lingkungan untuk 
menghasilkan sesuatu yang berguna dan 
bermanfaat di kehidupan sehari-hari.  

Namun persoalannya, sekarang 
kondisinya tidak normal seperti biasanya 
karena tengah dilanda wabah virus 
corona. Wabah covid-19 tersebut telah 
mengubah segalanya, termasuk dalam 
dunia pendidikan. Apa mungkin 
dilakukan dengan pedekatan tersebut? 
Jawabanya, sangat mungkin dilakukan 
karena dalam dunia pendidikan yang 
terpenting adalah pendekatan dan 
metodologi pembelajaran. Maka, di 
tengah situasi pandemi covid-19 seperti 
saat ini, proses pembelajaranya diarahkan 
dan dilakukan berbasis Information 
technology (IT) secara online dan itu 
menjadi pilihan sangat masuk akal dan 
sangat memungkinkan untuk dilakukan. 

Berdasarkan uraian tersebut, 
perangkat pembelajaran mapel-mapel lain 
di luar mapel sains bisa dikembangkan 
dengan pendekatan scientific skill berbasis 
online. Misalnya, materi Masa Kejayaan 
Dinasti Bani Abbasiyah pada Mapel SKI 
kelas XI dihubungkan dengan kondisi 
lingkungan madrasah. Peserta didik 
diajak memahami bagaimana para ilmuan 
waktu itu mampu memanfaatkan 
lingkungan untuk kemaslahatan umat 
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dengan diberi link materi yang disebar 
lewat jaringan whatsapp atau google class 
room. Peserta didik diajak menggunakan 
teknologi sederhana pemanfaatan 
lingkungan terhadap kolam ikan patin 
milik madrasah. 

Jadi, dalam proses pembelajaran SKI 
tersebut, kegiatannya bisa dilakukan tidak 
cukup hanya membekali peserta didik 
dengan penguasaan materi saja, tetapi 
perlu dibekali dengan keterampilan 
ilmiah sebagaimana meniru kegiatan 
ilmuan dalam menemukan konsep 
(Depburman,  2002). Tentunya, proses 
pembelajaran dilakukan dengan inovasi 
dikembangkan dalam rangkaian kegiatan 
pembelajaran yang menekankan pada 
proses berfikir secara kritis dan analitis 
untuk mencari dan menemukan sendiri 
solusi dari masalah yang ditanyakan. 
Seluruh rangkaian kegiatan dituangkan 
jadi tiga kegiatan pada Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yakni 
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 
kegiatan penutup.  

Dari ketiga kegiatan tersebut, proses 
pembelajaran pada kegiatan inti 
dilakukan dalam lima fase. Kelima fase 
pembelajaran tersebut diterapkan 
mengunakan pendekatan MIKiR alur I-
CARE berorientasi peserta didik. Maksud 
dari alur I-CARE adalah dalam kegiatan 
tersebut dirancang dengan alur mulai dari 
kegiatan introduction, dilanjut kegiatan 
connection, lalu aplikacation, diteruskan 
kegiatan reflection, dan diakhiri dengan 
kegiatan extension.  

Perencanaan pembelajaran dengan 
alur pembelajaran seperti ini, maka akan 
terbangun pembelajaran aktif atau active 
learning, dan proses kegiatannya pun 
bukan hanya sekadar transfer of 
knowledge, tetapi juga transfer of value 
dan transfer of behavioral skill 
sebagaimana dilakukan secara tatap 
muka. Mengingat, inovasi strategi ini 
menanamkan lima hal pada peserta didik, 
yakni disciplinary (kedisiplinan), creating 

(kemampuan mencipta), respectful 
(respek), etichal (etika), dan synthesiszer 
(daya analisis). 

Dengan lima tahap tersebut, peserta 
didik dalam pembelajarannya bisa 
menghasilkan sebuah produk kerupuk 
ikan patin. Dan limbahnya pun tidak 
terbuang percuma karena peserta didik 
menggunakan daya analisisnya untuk 
mengolah limbah menjadi kompos. Hasil 
itu sebagai wujud kegiatan praktik (KI-4) 
selama proses kegiatan pembelajaran 
berbasis lingkungan hidup. Dalam proses 
pembelajaranya dilakukan dengan 
menggunakan inovasi strategi 
pembelajaran inkuiri.  

 
KAJIAN PUSTAKA DAN METODOLOGI 

A. Inovasi Strategi Pembelajaran 
Kata inovasi atau inovatif berasal dari 

kata sifat bahasa Inggris inovative. Kata 
ini berakar dari kata kerja to innovate yang 
mempunyai arti menemukan (sesuatu 
yang baru). Sedang pengertian dari 
strategi dalam dunia pendidikan, bisa 
diartikan sebagai suatu cara atau metode 
kegiatan untuk mencapai suatu tujuan 
pendidikan (Carolyn, 2006). 

Jadi, definisi strategi pembelajaran 
bisa diartikan sebagai sebuah 
perencanaan yang berisi tentang 
rangkaian kegiatan yang didesain untuk 
mencapai tujuan-tujuan pendidikan 
tertentu. Oleh karena itu, pembelajaran 
inovatif dapat diartikan sebagai 
pembelajaran yang dirancang oleh guru, 
yang sifatnya baru, tidak seperti yang 
biasanya dilakukan, dan bertujuan untuk 
menfasilitasi siswa dalam membangun 
pengetahuan sendiri dalam rangka proses 
perubahan perilaku ke arah yang lebih 
baik sesuai dengan potensi dan perbedaan 
yang dimiliki siswa. Dalam konteks 
belajar mengajar, inovasi strategi 
pembelajaran dapat berarti program yang 
dibuat sebagai upaya mencari pemecahan 
suatu masalah. Itu disebabkan, karena 
program pembelajaran tersebut belum 
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pernah dilakukan atau program 
pembelajaran yang sejenis sedang 
dijalankan akan tetapi perlu perbaikan. 
B. Information Technology ( IT ) 

Information technology (IT) atau 
Teknologi Informasi adalah istilah umum 
untuk teknologi apa pun yang membantu 
manusia dalam membuat, mengubah, 
menyimpan, mengomunikasikan, 
dan/atau menyebarkan informasi. 
(Williams dan Sawyer, 2007). Jadi, IT 
menyatukan komputasi dan komunikasi 
berkecepatan tinggi untuk data, suara, 
dan video. Contoh dari teknologi 
informasi bukan hanya berupa komputer 
pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan 
rumah tangga elektronik, dan peranti 
genggam modern (misalnya ponsel). 

Dalam inovasi strategi pembelajaran 
ini, IT dimaksudkan adalah teknologi 
digital yang dimanfaatkan untuk 
mendukung proses pembelajaran yang 
dipakai, termasuk aplikasinya seperti 
group WhatsApp, google meet, google 
classroom, google form, zoom, hingga channel 
youtube. Selama proses pembelajaran, 
seperangkat teknologi tersebut dipakai 
sebagai solusi kegiatan pembelajaran di 
tengah pandemi covid-19 yang tengah 
melanda akhir-akhir ini. 

 
C. Model Pembelajaran Inkuiri  

Istilah inkuiri berasal dari kata “to 
inquire” yang punya arti terlibat atau ikut 
serta. Metode pembelajarannya sering 
juga dinamakan dengan strategi heuristic 
(Sanjaya, 2012). Strategi ini merupakan 
bentuk dari pendekatan pembelajaran 
yang berorientasi kepada siswa. Strategi 
pembelajaran inkuiri berisi rangkaian 
kegiatan pembelajaran yang menekankan 
pada proses berfikir secara kritis dan 
analitis untuk mencari dan menemukan 
sendiri jawaban dari suatu masalah yang 
dipertanyakan.  

Metode inkuiri sesuai pendapat Niken 
Indraswati (2011) memiliki kegunaan 
tertentu di antaranya adalah; (1) 

mengembangkan sikap, keterampilan 
untuk mampu memecahkan masalah, 
serta mengambil keputusan secara 
objektif dan mandiri; (2) mengembangkan 
kemampuan berpikir para siswa yang 
terdiri atas serentetan keterampilan-
keterampilan yang memerlukan latihan 
dan pembiasaan; (3) melatih kemampuan 
berpikir melalui proses alam situasi yang 
benar-benar dihayati; dan (4) 
mengembangkan sikap ingin tahu, 
berpikir objektif, mandiri, kritis, analitis, 
baik secara individual maupun 
berkelompok. 

Dalam tulisan ini, metode inkuiri 
dilaksanakan dengan menggunakan 
pendekatan konstruktivistik berbasis 
digital online. Dan agar proses kegiatan 
pembelajarannya terarah dan terukur 
dengan pendekatan ini, guru 
merencanakan pembelajaran; 
menyiapkan media pembelajaran, dan 
melaksanakan kegiatan pembelajaran 
secara maksimal. Dengan demikian, guru 
tetap berperan sebagai instrumen utama 
dalam pelaksanaan pembelajaran, yang 
dapat mengukur berhasil atau tidaknya 
sebuah pembelajaran yang telah 
dirancang sebelumnya dengan 
pendekatan inkuiri. 

Dalam pembelajarannya, peserta 
didik juga dibekali scientific skill  untuk 
merancang langkah-langkah kerja sendiri, 
keterampilan proses, dan melaporkan 
hasil praktik, baik dalam laporan maupun 
presentasi. Dan untuk membantu peserta 
didik dalam mengembangkan  scientific 
skill, peserta didik dilibatkan dalam 
berbagai keaktifan dan perlu  menemukan  
cara-cara tepat untuk menilai performa 
peserta didik dalam keaktifan tersebut 
dan memberikan umpan balik tepat pada 
waktunya. Bekerja sama dalam 
melakukan proses ilmiah, mendorong 
siswa membangun pemahaman mereka 
sendiri dari konsep-konsep ilmu 
pengetahuan dengan menciptakan suatu 
lingkungan untuk mengembangkan 



 

644 

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

pemikiran, penalaran, diskusi, dan 
keterampilan ilmiah (Carolyn, 2006). 
Scientific skill sangat penting dan bukan 
hanya penekanan pengajaran dan 
pembelajaran di sekolah saja, namun 
berpusat pada fenomena-fenomena alam 
(Jegede & Okebukola, 2007). Inilah yang 
dilakukan dalam pembelajaran SKI 
dengan mengkaitkan materi yang 
diajarkan dengan potensi lingkungan 
yang dimiliki MAN 1 Lamongan berupa 
kolam ikan patin di bawah kantin apung. 
Dan potensi lingkungan tersebut juga bisa 
diterapkan pada potensi lingkungan di 
sekitar tempat tinggal siswa masing-
masing, tidak harus di madrasah di 
tengah situasi pandemi covid-19 sekarang 
ini. 

 
D. Pendekatan MIKiR 

Pendekatan Pembelajaran MIKiR 
merupakan pendekatan pembelajaran 
yang diterapkan melalui mengamati, 
interaksi komunikasi dan refleksi atau 
disingkat dengan istilah MIKiR. 
Pendekatan ini dikembangkan oleh 
Tanoto Fondation, sebuah lembaga 
professional bergerak di bidang 
pendidikan dan pembelajaran. MIKiR 
merupakan unsur dari pembelajaran aktif 
yang dikenalkan oleh Tanoto Foundation 
kepada berbagai sekolah mitra Tanoto 
Foundation. MIKiR merupakan akronim 
dari mengalami, interaksi, komunikasi, 
dan refleksi.  

Pendekatan berusaha menjawab 
tantangan abad 21 dan mempraktiskan 
unsur 5M yang ada dalam Kurikulum 13. 
Pendekatan ini diharapkan memampukan 
peserta didik untuk lebih kreatif, mampu 
berkolaborasi dalam tim, dan kritis selama 
pembelajaran berlangsung. Konsep 
MIKIR itu mengubah konsep guru yang 
tadinya cuman memberi informasi terus 
anak-anak menulis, mendengarkan, 
menerima informasi dari guru dan 
mengingat saja. Kalau konsep mikir itu, 

anak-anak diajak untuk ikut berkreasi 
dalam proses pembelajaran.  

Dalam pembelajaran dengan 
pendekaran Mikir, siswa diajak untuk 
mengalami dengan cara melakukan 
percobaan, membuat sesuatu dan 
mengamati langsung objek yang 
dipelajari. siswa harus bekerjasama di 
kelompok berbeda-beda, 
mempresentasikan di depan kelas 
sehingga mendorong rasa percaya diri 
dan juga merefleksi kekurangan semua 
aspek pembelajaran yang sudah 
dilangsungkan yang menjadikan mereka 
kritis.  

MIKiR merupakan kegiatan yang 
harus terjadi pada diri siswa selama 
pembelajaran. Pendekatan MIKiR 
dirancang dengan alur I-CARE, yakni: 

 I : Indroduction,  
C : Connection,  
A : Aplication,  
R : Reflection,  
E : Extension. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Inovasi Strategi Pembelajaran 

Inkuiri  Menghasilkan Krupuk Ikan 
Patin  
Penulisan pembelajaran SKI 

menghasilkan produk berupa perangkat 
pembelajaran dengan inovasi strategi 
pembelajaran inkuiri. Produk yang 
dikembangkan dan diuji validitas, 
efektivitas, dan kepraktisanya adalah 
perangkat pembelajaran, yaitu 
pengembangan silabus, Rencana  
Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP), bahan   
ajar,  Lembar   Diskusi   Peserta   Didik 
(LDPD), dan lembar penilaian scientific 
skill. Prosedur penulisan yang digunakan 
mengacu pada prosedur penelitian 
pengembangan yang dikembangkan oleh 
Sugiyono (2010) dengan beberapa 
modifikasi kondisional. Tahapan 
penulisan karya ini adalah sebagai 
berikut: 
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1. Studi Pendahuluan 
Studi pendahuluan bertujuan 

mengumpulkan data dan informasi 
kebutuhan peserta didik, madrasah, dan 
masyarakat, sehingga dapat digunakan 
menetapkan arah penyelesaian 
permasalahan yang muncul. Dari situ 
peserta didik bisa diarahkan untuk 
menerapkan pemahamanya berbasis 
lingkungan pada kolam ikan patin 
menghasilkan kerupuk. 
2. Tahap Pengembangan 

Berdasarkan identifikasi masalah, 
perangkat pembelajaran kemudian 
dikembangkan dengan  strategi 
pembelajaran inkuiri berbasis masalah 
lingkungan pada kolam ikan patin. 
Perangkat tersebut meliputi silabus, RPP, 
bahan ajar, LDPD, dan lembar penilaian 
scientific skill. 
3. Validasi Desain 

Sebelum perangkat pembelajaran 
diimplementasikan, terlebih dahulu 
dikonsultasikan pada pakar atau ahli yang 
sudah berpengalaman. Validasi desain 
merupakan proses kegiatan untuk menilai 
apakah rancangan perangkat 
pembelajaran ini sudah rasional dan 
menunjukkan strategi pembelajaran 
inkuiri atau belum. Dikatakan secara 
rasional karena validasi di sini masih 
bersifat penilaian berdasarkan  pemikiran  
rasional,  belum  fakta di lapangan. 
Validitas perangkat mengacu pada 
kriteria Hobri (2009).  
4. Ujicoba Terbatas 

Ujicoba terbatas dilakukan untuk 
menyempurnakan perangkat 
pembelajaran yang telah  divalidasi,   
lembar   observasi   dan test kognitif yang 
akan digunakan. Ujicoba terbatas  
dilakukan secara online dengan 
memanfaatkan seperangkat teknologi 
yang ada, mulai apliaksi google meet, 
googol classroom, zoom, WhatsApp, 
hingga youtube sebanyak 10 peserta didik 
dengan model  percobaan studi satu 
kasus. 

5. Revisi I 
Konsultasi dengan pakar 

menghasilkan perangkat pembelajaran 
yang masih harus direvisi, di antaranya 
isi, bahasa dan tata tulis yang digunakan 
dalam perangkat pembelajaran yang 
dikembangkan. 
6. Revisi II 

Revisi dilakukan jika masih ada 
perangkat pembelajaran atau instrumen 
penelitian dinilai kurang atau belum 
dapat terbaca atau digunakan dengan 
baik. Produk atau instrumen yang telah 
disempurnakan digunakan dalam uji coba 
skala luas. 
7. Ujicoba Skala Luas 

Ujicoba pada skala luas dilakukan 
pada peserta didik MAN 1 Lamongan 
kelas XI semester ganjil dengan cara 
membandingkan antara kelas eksperimen 
dan kelas kontrol dengan analisis uji 
banding dua sampel. Hasilnya, sesuai 
dengan data berikut ini:  
 

Tabel 1. Validitas Perangkat 
Pembelajaran Hasil Pengembangan 
 

No 
Komponen 
Perangkat 

Pembelajaran 
yang 

Dikembangkan 

Rerata 
Skor 

Validitas 
(%) 

Kriteria 

1 Silabus 97,73 Sangat 
valid 

2 RPP 95,00 Sangat 
valid 

3 Bahan Ajar 94,10 Sangat 
valid 

4 Lembar Diskusi 
Peserta Didik 
(LDPD) 

97,00 
Sangat 
valid 

5 Lembar 
penilaian 
keaktifan 
peserta didik 
dalam 
praktikum 

86,67 

Sangat 
valid 

6 Lembar 
penilaian kinerja 
peserta didik 
dalam 
praktikum 

92,00 

Sangat 
valid 
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7 Lembar 
penilaian karya 
peserta didik 
(laporan 
praktikum) 

88,00 

Sangat 
valid 

8 Lembar 
penilaian 
kemampuan 
presentasi 
peserta didik 

82,67 

Sangat 
valid 

 
Menurut Hobri (Hobri, 2009) 

perangkat pembelajaran dinyatakan 
berhasil kalau validitas isi telah 
dinyatakan valid atau sangat valid oleh 
pakar atau praktisi, praktis,  dan efektif. 
Efektif tidaknya bisa diukur dari tiga 
indikator, yakni: (a) kinerja ilmiah peserta 
didik tumbuh, (b) rerata prestasi belajar 
kelas eksperimen lebih tinggi secara 
signifikan dari pada  kelas  kontrol,  dan  
(c)  minimal  terdapat 75 % peserta didik 
yang tuntas belajar secara klasikal.  

 
B. Analisis Pelaksanaan Inovasi 

Strategi Pembelajaran Inkuiri 
Menghasilkan Kerupuk Ikan Patin 
Berdasarkan hasil pelaksanannya 

sesuai dengan observasi silabus dan RPP 
mata pelajaran SKI MAN 1 Lamongan 
diperoleh data bahwa pembelajaran SKI 
MAN 1 Lamongan sudah tidak lagi 
berpusat pada guru (teacher centered). 
Pembelajarannya dilakukan dengan 
Inovasi strategi inkuiri yang 
dikembangkan dalam rangkaian kegiatan 
pembelajaran yang menekankan pada 
proses berfikir secara kritis dan analitis 
untuk mencari dan menemukan sendiri 
solusi dari masalah yang ditanyakan. 
Seluruh rangkaian kegiatan dituangkan 
menjadi tiga kegiatan pada Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), yakni 
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 
kegiatan penutup.  

Pada kegiatan pendahuluan, guru 
menyampaikan Kompetensi Dasar (KD) 
3.4 yang akan diajarkan, yakni 
menganalisis perkembangan peradaban 

dan ilmu pengetahuan masa Bani 
Abbasiyah di Baghdad. Selain 
menyampaikan apa yang dicapai dalam 
pembelajaran secara daring atau online, 
guru juga menyampaikan manfaat materi 
yang akan dipelajari dalam kehidupan 
sehari-hari. Kemudian memberikan garis 
besar cakupan materi dan kegiatan yang 
dilakukan, serta menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian yang akan dipakai 
secara online. Dan biar semua proses 
kegiatan pembelajaran berjalan sesuai 
dengan plaining atau rencana, guru 
sebelumnya menyiapkan semua 
perangkat yang dibutuhkan, mulai 
seperangkat aplikasi teknologi yang 
mendukung mulai WhatsApp, zoom, 
google meet, hingga link youtube. Dan 
tidak kalah pentingnya adalah buku 
pegangan siswa berupa UKBM (Unit 
Kegiatan Belajar Mandiri). UKBM angat 
menentukan karena di dalamnya telah 
berisi petunjuk dan panduan pada siswa 
apa yang harus dilakukan selama 
mengikuti pembelajaran. 

Tahap berikutnya adalah kegiatan 
inti. Proses pembelajaran pada kegiatan 
inti dilakukan dalam lima fase, yakni.  
1. Fase I : Mencermati Fenomena Alam 

Pada fase ini peserta didik diajak 
mencermati video atau gambar materi 
yang diajarkan sesuai KD 3.4. Peserta 
didik juga diajak mengamati materi 
pelajaran dengan mengaitkan fakta sekitar 
sesuai materi yang diajarkan, yakni 
keberadaan kolam ikan patin di bawah 
kantin apung di belakang madrasah yang 
dimiliki dan dikelolah MAN 1 Lamongan. 
Dan karena situasi pandemi covid-19, 
maka pembelajaran dilakukan secara 
daring atau online, para siswa dibekali 
semua materi pembelajaran yang bisa 
dilihat di link pembelajaran, termasuk 
tutorial yang dishare ke semua peserta 
didik. 
2. Fase II : Mengajukan Masalah 

Pada fase ini, siswa diberi keleluasaan 
untuk mengajukan berbagai macam 
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pertanyaan dan persoalan yang ditemui 
dari materi yang dikaitkan dengan 
lingkungan sekitar, yakni kolam ikan 
patin milik madrasah atau kolam ikan 
yang ada di sekitar rumah peserta didik. 
Pertanyaaan dilakukan secara online 
dengan menggunakan aplikasi zoom. 
Peserta didik diajak melakukan eksplorasi 
melalui berbagai sumber yang ada. Guru 
juga memberikan pertanyaan dalam kartu 
soal untuk dijawab secara online oleh 
siswa maupun perwakilan kelompok 
siswa. 
3. Fase III : Mengajukan Dugaan 

Pada fase ini, peserta didik didorong 
mengajukan dugaan dengan melakukan 
penalaran terhadap kemungkinan 
pertanyaan, termasuk potensi kolam ikan 
patin tersebut. Pada fase ini, mulai muncul 
beberapa ide untuk memanfaatkan 
potensi ikan patin di kolam tersebut, salah 
satunya dengan memproduksi kerupuk 
ikan patin. Gagasan tersebut terinspirasi 
dari prestasi yang dicapai pada masa 
Khalifah Bani Abbasiyah ke-5 Harun 
ArRasyid yang mampu menyulap potensi 
lingkungan sekitar untuk kemaslahatan 
umat kala itu.  
4. Fase IV : Mengumpulkan Data  

Pada fase ini, peserta didik 
mengumpulkan data. Peserta didik dapat 
memprediksi dugaan yang paling tepat 
sebagai dasar merumuskan suatu 
kesimpulan. Dengan dipandu guru, 
peserta didik mengumpulkan data terkait 
dengan pembuatan kerupuk dari ikan 
patin untuk dijadikan sebuah produk 
dalam praktiknya (KI-4).Dan sebagai 
pedoman bagi siswa, guru membagikan 
link tutorial membuat kerupuk ikan patin. 
5. Fase V : Merumuskan Kesimpulan 

Pada fase ini, peserta didik 
merumuskan kesimpulan. Peserta didik 
menyajikan hasil temuannya terkait 
pembuatan kerupuk dengan 
memanfaatkan potensi lingkungan sekitar 
madrasah sebagai bahannya. Ikan patin 

yang ada di kolam bawah kantin apung 
MAN 1 Lamongan menjadi bahannya. 

Kelima fase tersebut diterapkan 
mengunakan model pembelajaran inkuiri 
dengan pendekatan MIKiR alur I-CARE 
berorientasi peserta didik. Pendekatan 
MIKiR yang dimaksudkan adalah 
pendekatan pembelajaran yang 
diterapkan melalui mengamati, interaksi 
komunikasi dan refpeksi atau disingkat 
dengan istilah MIKiR. Pendekatan ini 
dikembangkan oleh Tanoto Fondation, 
sebuah lembaga professional bergerak di 
bidang pendidikan dan pembelajaran. 
MIKIR merupakan unsur dari 
pembelajaran aktif yang dikenalkan oleh 
Tanoto Foundation kepada berbagai 
sekolah mitra Tanoto Foundation. MIKIR 
merupakan akronim dari mengalami, 
interaksi, komunikasi, dan refleksi.  

Pendekatan berusaha menjawab 
tantangan abad 21 dan mempraktiskan 
unsur 5M yang ada dalam Kurikulum 13. 
Pendekatan ini diharapkan memampukan 
peserta didik untuk lebih kreatif, mampu 
berkolaborasi dalam tim, dan kritis selama 
pembelajaran berlangsung. Konsep 
MIKIR itu mengubah konsep guru yang 
tadinya cuman memberi informasi terus 
anak-anak menulis, mendengarkan, 
menerima informasi dari guru dan 
mengingat saja. Kalau konsep mikir itu, 
anak-anak diajak untuk ikut berkreasi 
dalam proses pembelajaran.  

Dalam pembelajaran dengan 
pendekaran MIKiR, siswa diajak untuk 
mengalami dengan cara melakukan 
percobaan, membuat sesuatu dan 
mengamati langsung objek yang 
dipelajari. siswa harus bekerjasama di 
kelompok berbeda-beda, 
mempresentasikan di depan kelas 
sehingga mendorong rasa percaya diri 
dan juga merefleksi kekurangan semua 
aspek pembelajaran yang sudah 
dilangsungkan yang menjadikan mereka 
kritis.  



 

648 

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

MIKiR merupakan kegiatan yang 
harus terjadi pada diri siswa selama 
pembelajaran. Pendekatan MIKiR 
dirancang dengan alur I-CARE, yakni I: 
Introduction, C: Connection, A: 
Aplication, R: Reflection, dan E: 
Extension. Jadi, ada lima tahap dalam 
pembelajaran menggunakan pendekatan 
MIKiR alaur I-CARE ini, yakni 
Introduction, Connection, Aplication, 
Reflection, dan terakhir adalah Extension 
atau perluasan. 

Dengan inovasi strategi pembelajaran 
ini, akan terbangun pembelajaran aktif 
atau active learning, dan proses 
kegiatannya pun bukan hanya sekadar 
transfer of knowledge, tetapi juga transfer of 
value dan transfer of behavioral skill 
sebagaimana dilakukan secara tatap 
muka. Mengingat inovasi strategi ini 
menanamkan lima hal pada peserta didik 
sebagaimana pendapat Howard Gardner, 
yakni disciplinary (kedisiplinan), creating 
(kemampuan mencipta), respectful 
(respek), etichal (etika), dan synthesiszer 
atau daya analisis (Howard Gardner, 
2006). 

Dengan lima tahap tersebut, peserta 
didik dalam pembelajarannya 
menghasilkan sebuah produk kerupuk 
ikan patin. Dan limbahnya pun tidak 
terbuang percuma karena peserta didik 
menggunakan daya analisisnya untuk 
mengolah limbah menjadi kompos. Hasil 
itu sebagai wujud kegiatan praktik (KI-4) 
selama proses kegiatan pembelajaran 
berbasis lingkungan hidup. Terobosan 
strategi pembelajaran inkuiri ini sangat 
penting diterapkan karena kegiatan 
pembelajarannya dilakukan dengan 
menggunakan strategi berbasis pada cara 
belajar siswa aktif dan kooperatif. 

Hasil kegiatan dari lima fase tersebut 
kemudian dituangkan dalam kesimpulan 
untuk menjadi bahan praktik. Pada 
pelaksanaan praktikum, peserta didik 
dirangsang berpikir ilmiah dalam 
merancang percobaan sendiri, dipandu 

guru untuk melakukan langkah-langkah 
kerja yang sudah dirumuskan guru dalam 
petunjuk praktikum. Dalam kegiatan, 
tidak ada penilaian   proses   kegiatan   dari   
peserta didik dan pada akhir praktikum, 
peserta didik hanya dituntut 
menunjukkan hasil praktikum melalui 
laporan tertulis dan produk.  

Di sinilah pentingnya perangkat 
pembelajaran SKI juga dikembangkan 
dengan Inovasi strategi pembelajaran 
inkuiri dengan pendekatan scientific skill 
berbasis masalah lingkungan. Dengan 
metode itu, peserta didik akan bisa 
melakukan kinerja ilmiah untuk 
menemukan dan merumuskan konsep, 
mengkomunikasikan, dan 
mengimplementasikan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Hasil produk kerupuk ikan patin yang 
dihasilkan dari kolam madrasah menjadi 
salah satu wujudnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Data Pembelajaran Inkuiri Peserta 
Didik 

 
Data penerapan inovasi strategi 

pembelajaran inkuiri  dengan pendekatan 
scientific skill dalam kelas eksperimen 
dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar 1 
menunjukkan bahwa pembelajaran 
menggunakan perangkat pembelajaran 
inkuiri dengan pendekatan scientific skill, 
secara klasikal peserta didik memiliki 
scientific skill yang tinggi. 

Hasil prestasi belajar kelas 
eksperimen yang menunjukkan 80,00% 
berarti sudah tuntas KKM, dan uji 
banding diperoleh rerata kelas 
eksperimen lebih tinggi dari pada kelas 
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kontrol. Hal ini menunjukkan 
pengembangan perangkat pembelajaran 
dengan inovasi strategi pembelajaran 
inkuiri dengan pendekatan scientific skill 
lebih baik diterapkan dari pada perangkat 
pembelajaran lama yang diterapkan di 
MAN 1 Lamongan. Hal   ini   sesuai   
dengan   penelitian   Wardani  (2009), yang 
menyatakan dalam pembelajaran, peserta 
didik perlu dibekali keterampilan ilmiah, 
untuk memotivasi belajar peserta didik 
dan  membantu   peserta   didik dalam 
pemecahan masalah dan ada korelasi 
positif antara scientific skill dengan 
prestasi belajar peserta didik, sesuai juga 
dengan hasil penelitian Fitri  (2011),   
menyatakan adanya pengaruh antara 
motivasi dan keterampilan proses sains 
dengan prestasi belajar peserta didik. 
Hasil ini juga selaras dengan penelitian 
Sunoto (2002. Dalam penelitian Sunoto 
tersebut dinyatakan bahwa keterampilan 
proses dengan metode disebut mampu 
meningkatkan prestasi belajar peserta 
didik, sehingga metode pembelajaran itu 
perlu dilakukan sebagai salah satu 
pendekatan belajar.  

Data respon peserta didik 86,67% 
tercatat memberikan respon dengan baik, 
dan penilaian keterterapan oleh praktisi 
juga diperoleh rata-rata skornya adalah 
97,60%. Hasil data ini sekaligus 
memberikan gambaran bahwa perangkat 
pembelajaran dengan inovasi strategi 
inkuiri ini praktis diterapkan dalam 
pembelajaran SKI, juga sangat 
direkomendasi untuk diterapkan sebagai 
perangkat pembelajaran mata pelajaran 
lain. Keterterapan suatu perangkat 
pembelajaran akan berpengaruh terhadap 
capaian perastasi belajar peserta didik. 
Tentu, hasil ini sesuai  hasil penelitian 
Prasetyo  et al. (2011) yang menyebutkan 
bahwa keterterapan perangkat 
pembelajaran dengan dan prestasi belajar 
peserta didik punya pengaruh signifikan. 

Hasil penerapan inovasi strategi 
pembelajaran inkuiri yang dikembangkan 

berbasis IT dalam perangkat pembelajaran 
SKI mampu menghasilkan kerupuk  ikan 
patin. Bila SKI yang nota bene-nya bukan 
meripakan mapel sains, bisa apalagi 
mapel sains seperti biologi dan mapel 
lainnya. Dan kerupuk ikan patin yan 
dihasilkan itu kini juga menjadi salah satu 
produk andalan siswa MAN 1 Lamongan 
sebagai madrasah adiwiyata. Produk 
kerupuk itu juga selalu jadi salah satu 
produk yang dipajang dalam setiap kali 
ada ivent adiwiyata madrasah.  

 
PENUTUP 
A. Simpulan  

Inovasi strategi pembelajaran inkuiri 
dengan pendekatan MIKiR alur I-CARE 
berbasis IT sangat penting dan perlu 
diterapkan sebagai solusi kegiatan 
pembelajaran di tengah pandemi covid-
19. Bahkan hasil penerapan terobosan 
strategi inkuiri pada mapel SKI kelas XI 
MAN 1 Lamongan mampu diarahkan 
menghasilan sebuah produk kerupuk ikan 
patin hasil kolam milik madrasah. 
Penerapan inovasi strategi ini juga 
mendorong pembelajaran tidak lagi 
berpusat pada guru (teacher centered).  

Dalam praktiknya, inovasi staregi 
inkuiri tersebut dikembangkan dengan 
pendekatan scientific skill. 
Pengembangan perangkat pembelajaran 
dilakukan dengan menekankan pada 
proses berfikir secara kritis dan analitis 
untuk mencari dan menemukan sendiri 
solusi dari masalah yang ditanyakan. 
Kegiatan pembelajarannya berpusat pada 
peserta didik. Peserta didik dihadapkan 
untuk menyelesaikan masalah ilmiah 
yang nyata, sehingga pembelajaran dapat 
meningkatkan scientific skill peserta 
didik. Produk yang dikembangkan   
berupa   silabus, RPP, bahan ajar, LDPD, 
dan instrumen penilaian peserta didik. 

 
B. Saran  

Terobosan strategi pembelajaran 
inkuiri ini sangat penting diterapkan 
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karena kegiatan pembelajarannya 
dilakukan dengan menggunakan inovasi 
strategi inkuiri berbasis IT. Selain 
membuat cara belajar siswa aktif dan 
kooperatif, inovasi pendekatan strategi ini 
juga bisa menghasilan produk dari 
potensi alam sekitar madrasah.  

Madrasah maupun stakeholder 
lainnya ke depan diharapkan memberikan 
dukungan lebih, sehingga peserta didik 
tidak hanya pintar secara intelektual, 
tetapi juga punya ketrampilan. Dan yang 
paling penting, peserta didk punya 
kepekaan untuk memanfaatkan potensi 
lingkungan yang tersedia dan dimiliki 
madrasah atau sekolah. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to obtain information about the 

effectiveness of the online learning process during the Covid-19 

pandemic in class XII of MA Negeri 1 Lamongan. This study uses 

a qualitative exploratory method with an inductive approach. In 

this study, 9 respondents from MA Negeri 1 Lamongan consisted 

of 2 teachers, 2 guardians and 5 students. To maintain the 

confidentiality of the respondent's identity, the researcher gave the 

names of the respondents P1, P2, P3, P4, P5, P5, P6, P7, P8 and 

P9. Structured interviews were conducted with questions that were 

compiled and linked and developed with related literature. The 

result of this research is that online learning is less effective, due 

to the lack of facilities and infrastructure and the unpreparedness 

of technology education. 

Keywords: Online Learning, Learning Effectiveness, The 

Covid-19 Pandemic 

 

ABSTRAKSI 

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan informasi tentang 

keefektifian proses pembelajaran online di masa pandemic Covid-

19 kelas XII MA Negeri 1 Lamongan. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif eksploratif dengan pendekatan induktif. Dalam 

penelitian ini, responden yang berkaitan sebanyak 9 orang dari  

MA Negeri 1 Lamongan, terdiri dari 2 guru, 2 wali siswa, dan 5 

siswa. Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti 

memberi nama responden P1, P2, P3, P4,P5, P5, P6, P7, P8 dan 

P9. Wawancara dilakukan terstruktur dengan pertanyaan yang 

disusun dan dikaitkan serta dikembangkan dengan literatur terkait. 

Hasil dari penelitian ini adalah pembelajaran online kurang 

efektif, karena faktor kurangnya sarana dan prasarana serta 

ketidaksiapan edukasi teknologi. 

Kata kunci : Pembelajaran Online, Efektivitas Belajar, 

Pandemi Covid-19 
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PENDAHULUAN
Tahun   2020   menjadi tahun   yang 

berat bagi kita semua, hingga saat ini 
Indonesia masih dilanda pandemic 
Covid-19. COVID-19 merupakan penyakit 
menular yang disebabkan oleh sindrom 
pernapasan akut coronavirus 2 (serever 
acute resipiratory syndrome coronavirus 2 
atau SARSCoV -2).  

Virus ini merupakakan keluarga 
Coronavirus yang dapat menyerang 
hewan. Ketika menyerang manusia, 
Coronavirus biasanya menyebabkan 
penyakit infeksi saluran pernapasan, 
seperti flu, MERS (Middle East Respiratory 
Syndrome), dan SARS (Serever Acute 
Resipiratory Syndrome). COVID-19 sendiri 
merupakan corona virus jenis baru yang 
ditemukan di Wuhan, Hubei, China pada 
tahun 2019 (Ilmiyah, 2020; Hui, et al., 
2020). 

Kasus Covid-19 di Indonesia 
terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020, 
ketika dua orang terkonfirmasi tertular 
dari seorang warga negara jepang.  
Hingga saat ini, 15 Juni   2020,   Indonesia   
telah   melaporkan 39.294 kasus positif, 
sehingga menempati peringkat kedua 
terbanyak di Asia Tenggara setelah 
Singapura dan sebelum Filipina (Bangkok 
Post, 2020). Covid-19 banyak membawa 
dampak baik maupun buruk bagi semua 
mahkluk hidup dan alam semesta.Segala 
daya dan upaya sudah dilakukan 
pemerintah guna memperkecil kasus 
penularan Covid-19.Tak terpungkiri salah 
satu nya adalah kebijakan belajar online, 
atau dalam jaringan (daring) untuk 
seluruh siswa/i hingga  mahasiswa/i 
karena adanya pembatasan sosial. 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik   Indonesia   mengeluarkan   
Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 
Tentang Pelaksanaan Kebijakan 
Pendidikan Dalam Masa Darurat 
Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-
19) poin ke 2 yaitu proses belajar dari 

rumah dilaksanakan dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
1. Belajar    dari    rumah    melalui 

pembelajaran daring/jarak jauh 
dilaksanakan untuk memberikan 
pengalaman belajar yang bermakna 
bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan 
menuntaskan seluruh capaian 
kurikulum untuk kenaikan kelas 
maupun kelulusan; 

2. Belajar dari rumah dapat difokuskan 
pada pendidikan kecakapan hidup 
antara  lain  mengenai  pandemic 
Covid-19; 

3. Aktivitas   dan   tugas   pembeljaran 
belajar  dari rumah  dapat  bervariasi 
antarsiswa, sesuai minat dan kondisi 
masing-masng, termasuk 
mempertimbangkan kesenjangan 
akses/fasilitas belajar dirumah; 

4. Bukti atau prosuk aktivitas belajar 
dari rumah diberi umpan balik yang 
bersifat kualitatif fan berguna dari 
guru, tanpa diharuskan memberi 
skor/nilai kuantitatif. 
Pemaduan penggunaan sumber 

belajar tradisional (offline) dan online 
adalah suatu keputusan demokratis untuk 
menjembatani derasnya arus penyebaan 
sumber belajar elektronik (e-learning) dan 
kesulitan melepaskan diri dari 
pemanfaatan sumber-sumber belajar yang 
digunakan dalam ruang kelas. Artinya, e-
learning bagaimanapun canggihnya 
teknologi yang digunakan belum mampu 
menggantikan pelaksanaan  pembelajaran  
tatap  muka karena metode interaksi tatap 
muka konvensional masih jauh 
lebihefektif dibandingkan pembelajaran 
online atau e- learning.Selain itu, 
keterbatasan dalam aksesibilitas Internet, 
perangkat keras (hardware) dan perangkat 
lunak (software), serta pembiayaan sering 
menjadi habatan dalam memaksimalkan 
sumber-sumber belajar online (Yaumi, 
2018). 
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Namun dari kebijakan yang 
dikeluarkan  tentunya  tidak  dapat 
memastikan semuanya akan berjalan 
sebagaimana mestinya disemua kalangan, 
khusus nya sekolah didesa-desa yang 
kekurangan  fasilitas  berupa  teknologi 
terpadu  guna  menunjang  proses 
pembelajaran  belajar  online.Kurangnya 
biaya  dan  fasilitas  yang  memadai  antara 
guru dengan siswa/i nya membuat proses 
pembelajaran online tidaklah seefektif 
yang diharapkan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mendapatkan informasi 
mengenai keefktifan dari sistem 
pembelajaran online pada imasa 
pandemic Covid-19 kelas XII di MA 
Negeri 1 Lamongan, Jawa Timur. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh 
penulis ini memiliki tujuan untuk 
mengetahui dari sistem pembelajaran 
online pada imasa pandemic Covid-19 
kelas XII di MA Negeri 1 Lamongan 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif eksploratif dengan pendekatan 
induktif. Arikunto (2006:7) menjelaskan 
bahwa “Penelitian eskploratif merupakan 
penelitian yang bertujuan untuk menggali 
secara luas tentang sebab-sebab atau hal-
hal yang mempengaruhi terjadinya 
sesuatu”.  

Metode ini digunakan untuk 
mendapatkan informasi keefektifan 
sistem pembelajaran online kelas XII di 
MA Negeri 1 Lamongan selama masa 
pandemic Covid-19.dalam penelitian 
kualitatif  tidak  menggunakan  istilah 
populasi  tetapi  oleh  spradley  dalam 
Sugiyono (2007:49) dinamakan social 
situation atau situasi soaial yang terdiri 
dari tiga elemen yaitu: tempat, pelaku dan 
aktifitas. Pada situasi sosial atau obyek 
penelitian ini penelitian dapat mengamati 
secara mendalam aktivitas orang-orang 
yang ada pada tempat tertentu.  

Serta pendekatan induktif, menurut  
Tim  Dosen  Upi (2015:151) adalah 

pendekatan yang menekankan poses 
berpikir yang mengutamakan suatu 
masalah, pengumpulan data, hipotesis, 
analisis data, dan kesimpulan (pemecahan 
masalah). 

Dalam penelitian ini, sebagai sampel 
penelitian penulis mengambil satu kelas, 
yaitu kelas XII IBB dari MA Negeri 1 
Lamongan sedangkan responden yang 
berkaitan sebanyak 9 orang, terdiri dari 2 
guru, 2 wali siswa, dan 5 siswa. Untuk 
menjaga kerahasiaan identitas responden, 
peneliti memberi nama responden P1, P2,  
P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan P9. Wawancara 
dilakukan terstruktur dengan pertanyaan 
yang disusun dan dikaitkan serta 
dikembangkan dengan literatur terkait. 
 

Tabel 1. Responden 

Initial 
Jenis 

Kelamin 
Usia Status 

Pendidikan 
Terakhir 

P1 Perempuan 27 tahun Menikah S1 

P2 Perempuan 26 tahun 
 

Menikah S1 

P3 Perempuan 37 tahun Menikah SMA 

P4 Laki-Laki 42 tahun 
 

Menikah SMA 

P5 Perempuan 18 tahun Pelajar Siswa MA 

P 6 Laki-laki 18 tahun Pelajar Siswa MA 

P7 Perempuan 19 tahun Pelajar Siswa MA 

P8 Perempuan 17 tahun Pelajar Siswa MA 

P9 Perempuan 18 tahun Pelajar Siswa MA 

 
Penelitian melibatkan 9 responden 

yang memiliki keterkaitan dengan di MA 
Negeri 1 Lamongan kelas XII IBB. Sampel 
dipilih dengan menggunakan metode 
purposive sampling.Fuad Zainul, dkk 
(2019:82) mengatakan bahwa metode ini 
merupakan metode pengambilan sampel 
yang banyak digunakan   pada   penelitian   
yang   kondisi status suatu wilayah, 
kondisi geografis, keanekaragaman hayati 
pada suatu wilayah apabila kondisinya 
cenderung sangat heterogen. Kondisi 
tersebut menyebabkan peneliti 
mengalami kesulitan untuk mendapatkan 
sampel jika tidak ada unsur kesengajaan 
dalam pemilihan sampel tersebut.Sugiono 
(2011:84) menjelaskan bahwa purposive 
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sampling adalah teknik untuk menentukan 
sampel dengan pertimbangan khusus. 

Penelitian eksploratis mencoba 
menyediakan jawaban dari pertanyaan 
yang telah dirumuskan dalam masalah 
yang akan dijadikan prioritas dalam 
penelitian selanjutnya (Yusuf, 2017:61). 
Oleh karena itu, penelitian eksploratif 
merupakan penelitian pendahuluan. 
Melalui penelitian eksplortif akan 
dihubungkan di antara gejala/fenomena 
sosial dan bagaimana bentuk hubungan 
itu. Oleh karena itu diperlukan rancangan 
penelitian yang baik dan benar sesuai 
dengan tujuan. Peneliti menyiapkan 
pertanyaan yang akan diajukan dalam 
wawancara bersama responden, dan 
wawancara akan dilakukan ditempat 
ternyaman responden yang bersangkutan. 
Semua informasi yang peneliti dapatkan 
dari hasil wawancara sudah disertai 
dengan izin peneliti, dan  persetujuan  
responden,  serta direkam dengan  voice  
note  dan  ditranskip secara verbal. 

Utarini  (2020:287)  menyatakan secara  
garis  besar,  pendekatan  dalam analisis 
data kualitatif dapat  menggunakan 
analisis tematik.Clarke dan Braun 
(Utarini, 2020:287) menjelaskan tujuan 
analisis tematik adalah mengidentifikasi 
tema, yaitu pola  yang  penting  atau  
menarik  dari  data dan menggunakan 
tema-tema tersebut untuk membahas atau 
menjawab suatu masalah.Untuk  
mendapatkan  temuan melalui analisis, 
peneliti menyusun beberapa pertanyaan 
untuk diajukan sebagai bahan menggali 
dan mendapatkan informasi dari 
responden. Berikut pertanyaan-
pertanyaan yang peneliti ajukan: 
1. Berapa jumlah siswa dan guru di kelas 

XII MA Negeri 1 Lamongan? 
2. Jelaskan bagaimana dampak Covid- 

19 terhadap proses belajar siswa? 
3. Bagaimana     tanggapan     mengenai 

proses belajar yang dijalani saat ini? 

4. Sejak  kapan  metode  belajar  yang 
dijalani saat ini (e-learning) 
diterapkan? 

5. Apakah proses belajar yang dijalani 
saat ini, efektif dalam mencapai 
harapan dari kegiatan belajar siswa? 

 
HASIL PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah 
mendapatkan informasi tentang 
keefktifitasan proses pembelajaran online 
dimasa pandemic Covid-19. Hasil 
penelitian berupa pernyataan yang 
dilontarkan oleh Responden saat 
wawacara.Pernyataan ini merupakan 
bukti lapangan yang dirasakan oleh 
Responden terkait dengan tema 
penelitian. Berikut kutipan pernyataan 
dari masing-masing Responden: 
1. Berapa jumlah siswa dan guru Kelas 

XII di  MA Negeri 1 Lamongan? 
P1 dan P2 menjawab : 
“Guru di MA Negeri 1 Lamongan ada 
100, sedangkan siwa ada 391 .” 
“Siswa   laki   laki   ada   120,   siswi 
perempuan ada 271.” 

2. Jelaskan bagaimana dampak Covid-19 
terhadap proses belajar siswa?  
P1 menjawab : 
“Kurangnya      fasilitas      membuat 
proses belajar tidak berjalan lancar” 
 P2 menjawab : 
“Budaya belajar online masih baru 
sehingga membuat anak-anak 
mengeluh tidak seasick belajar tatap 
muka langsung” 
P3 menjawab : 
“Karena kami tidak terbiasa 
menggunakan handphone, jadi kami 
merasa      kesulitan      saat      harus 
mengakses tugas yang guru berikan 
kepada  anak  saya  (siswa),  terlebih 
lagi  banyak  orangtua  siswa  yang 
tidak memiliki handphone canggih, 
sehingga  yang  menjadi  korban 
adalah  anaknya  yang  terhambat 
untuk mengikuti belajar online” 
P4 menjawab : 
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“Menurut saya, pembelajaran online 
membutuhkan banyak biaya, seperti 
harus membeli kuota, terlebih kami 
didesa sehingga harus membeli kartu 
yang paling bagus sinyalnya, dan itu 
mahal.” 
P5 menjawab : 
“Tidak semangat belajar, tidak 
nyaman belajar online, tidak bisa 
bertemu teman-teman” 
P6 menjawab : 
“Belajar tidak bisa maksimal” 

3. Bagaimana     tanggapan     mengenai 
proses belajar yang dijalani saat ini?  
P1 menjawab : 
“Sebenarnya kurang  nyaman,  karna 
mungkin kami didesa jarang 
menggunakan teknologi canggih, 
karna minimnya biaya” 
P2 menjawab : 
“Saya kurang suka ya belajar online 
seperti ini, saya merasa pengajaran 
saya tidak sepenuhnya bisa 
tersampaikan kepada siswa saya.” 
P3 menjawab : 
“Belajar tidak kondusiff” 
P4 menjawab : 
“Tugas menjadi bertambah banyak” 
P5 menjawab : 
“Bosan dirumah.” 
P6 menjawab 
“ belajar terlalu santai” 
P7 menjawab: 
“Pemahaman materi kurang jelas, 
karena  guru kurang detail dalam 
menjelaskan materi pembelajaran.” 
P8 menjawab: 
“Biaya paket data semakin banyak” 
P9 menjawab: 
“ Kurangnya interaksi dengan guru” 

4. Sejak  kapan  metode  belajar  yang  
dijalani      saat      ini      (e-learning) 
diterapkan?  
P1 dan P2 menjawab : 
“Sejak sekolah diliburkan yaitu pada 
akhir maret 2020 hingga saat ini.” 

5. Apakah proses belajar yang dijalani 
saat   ini,   efektif   dalam   mencapai 
harapan dari kegiatan belajar siswa? 
 P1 menjawab : 
“Menurut saya tidak efektif, karena 
metode tatap muka langsung saja 
tidak semua siswa bisa memahami 
materi yang disampaikan, apalagi 
metode online dengan banyak 
kendala.” 
P2 menjawab : 
“Tidak  efektif ,  saya  sebagai guru 
merasa metode ini tidak efektif, 
namun harus tetap diterapkan karna 
mematuhi kebijakan kan ya, jadi 
semua terjadi tiba-tiba dan kami siap 
tidak  siap  harus siap,  jadi ya tidak 
optimal saja hasilnya.” 
P3 menjawab : 
“Tidak efektif, anak saya malah jadi 
gak semangat dan males-malesan”  
P4 menjawab : 
“Kurang efektif, tapi mau tidak mau 
sebagai orang tua harus siap menjadi 
penyalur materi dari guru dan harus 
belajar  memahami  juga  agar  saya 
bisa ajarkan kepada anak saya.” 
P5 menjawab : 
“Lebih    paham    belajar    disekolah 
sama teman-teman.” 
P6 menjawab: 
“Kurang efektif, karena fasilitas 
pembelajaran daring kurang 
memadahi, misalnya jaringan yang 
kurang lancar, hp atau laptop yang 
kurang multi” 
P7 menjawab: 
“kurang efektif, karena pemahaman 
materi kurang jelas. Tidak dijelaskan 
secara langsung” 
P8 menjawab: 
“kurang efektif karena tidak bisa 
mendidik kharkter dan kedisiplinan 
siswa.” 
P9 menjawab: 
“kurang efektif , karena siswa terlalu 
santai dalam mengerjakan tugas dari 
guru.” 
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PEMBAHASAN 
E-Learning 

E-Learning merupakan sebuah metode 
pembelajaran berbasis internet atau 
belajar online yang harus dijalani semua 
siswa-siswi hingga mahasiswa-
mahasiswa di Indonesia bahkan seluruh 
wilayah didunia yang terpapar pandemic 
Covid-19 guna menyambung proses   
belajar tatap muka yang terkendala  
karena social distancing atau tidak 
berkerumun untuk membantu mencegah 
penyebaran Covid-19.Di Indonesia, sistem 
e-learning bukan lagi sesuatu yang asing, 
hanya saja tidak semua sekolah pernah 
menerapkan sistem ini, terutama sekolah-
sekolah yang berada didaerah terpencil 
atau didesa-desa. 

Pada dasarnya, e-learning memiliki 
dua tipe yaitu synchronous dan 
asynchronous. Synchronous berarti pada 
waktu   yang   sama.  Proses   pembelajaran 
terjadi pada saat yang sama antara 
pendidik dan peserta didik. Hal ini 
memungkinkan interaksi langsung antara 
pendidik dan peserta didik secara online. 
Dalam pelaksanaan, synchronous training 
mengharuskan pendidik dan peserta 
didik mengakses internet secara 
bersamaan. Pendidik memberikan materi 
pembelajaran dalam bentuk makalah atau 
slide presentasi dan peserta didik dapat 
mendengarkan presentasi secara 
langsung melalui internet. Peserta didik 
juga dapat mengajukan pertanyaan atau 
komentar secara langsung ataupun 
melalui chat window. Synchronous training 
merupakan gambaran dari kelas nyata, 
namun bersifat maya (virtual) dan semua 
peserta didik terhubung melaluiinternet. 
Synchronous training sering juga disebut 
sebagai virtual classroom (Hartanto, 2016). 

Proses belajar berbasis e-learning 
siswa-siswi membutuhkan sarana dan 
prasarana yang mendukung agar 
pembelajaran dapat berlangsung dan 
memiliki kualitas pembelajaran yang  
lebih baik (Rustiani,dkk., 2019). Sarana 

dan prasarana tersebut diantaranya 
adalah smartphone (handphone pintar), 
komputer/laptop, aplikasi, serta jaringan 
internet yang digunakan sebagai   media 
dalam berlangsungnya pembelajaran 
berbasis e-learning.Namun, tidak semua 
keluarga/orang tua mampu memenuhi 
sarana dan prasana tersebut mengingat 
status perekonomian yang tidak merata. 
Sehingga proses pemberlajaran berbasis e-
learning tidak tersampaikan dengan 
sempurna. Seperti yang dialami oleh 
sebagian orang tua siswa kelas XII di MA 
Negeri 1 Lamongan, kurangnya fasilitas 
membuat anak mereka tidak bisa 
mengikuti pembelajaran dengan 
sebagaimana mestinya. 

Pemaduan penggunaan sumber 
belajar tradisional (offline) dan online 
adalah suatu keputusan demokratis untuk 
menjembatani derasnya arus penyebaan 
sumber belajar elektronik (e-learning) dan 
kesulitan melepaskan diri dari 
pemanfaatan sumber-sumber belajar yang 
digunakan dalam ruang kelas. Artinya, e-
learning bagaimanapun canggihnya 
teknologi yang digunakan belum mampu 
menggantikan pelaksanaan  pembelajaran  
tatap  muka karena metode interaksi tatap 
muka konvensional masih jauh 
lebihefektif dibandingkan pembelajaran 
online atau e-learning.Selain itu, 
keterbatasan dalam aksesibilitas Internet, 
perangkat keras (hardware) dan perangkat 
lunak (software), serta pembiayaan sering 
menjadi hambatan dalam 
memaksimalkan sumber-sumber belajar 
online (Yaumi, 2018). 
 
Keefektifan Pembelajaran Online 

Salma, dkk (2013:105) menjelaskan 
persiapan sebelum memberikan layanan 
belajar merupakan salah satu faktor 
penentu dalam keberhasilan belajar, 
terutama pada online learning di mana 
adanya jarak antara pebelajar dan 
pemelajar. Pada pemberlajaran ini 
pemelajar harus mengetahui prinsip- 
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prinsip belajar dan bagaimana pebelajar 
belajar.  Rovai (Mahardika: 2002) 
menyatakan bahwa alat penyampaian 
bukanlah faktor penentu kualitas belajar, 
melainkan disain mata pelajarn 
menentukan keefektifan belajar.  Salah 
satu alasan memilih strategi pembelajaran 
adalah untuk mengangkat pembelajaran 
bermakna. Sehingga efektif atau tidaknya 
pembelajaran dapat diidentifikasi melalui 
perilaku-perilaku antara pemelajar dan 
pembelajar. Bagaimana respon pebelajar 
terhadap apa yang disampaikan oleh 
pemelajar. 

Keefektifan dalam KBBI adalah 
keadaan berpengaruh, hal berkesan, 
keberhasilan  tentang  usaha  atau  
tindakan, hal mulai berlakunya tentang 
undang-udang atau peraturan.Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia mengeluarkan Surat Edaran 
Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan  
Dalam  Masa  Darurat Penyebaran  
Coronavirus  Disease  (Covid- 19) yang 
berlaku untuk seluruh masyarakat yang 
mengenyam pendidikan di Indonesia. 
Disamping keharusan belajar dalam 
jaringan yang menjadi kendala lainnya 
adalahkurangnya fasilitas penunjang 
pembelajaran online seperti yang dialami 
oleh beberapa siswa di kelas XII MA 
Negeri 1 Lamongan memang dapat 
dikatakan sebagai sebuah kendala dalam 
proses berlangsungnya pembelajaran, 
namun usaha tetap harus dilakukan 
semaksimal mungkin, mengingat, sebagai 
orang tua wajib memberikan yang terbaik 
untuk anak- anaknya termasuk harta 
berupa pendidikan. Disisi lain, tingkat 
semangat belajar siswa juga memicu akan 
efektif atau tidaknya pembelajaran online 
ini mengingat  budaya belajar  tatap  muka   
yang   masih  melekat dalam diri sehingga, 
selama kegiatan belajar online ini tidak 
jarang banyak siswa yang merasa jenuh 
atau bosan, sehingga membuat hasil   
belajar   yang   diharapkan   tidaklah efektif 

 
SIMPULAN 

Pembelajaran  e-learning  akan  terus 
harus dilakukan mengingat belum tuntas 
nya wabah Covid-19 di Indonesia dan 
membantu pencegahan penyebaran 
Covid-19 sehingga sampai  saat  ini masih  
belum  ditentukan kapan akan masuk 
sekolah kembali untuk pembelajaran   
tatap muka. Kurangnya sarana dan 
prasarana yang dipengaruhi oleh faktor 
ekonomi dan ketidaksiapan teknologi 
juga menjadi suatu hambatan dalam 
berlangsungnya kegiatan belajar online. 
Sehingga hasil belajar yang diberikan oleh   
pemelajar   tidak   100%   lancar   atau 
efektif. 
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ABSTRACT 

Corona virus which is widely known as Corona Virus Disease 

(Covid-19) has changed the order of human life in the world, 

inclufing in Indonesia. Education is one that is affected, so it 

requires experiencing a system change from direct to distance 

teaching online platforms. The purpose of this study was to 

analyze the effectiveness daring learning model as an alternative 

to the process of learning that has been implemanted by Madrasah 

Aliyah negeri 1 Lamongan on 2020/2021 periode during the 

Covid-19 pandemic. This descriptive quantitative used in this 

studey was a survey methods take by online platfrom and analyzed 

descriptively.the result showed that online physical Education 

Health and Sport are effective implemented. The appliction that is 

considered the easiest to use by students is the Whatsapp group, a 

learning resource that is easy for students to understand is 

through learning videos and uses an individual assignment 

learning model and the easiest to understand assignment is 

multiple choice questions. However, there are abstacles most 

often faced by students, namely internet network problems. 

Keywords:  Daring Methods, Physical Education Sport and 

Health, Covid-19 

 

ABSTRAKSI 

Virus corona atau Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah 

banyak mengubah tatanan kehidupan manusia di dunia termasuk 

di Indonesia. Pendidikan salah satu yang terdampak sehingga 

mengharuskan mengalami perubahan sistem dari tatap muka 

menjadi pembelajaran jarak jauh dengan daring. Tujuan Penelitian 

ini untuk menganalisis efektivitas model pembelajaran daring 

sebagai alternatif proses kegiatan pembelajaran yang telah di 

laksanakan oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan Tahun 

Pelajaran 2020/2021 selama pandemi Covid-19. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode survei 

dengan kuisioner yang dilakukan secara online. Data di analisis 

menggunakan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian 

mailto:shobil01moh@gmail.com
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PENDAHULUAN
Dunia sedang dihadapkan dengan 

ancaman serius virus corona atau Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) yang 
menyebar pertama kali pada Desember 
2019 dari kota Wuhan, China. Covid-19 
adalah virus mematikan yang menyerang 
sistem pernapasan manusia dan menular 
melalui percikan air liur. Menurut data 
kementerian Kesehatan sebanyak 215 
negara sudah terjangkit Covid-19 tak 
terkecuali Indonesia. 

Organisasi kesehatan internasional 
atau World Health Organization (WHO) 
mengumumkan status Covid-19 sebagai 
pandemi mengharuskan seluruh dunia 
segera melakukan upaya menghentikan 
dan mengatasi dampak yang 
ditimbulkannya. Cara yang dipilih 
pemerintah sebagai upaya menekan 
penyebaran virus di Indonesia adalah 
pembatasan fisik atau physical distancing. 
pembatasan menimbulkan banyak 
perubahan berbagai aspek kehidupan 
sosial, ekonomi, budaya, bahkan 
pendidikan. Kementerian Pendidikan 
Indonesia mengeluarkan Surat Edaran 
Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang 
pelaksanaan kebijakan dan pendidikan 
Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan 
meliburkan dan mengganti proses 
Kegiatan Belajar mengajar (KBM) di 

sekolah dengan menggunakan sistem 
dalam jaringan (daring) di rumah. 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan (PJOK) merupakan salah satu 
mata pelajaran yang dilaksanakan pada 
jenjang pendidikan dasar, menengah, 
bahkan pada pendidikan tinggi. Tujuan 
Pendidikan Jasmani yaitu 
mengembangkan aspek kebugaran 
jasmani, keterampilan gerak, 
keterampilan berpikir kritis, keterampilan 
sosial, penalaran, stabilitas emosional, 
tindakan moral dan aspek pola hidup 
sehat. (Permendiknas No.22 Tahun 
2006:194). Sedangkan Suherman dan 
Lutan (2008:14) menjelaskan bahwa : 
“Pendidikan Jasmani didefinisikan 
sebagai pendidikan melalui gerak dan 
harus dilakukan dengan cara-cara yang 
sesuai dengan arti yang dikandungnya.”  

Dari pendapat diatas dapat 
disimpulkan bahawa Pendidikan Jasmani 
adalah suatu proses pendidikan melalui 
aktivitas jasmani dalam usaha mencapai 
tujuan pendidikan dengan memanfaatkan 
aktivitas fisik dan psikis. Pendidikan 
Jasmani tidak akan mencapai tujuan tanpa 
adanya rencana yang matang dalam 
proses pembelajarannya. Berkaitan 
dengan proses pembelajarannya, maka 
perlu adanya pendekatan yang tepat. 

Model pembelajaran dapat ditentukan 
oleh guru dengan memperhatikan tujuan 

menggambarkan bahwa pembelajaran Pendidikan jasmani 

Olahraga dan Kesehatan (PJOK) dengan daring berjalan secara 

efektif. Aplikasi yang dinilai paling mudah digunakan siswa 

adalah grup Whatsapp, sumber belajar yang mudah di pahami 

siswa adalah melalui video pembelajaran dan menggunakan 

model pembelajaran penugasan individu serta penugasan yang 

paling mudah dipahami adalah soal pilihan ganda. Namun terdapat 

kendala yang paling di sering di hadapi oleh siswa adalah 

permasalahan jaringan internet. 

Kata kunci:   Metode Daring, Pendidikan Jasmani Olahraga 

dan Kesehatan, Pandemi Covid-19 
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dan materi pembelajaran yang akan 
diajarkan merujuk pada situasi dan 
kondisi yang terjadi di sebuah lembaga 
pendidikan. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Hidayat K (2011), yang 
menyatakan bahwa model pembelajaran 
yang terbaik adalah yang paling sesuai 
dengan karakteristik peserta didik, tujuan, 
materi ajar, alat/media, waktu yang 
tersedia, situasi dan kondisi. 

Pembelajaran daring, online, atau 
pembelajaran jarak jauh bertujuan untuk 
memenuhi standar pendidikan dengan 
pemanfaatan teknologi informasi dengan 
menggunakan perangkat komputer atau 
gadget yang saling terhubung dengan 
siswa dan guru. Teknologi membuat 
siswa tetap terhubung dengan guru 
sehingga transfer ilmu tetap dapat 
dilaksanakan dengan baik. Proses 
pembelajaran dapat berjalan dengan baik 
dengan teknologi informasi yang sudah 
berkembang pesat diantaranya E-learning, 
Google Class, Whatsapp, Google Formulir, 
Zoom serta media informasi lainnya serta 
jaringan internet yang dapat 
menghubungkan guru dan siswa 
sehingga proses belajar mengajar dapat 
berjalan dengan baik sehingga 
pembelajaran tetap tercapai. 

Berdasarkan survei yang dilakukan 
oleh peneliti, sebagian besar guru di 
Kabupaten Lamongan menggunakan 
aplikasi Whatsapp, Google Classroom, Google 
Formulir, dan E-learning. Aplikasi ini 
dianggap sederhana dan mudah 
digunakan oleh pendidik dan peserta 
didik. Selanjutnya, tantangan yang 
muncul pada pembelajaran daring yaitu 
membuat model dan metode 
pembelajaran yang menarik agar siswa 
bisa berkontribusi secara sukarela dan 
memperoleh manfaat dari setiap 
pembelajaran yang menautkan video 
pembelajaran atau tugas-tugas yang 
menarik agar siswa tertantang untuk 
menyelesaikan pembelajaran. Pendidikan 
Jasmani Olahraga dan kesehatan (PJOK) 

merupakan mata pelajaran dengan 
banyak aktivitas fisik seperti berlari, 
melempar, memukul, dan melompat. 
Sebelum terjadinya pandemi Covid-19, 
pembelajaran banyak dilaksanakan diluar 
kelas. Setelah adanya pandemi, 
pelaksanaan pembelajaran PJOK berubah 
menjadi pembelajaran dari yang tidak bisa 
dilaksanakan sembarangan di luar 
ruangan tanpa mematuhi protokol 
kesehatan yang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah. Media pembelajaran daring 
yang digunakan di Madrasah Aliyah 
Negeri 1 Lamongan adalah E-learning 
Madrasah, Google Classroom, Google 
Formulir, Whatsapp, dan Instagram. 
Masing-masing aplikasi memiliki 
kekurangan dan kelebihaan dalam 
pemanfaatannya. Oleh karena itu, 
pelaksanaan pembelajaran PJOK  perlu 
diketahui efektivitasnya agar dievaluasi 
untuk mencari langkah perbaikan yang 
jelas agar siap menghadapi era normal 
baru (new normal). Hal inilah yang 
mendasari penulis untuk mengetahui 
keefektifan pelaksanaan pembelajaran 
PJOK di MAN 1 Lamongan. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan merupakan 
penelitian kuantitatif deskriptif untuk 
mengetahui gambaran efektifitas 
pembelajaran daring pada mata pelajaran 
Pendidikan Jasmani Olahraga dan 
Kesehatan (PJOK). Menurut Sugiyono 
(2017:8) metode penelitian kuantitatif 
adalah metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat positif untuk 
meneliti populasi atau sampel. 
Pendekatan kuantitatif ini digunakan oleh 
peneliti untuk meneliti efektivitas 
pembelajaran daring yang dilaksanakan 
selama Covid-19. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas 10 di MAN 1 Lamongan 
Tahun Ajaran 2020/2021 yang berjumlah 
153 orang dengan rincian 31 siswa kelas 10 
Agama, 29 siswa kelas 10 Bahasa, 31 siswa 
kelas 10 MIPA 1, 33 siswa kelas 10 MIPA 
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2, 29 siswa kelas 10 MIPA 3. Penentuan 
jumlah sampel dalam penelitian ini 
menggunakan pedoman Roscoe dalam 
Sugiyono (2010) bahwa sampel yang layak 
dalam sebuah penelitian adalah 30 sampai 
dengan 500. Data dianalisis menggunakan 
statistik deskriptif. 
 
HASIL PENELITIAN 
1. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini 
adalah siswa MAN 1 Lamongan kelas 10. 
Jumlah keseluruan responden adalah 153 
orang dengan rincian 31 siswa kelas 10 
Agama, 29 siswa kelas 10 Bahasa, 31 siswa 
kelas 10 MIPA 1, 33 siswa kelas 10 MIPA 
2, 29 siswa kelas 10 MIPA 3. Adapun 
persentase data responden sebagai 
berikut. 

 
Gambar 1. Sebaran Responden yang 

Mengisi Kuisioner 

 
 

Gambar 2. Aktivitas Siswa selama 
Pembelajaran Daring 

 
 
 
 

Gambar 3. Keluhan Fisik selama 
Pembelajaran Daring 

 
 

Gambar 4. Keluhan Psikis selama 
Pembelajaran Daring 

 
 
Berdasarkan gambar ke 1 dapat 

diketahui bahwa responden yang paling 
banyak mengisi kuisioner adalah siswa 
kelas 10 MIPA 2 dengan persentase 100%, 
siswa kelas 10 MIPA 1 dengan persentase 
97%, siswa kelas 10 Agama dengan 
persentase 94%, siswa kelas 10 Bahasa 
dengan persentase 93%, dan siswa kelas 
10 MIPA 3 dengan persentase 86%. Selama 
pembelajaran daring, aktivitas yang 
paling banyak dilakukan siswa adalah 
mengerjakan tugas sebanyak 71%, 
membantu orangtua sebanyak 20%, dan 
bermain sebanyak 10%. Sebagian besar 
siswa di MAN 1 Lamongan tidak banyak 
mengalami keluhan fisik maupun psikis, 
tetapi masih terdapat gangguan seperti 
kelelahan  dan khawatir. 

 
2. Kondisi Pembelajaran Daring 

Kondisi Pembelajaran daring mata 
pelajaran PJOK di lihat dari beberapa 
aspek yaitu pemahaman siswa dengan 
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materi pembelajaran daring, pemahaman 
siswa dengan sumber belajar 
pembelajaran daring, aplikasi yang 
mudah diakses oleh siswa, penugasan, 
kendala selama pembelajaran, manfaat 
pembelajaran secara pengetahuan dan 
keterampilan serta efektivitas 
pembelajaran daring. 

 
Gambar 5. Pemahaman Siswa dengan 

Materi saat Pembelajaran Daring 

 
 

Gambar 6. Pemahaman Siswa dengan 
Sumber Belajar saat Pembelajaran 

Daring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Aplikasi yang Mudah 
Digunakan saat Pembelajaran Daring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Penugasan yang Mudah 
Dilakukan saat Pembelajaran Daring 

 
Gambar 9. Jenis Tugas yang Paling 
Disukai Siswa saat Pembelajaran 

Daring 
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Gambar 10. Kendala yang dihadapi saat 
Pembelajaran Daring 

 
 
Gambar 11. Manfaat secara Pengetahuan 

setelah Pembelajaran Daring 

 
 

Gambar 12. Manfaat secara 
Keterampilan setelah pembelajaran 

Daring 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 13. Efektivitas Pembelajaran 
Daring PJOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan gambar di atas dapat 
diketahui bahwa jawaban responden 
bervariatif pada masing-masing 
pertanyaan. Gambar 5 dijelaskan bahwa 
materi pembelajaran dari PJOK dapat 
dipahami oleh siswa sebanyak 75% dan 
22% siswa kurang paham serta 5% siswa 
tidak paham sama sekali dengan 
pembelajaran daring. Pada Gambar 6 
dapat dilihat bahwa 64% siswa yang 
mampu memahami materi dengan video 
pembelajaran dan 22% siswa memahami 
materi dengan powerpoint serta 14% 
siswa memahami materi dengan LKS. 
Pada Gambar 7 aplikasi yang mudah di 
gunakan siswa dalam pembelajaran 
daring yaitu Grup Whatsapp, yaitu 
sebanyak 48%, selain itu Google Classrom 
dan Google Form sebanyak 16%, E-learning 
madrasah sebanyak 13% sedangkan 
aplikasi lain yang di gunakan siswa 
selama pembelajaran dari adalah Zoom 
dan Instagram. 

Gambar 8 menunjukkan bahwa 
penugasan yang paling mudah dilakukan 
oleh siswa adalah tugas individu 
sebanyak 55% kemudian tugas kelompok 
sebanyak 24% dan tugas proyek 18% 
sedangkan penugasan lain-lain yang 
dipilih siswa adalah video converence, 
merangkum, dan membaca buku 
sebanyak 3%. Pada Gambar 9 dapat 
dijelaskan bahwa jenis penugasan yang 
paling banyak disukai siswa adalah tugas 

0

20

40

60

80

100

Jaringan
Internet

Tugas
Semakin
Banyak

Tidak ada
Kendala

Lain-lain

59%

28%

8%
5%

0

20

40

60

80

100

120

Sangat
Merasakan

Merasakan Sedikit
Merasakan

78%

19%

3%

0

20

40

60

80

100

120

Sangat
Merasakan

Merasakan Sedikit
Merasakan

3%

19%

78%

0

20

40

60

80

100

120

Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif

78%

16%
5%



 

665 

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

pilihan ganda sebanyak 53%, proyek 
sebanyak 24%, essai sebanyak 20% serta 
jenis tugas lain-lain yang dipilih siswa 
adalah jenis tugas merangkum sebanyak 
3%. 

Kendala yang dihadapi siswa selama 
pembelajaran daring dapat dilihat dari 
Gambar 10. Sebanyak 59% siswa 
merasakan gangguan jaringan internet 
dan boros kuota paling menghambat 
proses pembelajaran daring. Sedangkan 
sebanyak 28% merasa tugas semakin 
banyak dari berbagai mata pelajaran 
membuat fokus dalam mengerjakan tugas 
jadi terganggu. Lain-lain sebanyak 8% 
ditemukan pada rasa malas, ketiduran 
dan terlambat hadir dalam pembelajaran 
daring. 

Pada Gambar 11 dijelaskan bahwa 
sebanyak 78% siswa sangat merasakan 
manfaat dari materi pengetahuan yang 
diterima saat pembelajaran daring. 
Sebanyak 19% merasakan manfaat secara 
pengetahuan materi sedangkan 3% tidak 
merasakan sama sekali manfaat dari 
pengetahuan dalam pembelajaran PJOK 
yang dilaksanakan secara daring. Hasil 
tersebut berbanding terbalik dengan 
manfaat dalam keterampilan, pada 
Gambar 12 dijelaskan sebanyak 78% siswa 
tidak merasakan manfaat dari 
keterampilan saat pembelajaran PJOK 
melalui secara daring. Sebanyak 19% 
merasakan manfaat secara keterampilan 
sedangkan 3% siswa sangat merasakan 
manfaat dari keterampilan dalam 
pembelajaran PJOK yang dilaksanakan 
secara daring. Walaupun hanya secara 
keterampilan siswa tidak merasakan 
kebermanfaatan, pada Gambar 13 dapat 
dilihat bahwa sebanyak 79% siswa menilai 
pembelajaran PJOK berjalan efektif. 
Sedangkan 16% siswa menilai 
pembelajaran kurang efektif serta 5% 
siswa menilai pembelajaran tidak berjalan 
efektif. 

Pembelajaran PJOK di MAN 1 
Lamongan dinilai berjalan efektif ditinjau 

dari pemahaman materi, kelengkapan 
perangkat seluler, minim kendala yang 
dihadapi dan penilaian dari siswa. Akan 
tetapi, ada beberapa hal yang dapat 
menjadi bahan evaluasi bagi guru dan 
siswa. Selama pembelajaran PJOK siswa 
merasakan sedikit manfaat secara 
keterampilan dalam pembelajaran. Hal ini 
dikarenakan siswa lebih banyak 
menghabiskan waktu untuk berdiam di 
rumah untuk mengarjakan tugas sampai 
lupa untuk berolahraga. Menurut Pane 
(2015) olahraga sederhana yang dapat 
dijadikan pilihan dalam menjaga 
kesehatan dan kebugaran jasmani adalah 
jalan cepat, senam, renang, lari dan 
bersepeda serta dilakukan setidaknya 3 
kali dalam seminggu. Guru dapat 
menyiasati kekurangan ini dengan 
memberikan program yang jelas dengan 
tugas pada siswa serta melaporkan hasil 
tugas kegiatan peningkatan kebugaran 
jasmani melalui olahraga. 

Pembelajaran PJOK menghadapi era 
normal baru (new normal) dilakukan 
dengan melakukan inovasi metode 
pembelajaran agar siswa aktif dan 
merasakan manfaat secara pengetahuan 
dan keterampilan dari pembelajaran. 
Pemberian penugasan pilihan ganda 
dapat dimodifikasi dengan essai atau 
penugasan proyek agar siswa tetap dapat 
berfikir kritis dan merasakan tantangan 
untuk menyelesaikan permasalahan 
pembelajaran yang di buat oleh pendidik. 
Pendidik juga dituntut untuk 
memperhatikan protokol kesehatan 
dalam melaksanakan pembelajaran dan 
tidak memaksakan diri karena kesehatan 
siswa harus dikepedankan. 
 
SIMPULAN 

Pandemi Covid-19 merubah sistem 
pendidikan di Indonesia menjadi 
pembelajaran jarak jauh dengan media 
dari. Hal ini dilakukan guna mengurangi 
dan menghentikan rantai penyebarannya. 
Pemanfaatan teknologi informasi pada 
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pembelajaran jarak jauh selama pandemi 
Covid-19 di MAN 1 Lamongan dinilai 
efektif oleh siswa ditinjau dari 
pemahaman materi, penugasan aplikasi 
dan pemahaman materi. Akan tetapi 
terdapat kelemahan pembelajaran dengan 
metode daring yaitu kendala jaringan 
internet, jenis tugas yang monoton, dan 
kebermanfaatan secara keterampilan yang 
mengakibatkan kebugaran jasmani siswa 
kurang. Pendidik memiliki yang sangat 
menentukan kesuksesan pembelajaran 
daring ini. Pendidik harus membuat 
metode pembelajaran yang kreatif, 
inovatif, dan rekreatif yang merangsang 
siswa untuk terlibat aktif dalam 
pembelajaran daring dan merasakan 
semua manfaat dari pembelajaran 
tersebut. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to increase student activity and 

learning outcomes in the subject of arts and culture in class XI 

MIPA 7 MAN 1 Lamongan in the 2019/2020 academic year with 

poster art material through the Joyful Learning approach. This 

descriptive comparative research was conducted in MAN 1 

Lamongan in the 2019 academic year. / 2020. The research 

subjects were students of class XI MIPA 7 which consisted of 10 

male students and 20 female students. 

The method used was classroom action research consisting of two 

cycles. In cycle I, learning is carried out in class with a 

predetermined work theme, while in cycle II, learning is carried 

out outside the classroom with a free theme. Each cycle consists 

of 4 stages of research, namely planning, implementing actions, 

observing, and reflecting. The research data were analyzed using 

comparative descriptive followed by reflection. Comparative 

descriptive is done by comparing data on initial conditions, cycle 

1 and cycle 2, both for learning activities and learning outcomes. 

The results of this study indicate that: The use of the Joyful 

Learning Method makes the learning activity of arts and culture 

increase from an average score of 3.2 in the initial condition to 

4.2 in the final condition, which means that it increases 1. The 

percentage of the number of students in the good learning activity 

category increases from 30% to 90%, means an increase of 60%. 

Learning outcomes have increased from a mean of 58 in the initial 

condition to 83 in the final condition, which means an increase of 

75. The percentage of the number of students who complete 

learning increased from 37% to 93%, meaning an increase of 

56%. Thus the Joyfull Learning method can increase learning 

activities and learning outcomes of cultural arts, two-dimensional 

art work material making posters for class XI MIPA 7 students at 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan in semester 3 of the 

2019/2020 academic year. 

Keywords:  Joyful Learning, Learning Outcomes, Fine Art, 

Posters 
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 

Perubahan dan tantangan yang terjadi 
di dunia pendidikan, menuntut setiap 
manusia untuk mampu mengembangkan 
diri serta menyesuaikan diri terhadap 
pendidikan. Untuk itu, sekolah sebagai 
lembaga pendidikan haruslah mampu 
membekali para siswanya dengan 
berbagai macam pengetahuan, 
ketrampilan serta mental, agar mereka 
benar-benar siap menghadapi perubahan 

dan tantangan yang terjadi di sekolah atau 
di masyarakat. 

Menjawab tantangan tersebut, di era 
otonomi daerah berkembang menjadi 
otonomi sekolah dan dalam otonomi 
sekolah, seorang guru diberikan 
keleluasaan untuk mengembangkan 
model pembelajaran yang bervariasi dan 
inovatif sehingga dapat meningkatkan 
minat siswa untuk belajar yang akhirnya 
dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

ABSTRAKSI 

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran seni budaya kelas XI MIPA 7 

MAN 1 Lamongan tahun pelajaran 2019/2020 dengan materi seni 

rupa poster melalui pendekatan Joyful Learning.Penelitian ini 

berbentuk deskriptif komperatif dilaksanakan di MAN 1 

Lamongan dengan subyek penelitian adalah siswa kelas XI MIPA 

7 terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. 

Metode yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas terdiri 

dari  dua siklus. Pada siklus I pembelajaran dilakukan di dalam 

kelas dengan tema karya yang sudah ditentukan, sedang siklus II, 

pembelajaran dilakukan di luar kelas dengan tema bebas. Pada 

masing-masing siklus terdiri dari 4 tahapan penelitian; 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. 

Data hasil penelitian dianalisa secara deskriptif komperatif 

dilanjutkan refleksi. Deskriptif komperatif dilakukan dengan 

membandingkan data kondisi awal, siklus 1 dan siklus 2, baik 

untuk aktivitas belajar dan hasil belajar. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Metode 

Joyfull Learning menjadikan aktivitas belajar seni budaya 

mengalami peningkatan dari rerata skor 3.2 pada kondisi awal 

menjadi 4.2 pada kondisi akhir, berarti meningkat 1. Persentase 

jumlah siswa dalam kategori aktivitas belajar baik meningkat dari 

30% menjadi 90%, berarti meningkat 60%. Hasil belajar 

mengalami peningkatan dari rerata 58 pada kondisi awal menjadi 

83 pada kondisi akhir, berarti meningkat 75. Persentase jumlah 

siswa yang tuntas belajar meningkat dari 37% menjadi 93%, 

berarti meningkat 56%. Dengan demikian metode Joyfull 

Learning dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar 

seni budaya materi berkarya seni rupa dua dimensi membuat 

poster bagi siswa kelas XI MIPA 7 Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan pada semester 3 tahun pelajaran 2019/2020. 

Kata kunci :  Joyfull Learning, Hasil Belajar, Seni Rupa, 

Poster 
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Selama ini kegiatan pembelajaran mata 
pelajaran Seni budaya berlangsung 
kurang maksimal karena ada 
kecenderungan minimnya ide-ide untuk 
menemukan kreatifitas pada siswa.  

Berdasarkan latar belakang fenomena 
di atas, maka dalam penelitian ini penulis 
mengambil judul Peningkatan Prestasi 
dan Penguasaan Teknik Poster Dengan 
Menggunakan Cat Air Melalui 
Pendekatan Joyful Learning pada Mata 
Pelajaran Seni Budaya Kelas XI MIPA 7 
Semester 3 MA Negeri 1 Lamongan Tahun 
Pelajaran 2019/2020. 
 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, 
penulis merumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana melalui pendekatan Joyful 

Learning dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas XI MIPA 7 lebih 
mudah memahami teknik membuat 
poster dengan menggunakan cat air? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, 
penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Sebagai upaya peningkatan 

pemahaman siswa dalam belajar seni 
membuat poster dengan 
menggunakan cat air. 

2. Sebagai upaya untuk meningkatkan 
kreatifitas siswa dalam membuat 
poster dengan menggunakan cat air. 

3. Sebagai upaya meningkatkan hasil 
karya siswa menjadi labih baik? 
 

D. Manfaat Penelitian 
Adapun maksud penulis 

mengadakan penelitian ini diharapkan 
dapat berguna antara lain: 
1. Manfaat bagi siswa 

a. Meningkatnya aktivitas belajar 
seni rupa siswa kelas XI MIPA 7 
Semester 3 MA Negeri 1 
Lamongan Tahun Pelajaran 
2019/2020 

b. Meningkatnya kreatifitas siswa 
kelas XI MIPA 7 Semester 3 MA 
Negeri 1 Lamongan tahun 
pelajaran 2019/2020 

c. Meningkatkan hasil karya siswa 
kelas XI MIPA 7 Semester 3 MA 
Negeri 1 Lamongan tahun 
pelajaran 2019/2020 

2. Manfaat bagi guru 
a. Guru dapat memanfaatkan model 

pendekatan Joyful Learning 
untuk meningkatkan aktivitas 
belajar siswa. 

b. Guru dapat memanfaatkan model 
pendekatan Joyful Learning 
untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
 

KAJIAN PUSTAKA 
A. Kajian Teori 
1. Pendekatan Joyful Learning 

a. Pengertian Joyful Learning 
Menurut E. Mulyasa (2006:191-

194) pembelajaran menyenangkan 
(joyfull learning) merupakan suatu 
proses pembelajaran yang di 
dalamnya terdapat sebuah kohesi 
yang kuat antara pendidik 
dan peserta didik, tanpa ada 
perasaan terpaksa atau tertekan (not 
under pressure). Dengan kata lain, 
pembelajaran menyenangkan adalah 
adanya pola hubungan yang baik 
antara guru dan siswa 
dalam proses pembelajaran. Guru 
memposisikan diri sebagai mitra 
belajar siswa, bahkan dalam hal 
tertentu tidak menutup 
kemungkinan guru belajar dari 
siswanya. 

Hal ini dimungkinkan karena 
pesatnya perkembangan teknologi 
informasi tidak memungkinkan lagi 
guru untuk mendapatkan informasi 
lebih cepat dari siswanya. 
Pembelajaran menyenangkan adalah 
suasana belajar-mengajar yang 
menyenangkan sehingga siswa 
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memusatkan perhatiannya secara 
penuh pada  belajar sehingga waktu 
curah perhatiannya ("time on task") 
tinggi (Depdiknas, 2004:3, 3-8). 
Menurut hasil penelitian, tingginya 
waktu curah perhatian terbukti 
meningkatkan hasil belajar. Manfaat 
joyful learning  

Metode Joyful Learning dapat 
membantu murid dan guru dalam 
mengatasi masalah tersebut di atas, 
keistimewaan metode Joyful 
Learning adalah:  
1) Bagi siswa 

a) Dapat diaplikasikan 
langsung ke mata pelajaran. 
Metode Joyful Learning 
dapat diterapkan langsung 
ke semua mata pelajaran 
yang ada, sehingga 
membuat belajar yang 
dulunya sulit menjadi 
mudah misalnya pelajaran 
Sejarah, Budaya, Agama, 
Kimia, Fisika, Biologi, 
Sosiologi, Ekonomi. 
Metode–metode yang ada di 
Joyful Learning dapat 
diterapkan langsung saat 
kita mempelajari suatu 
materi pelajaran, sehingga 
materi yang kita pelajari 
akan lebih cepat selesai. 

b) Tidak terpengaruh oleh 
perubahan kurikulum. 
Kita semua sudah tahu 
perubahan kurikulum yang 
sering terjadi di Indonesia, 
yang sering membuat kita 
kadang-kadang menjadi 
bingung untuk 
menyesuaikan penggunaan 
kurikulum baru. Walaupun 
kurikulum sering berubah 
metode Joyful Learning 
tetap dapat diterapkan 
dalam proses pembelajaran. 
 

2) Bagi Guru 
a) Lebih Efektif dalam 

pembelajaran di kelas. 
Dengan penguasaan metode 
Joyful Learning menjadikan 
guru lebih bertambah rasa 
percaya diri dalam 
penguasaan materi 
pelajaran yang diembannya. 
Sehingga guru lebih focus 
dan lebih besar dalam 
memberikan perhatian 
kepada muridnya, hal ini 
akan menajdikan proses 
pembelajaran di kelas lebih 
efektif. 

b) Lebih bervariasi dalam 
menyampaikan materi 
pembelajaran. 
Dengan penguasaan materi 
yang mantap guru dapat 
mendesaint membungkus 
suatu penyajian materi 
kegiatan pembelajaran lebih 
menarik dengan berbagai 
variasi agar para murid 
mengikuti dengan suasana 
hati yang gembira dan 
semangat yang tinggi. 
 

2. Seni Poster dengan Media Cat 
a. Pengertian Poster 

Poster adalah media publikasi yang 
terdiri atas tulisan, gambar ataupun 
kombinasi antar keduanya dengan tujuan 
memberikan informasi kepada khalayak 
ramai. Umunya poster dipasang di 
tempat-tempat yang ramai dan strategis 
seperti sekolah, pasar, kantor, mall, 
puskesmas, dan lain-lain. Sifat informasi 
yang di sampaikan dalam poster 
umumnya bersifat mengajak.  

1) Ciri-Ciri Poster 
Dibawah ini merupakan ciri-ciri 

poster, yaitu : 

• Cara pengaplikasiannya bisa 
dengan cara ditempel pada 
dinding, tempat umum atau 
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permukaan datar yang lain 
dengan sifat membidik 
perhatian mata semaksimal 
mungkin. 

• Poster pada umumnya dibuat 
dengan perpaduan warna yang 
kuat dan kontras. 

2) Syarat Poster 
Berikut ini merupakan syarat-

syarat poster, yaitu: 
• Poster harus menggunakan 

bahasa yang mudah untuk 
dipahami. 

• Susunan kalimat poster harus 
singkat, padat, jelas, tetapi 
berisi. 

• Poster sebaiknya 
dikombinasikan dengan 
bentuk gambar. 

3) Jenis-Jenis Poster 
Berdasarkan isinya, poster dapat 

dibedakan menjadi berikut. 
a. Poster Niaga. Poster niaga adalah 

poster yang dibuat untuk media 
komunikasi dalam urusan 
perniagaan untuk menawarkan 
suatu barang, atau jasa. Dibawah 
ini merupakan contoh poster 
niaga. 

b. Poster Kegiatan. Poster kegiatan 
adalah poster yang berisi suatu 
kegiatan, seperti kegiatan jalan 
sehat, senam, dll. Dibawah ini 
merupakan contoh poster 
kegiatan. 

4) Cara Membuat Poster 
Langkah-langkah membuat 

poster adalah sebagai berikut. 
a. Tentukan jenis poster yang akan 

di buat. 
b. Pilihlah kata-kata yang tepat dan 

unik untuk di susun menjadi 
suatu kalimat. 

c. Susunlah kata-kata tersebut 
menjadi kalimat poster. 

b. Pengertian Cat air 
Cat air merupakan salah satu media 

seni lukis berbasis air dengan aplikasi 

yang ideal diatas kertas. Pigmennya yang 
halus membuat cat air bersifat transparan 
dan mudah larut sekalipun sudah 
mengering di atas palet. Cat air bukanlah 
kata umum, melainkan istilah khusus 
yang merujuk pada bahasa Inggris 
yaitu watercolour. Dalam artian media 
lukis berbasis air lain yang tidak bersifat 
transparan atau aquarel, maka tidak bisa 
disebut dengan cat air. 

 
B. Kerangka Berfikir 
    

SIKLUS PENELITIAN TINDAKAN 
KELAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.  Hipotesis Tindakan 

Menurut Muhammad Nazir dalam 
bukunya berjudul Methode Penelitian 
menyatakan Hipotesa tidak lain dari 
jawaban sementara terhadap masalah 
penelitian yang kebenarannya harus diuji 
secara empiris, hipotesa adalah 
pernyataan yang diterima secara 
sementara sebagai suatu kebenaran 
sebagaimana adanya pada saat fenomena 
dikenal dan merupakan dasar kerja serta 
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perpaduan dari verifikasi. Hipotesa 
adalah keterangan sementara dari 
fenomena-fenomena yang komplek (1988 : 
182). Trelease memberikan definisi 
hipotesa sebagai suatu keterangan 
sementara dari suatu fakta yang dapat 
diamati (1960). 

Dalam penelitian ini peneliti 
mengajukan hipotesis tindakan yaitu : 
1. Melalui pendekatan Joyful Learning 

siswa lebih mudah memahami teknik 
membuat poster menggunakan cat 
air. 

2. Ada peningkatan kreatifitas siswa 
dalam membuat poster menggunakan 
cat air melalui Pendekatan Joyful 
Learning. 

3. Melalui Pendekatan Joyful Learning 
hasil karya siswa dalam membuat 
poster menggunakan cat air menjadi 
labih baik. 
 

METODE PENELITIAN 
A. Penelitian 
1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Madrasah 
Aliyah Negeri 1 Lamongan yang terletak 
di Jl. Veteran No. 43 Lamongan, Pada 
tahun pelajaran 2019/2020 semester 3 
peneliti mengajar di kelas XI MIPA 
sehingga penelitian ditujukan pada kelas 
XI MIPA 7 MA Negeri 1 Lamongan. 
2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 
kurang lebih 5 bulan, mulai bulan Agustus 
sampai bulan Desember tahun 2019. 

No. 
Uraian 

Kegiatan 
Agt Sep Okt Nov Des 

1. 

Membuat 

rencana 

kegiatan 

√     

2. 

Membuat 

instrumen 

penelitian 

 √ √   

3. 

Pengumpul

an data 

melalui : 

a. Siklus I 

b. Siklus II 

  
 

√ 

 

√ 
 

4. 
Analisa 

data 
  √ √  

5. 
Pembahasa

n 
  √ √  

6. 

Menyusun 

laporan 

hasil 

penelitian 

    √ 

 
Pada bulan Agustus 2019 membuat 

rencana kegiatan, pembuatan instrumen 
penelitian dilakukan pada bulan 
September 2019. Kemudian pada bulan 
Oktober dan November 2019 dilakukan 
pengumpulan data siklus 1 pada bulan 
Oktober dan siklus 2 pada bulan 
November, tahap kegiatan ini dilakukan 
pada bulan Oktober–November 2019 
karena menyesuaikan dengan alokasi 
waktu dalam pelaksanaan pembelajaran 
sesuai dengan standar isi.. Setelah data 
dikumpulkan melalui penelitian tindakan 
kelas, data kemudian di analisa dan 
dilakukan pembahasan, pada bulan 
Desember 2019 dilakukan penulisan 
laporan hasil penelitian.  

 
B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa kelas 
XI MIPA 7 semester 3 MA Negeri 1 
Lamongan yang berjumlah 30 siswa pada 
kompetensi dasar  4.1 Membuat karya seni 
rupa dua dimensi dengan memodifikasi 
objek. Sedangkan praktikum penelitian ini 
mengambil salah satu karya dua dimensi 
jenis desain yakni pembuatan poster. 
Pendalaman materi ini memiliki relevansi 
dengan perkembangan seni budaya 
terapan berupa desain komunikasi visual. 
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C. Sumber Data  
Data dibedakan menjadi data primer 

dan data sekunder. Sumber data primer 
diperoleh dari nilai ulangan harian. Data 
dari pengamat teman sejawat termasuk 
data sekunder. Sumber data sekunder 
diperoleh dari hasil pengamatan yang 
dilakukan kolaborator.  

Dilihat dari banyaknya data ada 6, 
yaitu data kondisi awal tentang aktivitas 
belajar siswa dan hasil belajar siswa, data 
siklus I tentang aktivitas belajar seni 
budaya dan hasil belajar seni budaya, 
serta data siklus II tentang aktivitas belajar 
seni budaya dan hasil belajar seni budaya. 
Data kondisi awal tentang hasil belajar 
ada di daftar nilai. Data kondisi awal 
tentang kreativitas ada di buku catatan 
personal siswa. 

 
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data  
1. Teknik Pengumpulan Data   

a. Teknik dokumentasi digunakan 
untuk mencari data kondisi awal 
aktivitas belajar seni budaya dan 
hasil belajar seni budaya. 

b. Teknik pengamatan, Teknik 
pengamatan atau observasi 
digunakan untuk memperoleh 
data aktivitas belajar seni budaya 
pada siklus I dan II. 

2. Alat pengumpulan data  
a. Dokumen daftar nilai untuk data 

hasil belajar kondisi awal.  
b. Dokumen catatan personal siswa 

untuk data aktivitas belajar seni 
budaya kondisi awal.  

c. Lembar observasi/pengamatan 
untuk mencari data aktivitas 
belajar seni budaya siklus I.  

d. Dokumen daftar nilai hasil karya 
siswa pada praktik seni budaya 
siklus I.  
 

E. Validasi Data  
Validasi diperlukan agar diperoleh 

data yang valid. 

1. Data aktivitas belajar seni budaya 
yang diperoleh melalui pengamatan 
supaya diperoleh data yang valid 
divalidasi dengan bantuan kolaborasi 
dengan teman sejawat (triangulasi 
sumber antara peneliti, teman sejawat 
selaku kolaborator dan siswa). 

2. Data hasil belajar seni budaya supaya 
valid perlu dibuat kisi-kisi sebelum 
instrument penilaian hasil praktikum 
disusun. Validasi dilakukan terhadap 
instrumen penilaian praktikum 
berupa penyusunan kisi-kisi sehingga 
terpenuhi validitas teoretik, 
khususnya content validity. 
 

F. Analisis Data  
Analisis data menggunakan deskriptif 

komparatif yang dilanjutkan refleksi. 
Deskriptif komparatif dilakukan dengan 
membandingkan data kondisi awal, siklus 
I dan siklus II, baik untuk aktivitas belajar 
maupun hasil belajar. Membandingkan 
data tidak menggunakan statistik melalui 
uji t melainkan dengan cara 
mendeskripsikan. Refleksi artinya 
menarik simpulan berdasarkan deskriptif 
komparatif kemudian dilanjutkan 
memberikan ulasan dan langkah tindak 
lanjut 

 
G. Indikator Kinerja  

Indikator kinerja dalam penelitian ini 
dilihat dari peningkatan aktivitas dan 
hasil belajar seni budaya melalui 
pendekatan Joyfull Learning. Indikator 
keberhasilan direfleksikan dengan:  
1. 60% siswa mencapai rerata skor 

aktivitas belajar lebih besar dari 3,00 
(kualifikasi baik) pada siklus I dan 
70% siswa mencapai rerata skor 
aktivitas belajar lebih besar dari 3,00 
(kualifikasi baik) pada siklus II. Skor 
lebih besar dari 3,00 (kualifikasi baik) 
merupakan skor aktivitas belajar 
dalam skala maksimum 5. 

2. 60% siswa memperoleh nilai hasil 
belajar ≥ 70 pada siklus I dan 70% 
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siswa memperoleh nilai hasil belajar ≥ 
70 pada siklus II. Nilai 70 merupakan 
nilai ketuntasan minimal (KKM) mata 
pelajaran seni budaya kelas XI MIPA 7 
MA Negeri 1 Lamongan Tahun 
pelajaran 2019/2020, sedangkan 60% 
ketercapaian pada siklus I dan 70% 
pada siklus II adalah ketercapaian 
ideal yang diharapkan dalam 
penelitian ini. 

 
H. Prosedur Tindakan  

Penelitian ini dilakukan dengan 
metode Penelitian Tindakan Kelas terdiri 
dari 2 siklus. Tindakan dalam setiap siklus 
saling berkaitan erat. Pada siklus I 
pembelajaran dilakukan dengan 
praktikum membuat poster dengan 
menggunakan cat air yang dilaksanakan 
dalam kelas, sedangkan pada siklus II 
pembelajaran dilakukan dengan 
praktikum membuat poster dengan 
menggunakan cat air yang dilaksanakan 
di luar kelas. Siklus I dan II berlangsung 
pada 6 pertemuan (12 jam pelajaran). 
Variabel yang diteliti adalah penggunaan 
metode Joyfull Leraning sebagai 
penyebab serta aktivitas belajar dan hasil 
belajar sebagai akibat.  
Langkah-langkah dalam tiap siklus terdiri 
dari; 
1. membuat perencanaan tindakan 
2. melaksanakan tindakan sesuai yang 

direncanakan 
3. melakukan pengamatan terhadap 

tindakan yang dilakukan 
4. merefleksi deskriptif komparatif.  

Langkah-langkah tersebut dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Pelaksanaan tindakan dalam 2 

siklus 
 

Siklus I  
1. Perencanaan (planning)  

Peneliti menyusun rencana 
pelaksanaan pembelajaran yang 
dilengkapi dengan instrumen 
pembelajaran, Instrumen penilaian 
dan lembar pengamatan aktivitas 
belajar/praktikum. 

2. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 
a. Apersepsi 

• Guru menyiapkan peserta 
didik secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses 
pembelajaran 

• Guru memberikan pertanyaan 
awal untuk mengetahui 
seberapa besar pengetahuan 
siswa mengenai materi poster. 

• Menjelaskan cakupan materi 
poster. 

b. Kegiatan Inti 
1) Eksplorasi 

• Guru menjelaskan model 
kegiatan pembelajaran 
yang akan dilakukan. 

• Guru menjelaskan 
mengenai tujuan kegiatan 
pembelajaran 

2) Elaborasi  

• Guru memberi tema 
tertentu untuk dijadikan 
sebuah karya poster. 

• Guru merangsang peserta 
didik dengan memberikan 
beberapa konten yang 
harus dipakai dalam 
membuat poster. 

• Guru memfasilitasi waktu 
dan tempat (di dalam kelas) 
untuk peserta didik 
membuat karyanya 

3) Konfirmasi  

• Guru memberikan umpan 
balik positif dan penguatan 
dalam bentuk lisan dan 
tertulis terhadap 
keberhasilan peserta didik. 
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• Guru memberikan 
konfirmasi terhadap hasil 
eksplorasi dan elaborasi. 

• Guru memfasilitasi peserta 
didik untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang 
bermakna dalam mencapai 
kompetensi dasar dengan 
memberi informasi untuk 
bereksplorasi lebih jauh. 

c. Penutup  

• Guru memberikan 
penghargaan kepada siswa 
yang hasilnya bagus. 

• Guru bersama-sama dengan 
peserta didik membuat 
rangkuman / simpulan 
pelajaran. 

• Guru memberikan umpan 
balik terhadap proses dan 
hasil pembelajaran  

3. Pengamatan (Observing)  
Pengamatan dilakukan bersamaan 

dengan tindakan untuk mengamati proses 
belajar mengajar melalui pendekatan 
Joyful Learning. Observasi dilakukan oleh 
guru sebagai peneliti dan rekan sejawat 
selaku kolaborator. Aspek yang 
diobservasi adalah aktivitas belajar 
selama KBM dan hasil belajar. 
Pengamatan proses pembelajaran 
menghasilkan skor aktivitas 
belajar/praktikum, pengamatan hasil 
belajar menghasilkan nilai ulangan harian. 
4. Refleksi (Reflecting)  

Hasil pengamatan aktivitas 
belajar/praktikum dan hasil belajar siswa 
berupa nilai ulangan harian merupakan 
bahan untuk didiskusikan oleh peneliti 
dan kolaborator. Bahan tersebut dianalisa 
kemudian direfleksi. Hasil refleksi 
dijadikan dasar perbaikan bagi rencana 
tindakan pada siklus II.   
 
Siklus II  
1. Perencanaan (planning)  

Peneliti menyusun rencana 
pelaksanaan pembelajaran yang 

dilengkapi dengan instrumen 
pembelajaran, Instrumen penilaian dan 
lembar pengamatan aktivitas 
belajar/praktikum. 
2. Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

a. Apersepsi 

• Guru menyiapkan peserta 
didik secara psikis dan fisik 
untuk mengikuti proses 
pembelajaran 

• Guru memberikan pertanyaan 
awal untuk mengetahui 
pemahaman siswa mengenai 
materi poster. 

• Menjelaskan cakupan materi 
b. Kegiatan Inti 

1) Eksplorasi 

• Guru menjelaskan model 
kegiatan pembelajaran 
yang akan dilakukan. 

• Guru menjelaskan 
mengenai tujuan kegiatan 
pembelajaran 

• Guru meminta siswa 
mempersiapkan peralatan 
dan bahan yang 
dibutuhkan 

2) Elaborasi  

• Guru memberi kesempatan 
peserta didik mencari ide 
untuk membuat poster 
dengan tema bebas. 

• Guru memfasilitasi waktu 
dan tempat (diluar kelas) 
untuk peserta didik 
membuat karyanya 

• Guru memfasilitasi peserta 
didik untuk menyajikan 
hasil karyanya 

3) Konfirmasi  

• Guru memberikan umpan 
balik positif dan penguatan 
dalam bentuk lisan dan 
tertulis terhadap 
keberhasilan peserta didik. 

• Guru memberikan 
konfirmasi terhadap hasil 
eksplorasi dan elaborasi. 
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• Guru memfasilitasi peserta 
didik untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang 
bermakna dalam mencapai 
kompetensi dasar dengan 
memberi informasi untuk 
bereksplorasi lebih jauh. 
 

c. Penutup  

• Guru memberikan 
penghargaan kepada 
kelompok yang hasilnya bagus. 

• Guru bersama-sama dengan 
peserta didik membuat 
rangkuman / simpulan 
pelajaran. 

• Guru memberikan umpan 
balik terhadap proses dan hasil 
pembelajaran  

3. Pengamatan (Observing)  
Pengamatan dilakukan bersamaan 

dengan tindakan untuk mengamati proses 
belajar mengajar melalui pendekatan 
Joyful Learning. Observasi dilakukan oleh 
guru sebagai peneliti dan rekan sejawat 
selaku kolaborator. Aspek yang 
diobservasi adalah aktivitas belajar 
selama KBM dan hasil belajar. 
Pengamatan proses pembelajaran 
menghasilkan skor aktivitas 
belajar/praktikum, pengamatan hasil 
belajar menghasilkan nilai ulangan harian. 
4. Refleksi (Reflecting)  

Refleksi dilakukan bersama antara 
peneliti dengan kolaborator. Hasil 
pekerjaan siswa berupa nilai ulangan 
harian serta hasil pengamatan aktivitas 
belajar/praktikum merupakan bahan 
untuk didiskusikan. Bahan tersebut 
direfleksi. Hasil refleksi siklus II dijadikan 
dasar untuk merefleksi keseluruhan siklus 
apakah telah memberikan hasil sesuai 
yang diharapkan, yaitu meningkatkan 
aktivitas belajar dan hasil belajar seni 
budaya dengan materi membuat poster. 
 
 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   

A. Deskripsi Kondisi Awal 
1. Aktivitas belajar seni budaya 

Dalam kegiatan belajar mengajar 
siswa sebenarnya cukup antusias 
terhadap pelajaran seni budaya. Beberapa 
pertanyaan untuk melihat sejauh mana 
pengetahuan siswa terhadap seni budaya 
terutama karya seni poster cukup banyak 
mendapatkan jawaban yang baik dari 
siswa.  
2. Hasil belajar seni budaya  

Pada kondisi awal diperoleh dari hasil 
ulangan harian pada kompetensi dasar 
3.1. Menganalisis konsep, unsur, prinsip, 
bahan, dan teknik dalam berkarya seni 
rupa. Siswa diminta mengerjakan soal tes 
tertulis berbentuk pilihan ganda dan 
uraian untuk mengetahui pemahaman 
konsep awal siswa. Ulangan harian terdiri 
dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal 
uraian. Nilai ulangan harian pada materi 
berkarya seni rupa dua dimensi tersebut 
dianalisis untuk untuk mengetahui hasil 
belajar di kondisi awal sebelum tindakan 
dilakukan.  

Hasil ulangan harian materi berkarya 
seni rupa dua dimensi kelas XI MIPA 7 
menunjukkan rata-rata nilai 58% dengan 
11 siswa (37%) yang tuntas dan 19 siswa 
(63%) tidak tuntas. Hal ini menunjukkan 
bahwa hasil belajar siswa masih rendah. 
Masih rendahnya kemampuan siswa 
dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 4.1 Hasil Belajar Kondisi Awal 

No. Aspek Nilai 

1. Nilai terendah 30 

2. Nilai tertinggi 80 

3. Rerata nilai 58 

4. Rentang nilai 50 
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Data tersebut dapat divisualisasikan 
dengan diagram berikut:  

Gambar 5. Grafik hasil belajar kondisi 
awal 

Ketuntasan hasil belajar berdasarkan hasil 
tes kondisi awal adalah sebesar 37 %, 
terdapat 19 siswa dari 30 siswa yang 
belum tuntas belajar. Pada kondisi awal 
ini belum menerapkan Metode Joyful 
Learning sehingga aktivitas belajar dan 
hasil belajar siswa kurang maksimal.  
 
B. Deskripsi Hasil Siklus I  
1. Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan tindakan yang 
dilakukan pada siklus I meliputi 
penyusunan rencana pelaksanaan 
pembelajaran yang dilengkapi dengan 
instrumen penilaian dan lembar 
observasi. Penyusunan rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
dilakukan dengan cara memperbaiki 
dengan menyesuaikan program 
pembelajaran yang telah dibuat di awal 
semester. RPP disusun sesuai dengan 
model RPP yang dilengkapi model 
pembelajaran Joyfull Learning. Lembar 
observasi aktivitas siswa dirancang untuk 
melakukan pengamatan dan penilaian 
pada aspek aspek Konsep, Media dan 
teknik seni rupa poster. 
2. Pelaksanaan Tindakan  

Tindakan yang dilakukan pada 
pembelajaran mengacu pada perencanaan 
tindakan yang telah dibuat. Materi yang 
disajikan pada siklus I mengenai 
Membuat karya seni rupa dua dimensi 
dengan memodifikasi objek. Siklus I 
dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan (6 
jam pelajaran), pertemuan pertama pada 
21 Oktober 2019 (2 jam pelajaran), 
pertemuan kedua 24 Oktober 2019 (2 jam 
pelajaran) pada pertemuan ini 
dilaksanakan kegiatan praktikum 
pembuatan poster, dan ulangan harian 
dilaksanakan pada pertemuan tiga 
tanggal 28 Oktober 2019. 

 

a. Apersepsi 

• Guru menyiapkan peserta 

didik untuk mengikuti proses 
pembelajaran.  

• Guru memberikan 
pertanyaan awal untuk 
mengetahui seberapa besar 
pengetahuan siswa mengenai 
materi poster. 

b. Kegiatan Inti  
1) Eksplorasi  

• Guru menjelaskan model 
kegiatan pembelajaran yang 
akan dilakukan. 

• Guru memberikan materi 
dasar dan menjelaskan 
tujuan kegiatan 
pembelajaran 

2) Elaborasi 

• Guru memberi tema tertentu 
untuk dijadikan sebuah 
karya poster. Dalam hal ini 
tema yang diberikan adalah 
lingkungan hidup 

• Guru merangsang peserta 
didik dengan memberikan 
beberapa konten yang harus 
dipakai dalam membuat 
poster. 

3) Konfirmasi 

• Guru memberikan umpan 
balik positif dan penguatan 
dalam bentuk lisan dan 
tertulis terhadap 
keberhasilan peserta didik. 
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• Guru memberikan 
konfirmasi terhadap hasil 
eksplorasi dan elaborasi. 

c. Penutup  

• Guru memberikan 
penghargaan kepada siswa 
yang hasilnya bagus.  

• Guru bersama-sama dengan 
peserta didik membuat 
rangkuman / simpulan 
pelajaran.  

3. Hasil Pengamatan  
a. Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar 

siswa XI MIPA 7 
Pada siklus I pembelajaran mengenai 

Membuat karya seni rupa dua dimensi 
dengan memodifikasi objek, membuat 
karya seni rupa poster berjalan kurang 
lancar karena beberapa siswa kesulitan 
mengenai pemahaman konsep dua 
dimensi, serta kurang menguasai media 
dan teknik dalam berkarya seni rupa dua 
dimensi. Pada saat praktikum sebagian 
siswa kesulitan mengembangkan ide 
karena terpaku pada tema yang diberikan. 
Hal lain yang juga berpengaruh adalah 
tempat dan waktu yang disediakan 
kurang mendukung siswa dalam 
berkarya.  
 

Tabel 4.2 Aktivitas belajar pada siklus I 

No. Kualifikasi Jumlah Siswa 

1. Kurang 0 

2. Cukup 8 

3. Baik 17 

4. Sangat Baik 5 

 
Terdapat 22 siswa (73%) mencapai 

rerata skor aktivitas belajar lebih besar 
dari 3,00 (kualifikasi baik) pada siklus I. 
Rerata skor aktivitas adalah 3,67 
b. Hasil Pengamatan Hasil Belajar siswa 

XI MIPA 7 
Ulangan harian yang berupa tes 

tertulis dilakukan pada akhir siklus I ini 

untuk mendapatkan data hasil belajar 
siswa. Dari hasil tes tertulis siklus I 
diperoleh nilai terendah 55, nilai tertinggi 
95 dan rerata nilai 74. Atau dapat dilihat 
pada tabel berikut. 

 
Tabel 4.1 Hasil Belajar Siklus 1 

No. Aspek Nilai 

1. Nilai terendah 55 

2. Nilai tertinggi 95 

3. Rerata nilai 75 

4. Rentang nilai 40 

 
Terdapat 26 siswa (86%) memperoleh 

nilai hasil belajar seni budaya ≥ 70 atau 
tuntas KKM. Hasil belajar seni budaya 
pada siklus I dapat divisualisasi dengan 
grafik berikut.  

 
4. Refleksi  
a. Refleksi Aktivitas Belajar seni budaya  

Pada siklus I telah dilaksanakan 
pembelajaran dengan menggunakan 
metode joyfull learning, yang masih 
dilaksanakan di dalam ruangan. Aktivitas 
belajar seni budaya mengalami 
peningkatan dibandingkan dengan 
kondisi awal. Jika dibandingkan dengan 
kondisi awal rerata skor aktivitas 
meningkat dari 3.20 menjadi 3,67. Pada 
siklus I ini, jumlah siswa yang memiliki 
rerata skor lebih besar dari 3,00 ada 22 
siswa (73%). Aktivitas belajar sebesar 77% 
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telah memenuhi indikator kinerja 
penelitian yaitu 60% siswa mencapai skor 
lebih besar dari 3,00 (kualifikasi baik) 
pada siklus I.  
b. Refleksi Hasil Belajar seni budaya  

Pada siklus I telah dilaksanakan 
pembelajaran dengan menggunakan 
metode joyfull learning, yang masih 
dilaksanakan di dalam ruangan. Hasil 
belajar siswa mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan kondisi awal. Jika 
dibandingkan dengan kondisi awal, nilai 
terendah naik 25% dari 30 menjadi 55. 
Nilai tertinggi naik 15% dari 80 menjadi 
95. Rata-rata nilai naik 17% dari 58 
menjadi 75. Persentase jumlah siswa yang 
telah tuntas belajar juga meningkat. 
Ketuntasan belajar siswa pada siklus I 
adalah:  
 
 
Jumlah 

siswa 

Belum 

Tuntas 
Tuntas 

Prosentase 

ketuntasan 

30 4 26 86% 

Tabel 5. Ketuntasan belajar siswa pada 
siklus I 

 
Ketuntasan belajar pada siklus I telah 

mencapai 86 %, berarti telah memenuhi 
indikator kinerja penelitian yaitu 60 % 
siswa memperoleh nilai hasil belajar ≥ 70 
pada siklus I.  
c. Refleksi Tindakan Siklus I  

Dalam pelaksanaan tindakan ada 
beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu: 
1. Karena kegiatan dilaksanakan di 

dalam kelas maka siswa kurang 
begitu leluasa, meski masing-masing 
siswa memiliki cukup ruang (space) 
untuk mengerjakan karya seni rupa 
poster akan tetapi beberapa siswa 
masih kurang merasa nyaman. 

2. Beberapa siswa lebih terpaku pada 
tema yang diberikan guru, sehingga 
kelihatan kesulitan mendapatkan 
konsep untuk mengembangkan tema 

tersebut menjadi sebuah karya seni 
rupa poster. 
 

C. Deskripsi Hasil Siklus II  
1. Tahap Perencanaan  

Tahap perencanaan tindakan yang 
dilakukan pada siklus II meliputi 
penyusunan rencana pelaksanaan 
pembelajaran yang dilengkapi dengan 
instrumen penilaian dan lembar 
observasi. Penyusunan rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) 
dilakukan dengan cara memperbaiki 
dengan menyesuaikan program 
pembelajaran yang telah dibuat di awal 
semester. RPP disusun sesuai dengan 
model RPP yang dilengkapi model 
pembelajaran Joyfull Learning. Lembar 
observasi aktivitas siswa dirancang untuk 
melakukan pengamatan dan penilaian 
pada aspek aspek Konsep, Media dan 
teknik seni rupa poster. 
2. Pelaksanaan Tindakan  

Tindakan yang dilakukan pada 
pembelajaran mengacu pada perencanaan 
tindakan yang telah dibuat. Materi yang 
disajikan pada siklus II mengenai 
Membuat karya seni rupa dua dimensi 
dengan memodifikasi objek. Siklus II 
dilaksanakan dalam 3 kali pertemuan (6 
jam pelajaran), pertemuan pertama pada 
11 November 2019 (2 jam pelajaran), 
pertemuan kedua 14 Oktober 2019 (2 jam 
pelajaran) pada pertemuan ini 
dilaksanakan kegiatan praktikum 
pembuatan poster, dan ulangan harian 
dilaksanakan pada pertemuan tiga 
tanggal 18 Oktober 2019. 
a. Apersepsi 

• Guru menyiapkan peserta didik 
untuk mengikuti proses 
pembelajaran.  

• Guru memberikan pertanyaan 
awal untuk mengetahui seberapa 
besar pengetahuan siswa mengenai 
materi poster. 
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b. Kegiatan Inti  

1. Eksplorasi  

• Guru menjelaskan model 
kegiatan pembelajaran yang 
akan dilakukan. 

• Guru memberikan materi dasar 
dan menjelaskan tujuan 
kegiatan pembelajaran 

2. Elaborasi 

• Guru memberi kesempatan 
peserta didik mencari ide 
untuk membuat poster dengan 
tema bebas. 

• Guru memfasilitasi waktu dan 
tempat (diluar kelas) untuk 
peserta didik membuat 
karyanya 

3. Konfirmasi 

• Guru memberikan umpan 
balik positif dan penguatan 
dalam bentuk lisan dan tertulis 
terhadap keberhasilan peserta 
didik. 

• Guru memberikan konfirmasi 
terhadap hasil eksplorasi dan 
elaborasi. 

c. Penutup  

• Guru memberikan penghargaan 
kepada siswa yang hasilnya 
bagus.  

• Guru bersama-sama dengan 
peserta didik membuat 
rangkuman / simpulan pelajaran.  
 

3. Hasil Pengamatan  
a. Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar 

siswa XI MIPA 7 
Pada siklus II pembelajaran mengenai 

Membuat karya seni rupa dua dimensi 
dengan memodifikasi objek, membuat 
karya seni rupa poster berjalan cukup 
lancar karena beberapa siswa sudah 
memahami konsep dua dimensi, serta 
menguasai media dan teknik dalam 
berkarya seni rupa dua dimensi. Pada saat 
praktikum sebagian siswa lebih mampu 

mengembangkan ide karena tidak terpaku 
pada tema yang diberikan. Hal lain yang 
juga berpengaruh adalah tempat (diluar 
kelas) dan waktu yang disediakan sangat 
mendukung siswa dalam berkarya.  
 
Tabel 4.2 Aktivitas belajar pada siklus II 

No. Kualifikasi 
Jumlah 

Siswa 

1. Kurang 0 

2. Cukup 3 

3. Baik 20 

4. Sangat Baik 7 

 
Terdapat 27 siswa (90%) mencapai 

rerata skor aktivitas belajar lebih besar 
dari 3,00 (kualifikasi baik) pada siklus II. 
Rerata skor aktivitas adalah 4.2 
b. Hasil Pengamatan Hasil Belajar siswa 

XI MIPA 7 
Ulangan harian yang berupa tes 

tertulis dilakukan pada akhir siklus II ini 
untuk mendapatkan data hasil belajar 
siswa.  

Dari hasil tes tertulis siklus II 
diperoleh nilai terendah 65, nilai tertinggi 
100 dan rerata nilai 83. Atau dapat dilihat 
pada tabel berikut. 

Terdapat 28 siswa (93%) memperoleh 
nilai hasil belajar seni budaya ≥ 70 atau 
tuntas KKM. Hasil belajar seni budaya 
pada siklus II dapat divisualisasi dengan 
grafik berikut.  
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4. Refleksi  
a. Refleksi Aktivitas Belajar seni budaya  

Pada siklus II telah dilaksanakan 
pembelajaran dengan menggunakan 
metode joyfull learning, yang masih 
dilaksanakan di luar ruangan. Aktivitas 
belajar seni budaya mengalami 
peningkatan dibandingkan dengan 
kondisi awal. Jika dibandingkan dengan 
kondisi awal rerata skor aktivitas 
meningkat dari 3.67 menjadi 4.2. Pada 
siklus II ini, jumlah siswa yang memiliki 
rerata skor lebih besar dari 3,00 ada 28 
siswa (93%). Aktivitas belajar sebesar 93% 
telah memenuhi indikator kinerja 
penelitian yaitu 70% siswa mencapai skor 
lebih besar dari 3,00 (kualifikasi baik) 
pada siklus II.  
b. Refleksi Hasil Belajar seni budaya  

Pada siklus II telah dilaksanakan 
pembelajaran dengan menggunakan 
metode joyfull learning, yang 
dilaksanakan di luar ruangan. Hasil 
belajar siswa mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan kondisi awal. Jika 
dibandingkan dengan kondisi awal, nilai 
terendah naik 10% dari 55 menjadi 65. 
Nilai tertinggi naik 5% dari 95 menjadi 
100. Rata-rata nilai naik 10% dari 73 
menjadi 83. Persentase jumlah siswa yang 
telah tuntas belajar juga meningkat. 
Ketuntasan belajar siswa pada siklus II 
adalah:  

 

Jumlah 

siswa 

Belum 

Tuntas 
Tuntas 

Prosentase 

ketuntasan 

30 2 28 93% 

Tabel 5. Ketuntasan belajar siswa pada 
siklus I 

 
Ketuntasan belajar pada siklus I telah 

mencapai 93%, berarti telah memenuhi 
indikator kinerja penelitian yaitu 70 % 
siswa memperoleh nilai hasil belajar ≥ 70 
pada siklus I.  

 

c. Refleksi Tindakan Siklus I  
Dalam pelaksanaan tindakan ada 

beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu: 
1) Karena karya seni poster dengan 

menggunakan cat air sudah 
berjalan lancar. kegiatan 
dilaksanakan di luar kelas 
sehingga siswa sangat leluasa, 
siswa merasa sangat nyaman 
dalam mengerjakan karya seni 
rupa poster. 

2) Beberapa siswa sudah lebih 
mudah mendapatkan ide atau 
konsep yang akan dijadikan 
karya. Siswa merasa lebih bebas 
sehingga memudahkan mereka 
menemukan dan 
mengembangkan konsepnya. 
 

D. Pembahasan  
Pada umumnya yang menjadi 

masalah dalam penelitian ini adalah 
rendahnya aktivitas dan hasil belajar seni 
budaya. Hal tersebut karena guru belum 
menggunakan metode pembelajaran yang 
tepat untuk membantu siswa mempelajari 
berkarya seni rupa dua dimensi sehingga 
siswa menganggap bahwa pelajaran seni 
budaya sulit, tidak punya bakat dan atau 
sulitnya menemukan ide/konsep. Perlu 
pemilihan metode pembelajaran yang 
tepat untuk memecahkan masalah 
tersebut. Metode pembelajaran yang 
dimaksud adalah Metode Joyull Learning. 
1. Aktivitas Belajar seni budaya 

Aktivitas belajar seni budaya diamati 
pada aspek Konsep, Media dan teknik seni 
rupa poster menunjukkan peningkatan 
dari kondisi awal, siklus I dan siklus II. 
Peningkatan rerata aktivitas belajar seni 
budaya dapat dilihat pada grafik berikut:  
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Gambar 18. Rerata aktivitas belajar seni 
budaya 

 
Grafik di atas menunjukan bahwa 

rerata aktivitas belajar dari kondisi awal, 
siklus I, dan siklus II mengalami 
peningkatan. Pada siklus I nilai rerata naik 
0,47 yaitu dari 3.2 menjadi 3,67. Pada 
siklus II rerata naik 0,53 yaitu dari 3,67 
menjadi 4.2. Rerata aktivitas belajar 
meningkat dari kondisi awal 3.2 menjadi 
4.2 pada kondisi akhir. Jumlah siswa 
dengan skor aktivitas belajar lebih besar 
dari 3,00 (kualifikasi baik) juga meningkat. 
Peningkatan persentase jumlah siswa 
dapat dilihat pada grafik berikut:  

 
Gambar 19. Persentase aktivitas belajar 

siswa 
 

Grafik di atas menunjukkan 
peningkatan, pada kondisi awal 30%, 
pada siklus I meningkat menjadi 73% dan 
pada siklus II meningkat menjadi 90%. 
Pada indikator kinerja penelitian, 
indikator keberhasilan direfleksikan 

dengan 60% siswa mencapai rerata skor 
aktivitas belajar lebih besar dari 3,00 
(kualifikasi baik) pada siklus I dan 70% 
siswa mencapai rerata skor aktivitas 
belajar lebih besar dari 3,00 (kualifikasi 
baik) pada siklus II. Dengan melihat 
aktivitas belajar maka pada siklus I dan II 
telah tercapai indikator tersebut. Melalui 
pengunaan Metode Joyull Learning dapat 
meningkatkan aktivitas belajar seni 
budaya bagi siswa kelas XI MIPA 7 dari 
kondisi awal 30% menjadi kondisi akhir 
90%.  

 
Kondisi 

Awal 

Siklus 

1 

Siklus 

2 
Refleksi 

Nilai 

Minimu

n 

30 55 65 

Nilai 

minimu

m naik 

35 

Nilai 

Maksim

um 

80 95 100 

Nilai 

maksim

um naik 

20 

Rerata 

Nilai 
58 75 83 

Rerata 

nilai 

naik 25 

Tabel 8. Perbandingan hasil belajar 
siswa 

Peningkatan hasil belajar tersebut 
ditunjukkan pada grafik berikut:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 20. Perbandingan hasil belajar 

seni budaya 
 

Ketuntasan hasil belajar seni budaya 
juga mengalami kenaikan. Grafik berikut 
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menggambarkan ketuntasan belajar seni 
budaya  dalam persentase. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 21. Persentase ketuntasan 
 

Dari kondisi awal 37%, pada siklus I 
ketuntasan naik menjadi 86% dan pada 
siklus II ketuntasan naik dari menjadi 93% 
pada siklus II. Pada indikator kinerja 
penelitian, indikator keberhasilan 
direfleksikan dengan 86% siswa 
memperoleh nilai hasil belajar ≥ 70 pada 
siklus I dan 93% siswa memperoleh nilai 
hasil belajar ≥ 70 pada siklus II. Nilai 70 
adalah nilai ketuntasan minimal (KKM). 
Dengan melihat ketuntasan belajar maka 
hasil dari siklus I dan siklus II telah 
mencapai indikator tersebut. Dengan 
melihat hasil belajar maka pada siklus I 
dan II telah tercapai indikator tersebut. 
Melalui penggunaan Metode Joyfull 
Leraning dapat meningkatkan hasil 
belajar seni budaya bagi siswa kelas XI 
MIPA 7 dari kondisi awal ketuntasan 37% 
menjadi kondisi akhir 93%. 

 
E. Hasil Tindakan  

Berdasarkan perbandingan data 
kondisi awal, siklus I dan siklus II yang 
dijabarkan dalam pembahasan dapat 
disimpulkan tindakan yang dilakukan 
pada siklus I maupun siklus II membawa 
peningkatan baik aktivitas belajar 
maupun hasil belajar. Aktivitas belajar 
seni budaya mengalami peningkatan dari 
rerata skor 3.2 pada kondisi awal menjadi 
4.2 pada kondisi akhir, berarti meningkat 
1. Persentase jumlah siswa dalam kategori 
aktivitas belajar baik meningkat dari 30% 

menjadi 90%, berarti meningkat 60%. 
Hasil belajar mengalami peningkatan dari 
rerata 58 pada kondisi awal menjadi 83 
pada kondisi akhir, berarti meningkat 75. 
Persentase jumlah siswa yang tuntas 
belajar meningkat dari 37% menjadi 93%, 
berarti meningkat 56%. Dengan demikian 
hipotesis penelitian yang menyatakan 
bahwa penggunaan Metode Joyfull 
Learning dapat meningkatkan aktivitas 
belajar dan hasil belajar seni budaya 
materi berkarya seni rupa dua dimensi 
membuat poster bagi siswa kelas XI MIPA 
7 Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan 
pada semester 3 tahun pelajaran 
2019/2020 dapat terbukti. 

 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang 
telah dilakukan selama dua siklus, dan 
berdasarkan seluruh pembahasan serta 
analisis yang telah dilakukan 
dapatdisimpulkansebagaiberikut: 
Pembelajaran dengan pendekatan joyful 
learning dalam materi berkarya seni rupa 
poster memiliki dampak postif dalam 
meningkatkan prestasi belajar siswa II, 
yaitu masing-masing 60 % dan 56% 
Penerapan pembelajaran pendekatan 
joyful learning dalam memahami materi 
berkarya seni rupa poster mempunyai 
pengaruh positif, yaitu dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa yang 
ditunjukkan dengan rata-rata jawaban 
siswa yang menyatakan bahwa siswa 
tertarik dan berminat dengan model 
pembelajaran pendekatan joyful learning 
sehingga mereka menjadi termotivasi 
untuk belajar. 
 
B. Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh 
dari uraian sebelumnya agar proses 
pembelajaran seni budaya lebih efektif 
dan lebih memberikan hasil yang optimal 
bagi siswa, maka disampaikan saran 
sebagai berikut: 
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1. Untuk melaksanaan pembelajaran 
pendekatan joyful learning 
memerlukan persiapan yang cukup 
matang, sehingga guru harus mampu 
menentukan atau memilih topik yang 
benar-benar bisa diterapkan dengan 
cara pembelajaran pendekatan joyful 
learning dalam proses belajar 
sehingga diperoleh hasil yang 
optimal. 

2. Perlu adanya penelitian yang lebih 
lanjut, karena hasil penelitian ini 
hanya dilakukan di Kelas XI MIPA 7 
MAN 1 Lamongan Kabupaten 
Lamongan Semester 3 tahun pelajaran 
2019/2020. 
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ABSTRACT 

Based on empirical data in MAN 1 Lamongan, it was noted that 

75% of class XI IPA-3 students in the 2018/2019 academic year 

experienced difficulty learning physics subjects in harmonious 

motion material. This can be seen from the lack of motivation and 

activeness of students in the teaching and learning process, which 

in turn has an impact on student learning outcomes. Many 

students say that physics lessons are difficult. 

This research lasted for 3 cycles with the number of face to face 

as much as 7 times. Data for each cycle were obtained through a 

motivation questionnaire, student responses to teaching and 

learning activity material, post-test results and notes on 

observations during the study. From the data analysis, it was 

obtained the students' post-test scores in each cycle, namely: 

Cycle I averaged 6.2; Cycle average II 6,9; and cycle average III 

7.47. Meanwhile, student motivation and activeness from cycle to 

cycle tends to be positive. 

Thus the application of experiments, democracy which is varied 

with the question and answer method and assignment and the STS 

approach during the research can increase the motivation and 

activeness of students learning physics which have an impact on 

improving student learning outcomes. 

Keywords: Inquiry Approach, Learning Motivation, 

Harmonious Motion 

 

ABSTRAKSI 

Berdasarkan data empiris di MAN 1 Lamongan tercatat sebanyak 

75 % siswa kelas XI IPA-3 tahun pelajaran 2018/2019 mengalami 

kesulitan belajar mapel fisika pada materi gerak harmonis. Hal ini 

terlihat dari kurangnya motivasi dan keaktifan siswa dalam proses 

belajar mengajar, yang selanjutnya berdampak pada hasil belajar 

siswa. Banyak siswa mengatakan bahwa pelajaran fisika sulit. 
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 

Sebagaimana diketahui bahwa 
pendidikan merupakan hal sangat 
penting bagi setiap bangsa yang sedang 
membangun. Apalagi di tengah 
perkembangan ilmu pengetahuan dan 
tehnologi yang makin hari semakin cepat 
belakangan ini. Maka tak heran bila 
pendidikan di Indonesia terus mengalami 
perubahan, khususnya pada kurikulum 
yang disesuaikan dengan perkembangan 
dalam masyarakat. 

Pendidikan Nasional bertujuan 
meningkatkan kualitas manusia Indonesia 
yaitu manusia yang beriman dan 
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
berbudi pekerti luhur, berkepribadian, 
mandiri, maju, tanggung jawab, beretos 
kerja, provesional, produktifitas, sehat 
jasmani dan rohani. Pendidikan Nasional 
harus menumbuhkan jiwa patriotik dan 
mempertebal rasa cinta tanah air, 
meningkatkan semangat kebangsaan dan 
kesetiakawanan sosial serta kesadaran 
pada sejarah bangsa berorientasi pada 
masa depan. Iklim belajar yang dapat 
menumbuhkan rasa percaya diri dan 
perilaku yang kreatif, inovatif dan 

keinginan untuk maju. Sementara amanat 
Undang-Undang No. 2 tahun 1999 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 4 
disebutkan pendidikan Nasional 
bertujuan mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan mengembangkan manusia 
Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang 
beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 
memiliki pengetahuan dan ketrampilan, 
kesehatan jasmani dan rohani, 
kepribadian mantap dan mandiri, serta 
rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 
kebangsaan. 

Dalam rangka pelaksanaan 
pembangunan nasional, pendidikan 
nasional mengusahakan pembentukan 
manusia pembangunan yang tinggi 
kualitasnya dan mampu mandiri. Dengan 
landasan pemikiran tersebut, pendidikan 
nasional disusun sebagai usaha sadar 
untuk memungkinkan bangsa Indonesia 
untuk mempertahankan kelangsungan 
hidup dan mengembangkan dirinya 
secara terus menerus dari satu generasi ke 
generasi berikutnya. Pendidikan Nasional 
yang ingin dicapai tentu memerlukan 
rentangan waktu yang relatif panjang 

Penelitian ini berlangsung selama 3 siklus dengan jumlah tatap 

muka sebanyak 7 kali. Data setiap siklus diperoleh melalui 

kuesioner motivasi, respons siswa terhadap materi kegiatan 

belajar mengajar, nilai hasil post-test serta catatan hasil 

pengamatan selama penelitian. Dari analisis data diperoleh nilai 

post-test siswa pada masing-masing siklus, yaitu : Siklus I rata-

rata 6,2; Siklus rata-rata II 6,9; dan Siklus rata-rata III 7,47. 

Sedangkan motivasi dan keaktifan siswa dari siklus ke siklus 

cenderung positif. 

Dengan demikian penerapan eksperimen, demokrasi yang 

divariasi dengan metode tanya jawab dan pemberian tugas serta 

pendekatan STS selama penelitian dapat meningkatkan motivasi 

dan keaktifan siswa belajar fisika yang berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa. 

Kata kunci : Pendekatan  Inquiri, Motivasi Belajar, Gerak 

Harmonis 
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bahkan berlangsung dari kandungan dan 
seumur hidup. 

 Pengajaran yang baik adalah 
pengajaran yang bersumber pada siswa 
(student centered) dan bukan kepada guru 
(teacher centered). Dengan pengajaran 
yang berpusat pada siswa, berarti siswa 
diharapkan lebih banyak terlibat secara 
aktif di dalam proses belajar menurut 
kemampuannya masing-masing. Untuk 
mencapai tujuan pendidikan yang 
diharapkan tersebut perlu digunakan 
sarana media dalam proses belajar 
mengajar. Mengingat, media sangat 
menunjang dalam tercapainya proses 
belajar mengajar. Dan para siswa dituntut 
untuk mempunyai kemampuan atau 
potensi yang tinggi dalam 
mengembangkan cara penyampaian 
materi pelajaran supaya tujuan-tujuan 
yang telah ditetapkan dalam pendidikan 
mudah tercapai. 

Dalam peningkatan mutu pendidikan 
yang sesuai dengan perkembangan jaman 
dewasa ini, maka  guru pun dituntut 
meningkatkan kualitas pendidikan, 
sehingga anak didik bisa mencapai 
prestasi maksimal. Oleh karena itu 
seorang guru dituntut kreatif dalam 
mengembangkan model pembelajaran, 
dalam hal ini adalah model pembelajaran 
Inquiry, sehingga mutu pendidikan akan 
meningkat. Berdasarkan hasil observasi 
diperoleh gambaran hampir semua 
sekolah dan guru jarang atau tidak pernah 
menggunakan media, maka penulis 
mengambil judul : “penggunaan model 
pembelajaran inquiry dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa mata pelajaran fisika 
pokok bahasan gerak harmonika kelas XI. 
MIPA-3 semester I MAN 1 lamongan tahun 
pelajaran 2018/2019 .” 

 
B. Rumusan Masalah dan Pemecahan 

Masalah 
Bertolak dari latar belakang masalah 

tersebut di atas maka perlu kiranya 
penulis mengemukakan permasalahan 

agar lebih mudah mengetahui apa pokok 
persoalan yang dihadapi sehubungan 
dengan pengaruh penggunaan Model 
Pembelajaran Inquiry terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran siswa Kelas XI. IPA-
3 MAN 1 Lamongan. Adapun 
permasalahannya sebagai berikut : 
Bagaimana penggunaan Model 
Pembelajaran Inquiry dapat 
meningkatkan prestasi belajar bidang 
studi Fisika siswa Kelas XI. IPA-3 
Semester I MAN 1 Lamongan 

Cara Pemecahan Masalah adalah 
sebagai berikut : 
1. Guru menyampaikan kompetensi 

dasar yang hendak dicapai, dan 
memberikan motivasi. 

2.  Siswa dikelompokkan yang 
anggotanya terdiri dari 4 – 5 siswa tiap 
tim dengan karakteristik yang 
heterogen. 

3.  Guru memberikan materi / masalah 
dalam bentuk teks (LKS 
pembelajaran) kepada siswa untuk 
masing-masing kelompok, dan tiap 
siswa dalam kelompok bertanggung 
jawab untuk mengkaji / mempelajari 
suatu bagian dari materi / masalah 
sesuai dengan kemampuannya. 

4. Para anggota dari berbagai tim yang 
berbeda yang telah mengkaji materi / 
masalah yang sama untuk saling 
membantu mengkaji bagian dari 
materi / masalah tersebut dengan 
bimbingan dan pantauan guru. 

6. Guru memberikan evaluasi secara 
individual kepada siswa mengenai 
materi / masalah yang telah dipelajari 
/ dikaji. 

7. Guru memberikan penghargaan kepada 
siswa baik individual maupun 
kelompok. 
 

C. Tujuan Penelitian  
Di dalam setiap kegiatan tertentu ada 

tujuan yang hendak dicapai, begitu juga 
dalam penelitian ini mempunyai tujuan : 
Untuk mengetahui penggunaan Model 
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Pembelajaran Inquiry dapat 
meningkatkan prestasi belajar bidang 
studi Fisika di MAN 1 Lamongan 

 
D. Manfaat Penelitian  

Hasil ini diharapkan dapat digunakan 
untuk : 
1. Memberikan masukan tentang 

pentingnya penggunaan media dalam 
proses belajar mengajar khususnya 
dalam pelajaran Fisika. 

2. Memberikan masukan pada pengelola 
lembaga pendidikan agar selalu 
menambah sarana prasarana 
khususnya yang berkaitan dengan 
Model Pembelajaran Inquiry. 

3. Ingin mengetahui informasi yang 
akurat tentang pengaruh penggunaan 
Model Pembelajaran Inquiry terhadap 
prestasi belajar mata pelajaran Fisika 
di MAN 1 Lamongan 
 

KAJIAN PUSTAKA 
Di dalam bab ini penulis berusaha 

mendalami masalah berkaitan dengan 
obyek penelitian studi pustaka agar 
diperoleh pedoman atau teori-teori sesuai 
dengan sifat dan tujuan penelitian. Karena 
dengan adanya kepustakaan dari para ahli 
dapat mendorong penulis untuk berfikir 
ilmiah. Teori merupakan suatu pedoman 
yang dijadikan acuan dalam penelitian ini. 

Beberapa hal yang akan 
diketengahkan adalah masalah : 
1. Tinjauan umum tentang Model 

Pembelajaran Inquiry 
2. Prestasi belajar 
3. Pengaruh penggunaan Model 

Pembelajaran Inquiry terhadap 
prestasi belajar bidang studi Fisika. 
 

A. Tinjauan Umum Tentang Model 
Pembelajaran Inquiry  
Menurut Sund model pembelajaran 

Inquiry adalah proses mental di mana 
siswa mampu mengasimilasikan sesuatu 
konsep atau prinsip. Yang dimaksudkan 
dengan proses mental tersebut antara lain 

ialah: mengamati, mencerna, mengerti, 
menggolong-golongkan, membuat 
dugaan, menjelaskan, mengukur 
membuat kesimpulan dan sebainya. Suatu 
konsep misalnya: segi tiga, pans, 
demokrasi dan sebagainya, sedang yang 
dimaksud dengan prisnsip antara lain 
ialah: logam apabila dipanaskan akan 
mengemabang. Dalam teknik ini siswa 
dibiarkan menemukan sendiri atau 
mengalami proses mental itu sendiri, guru 
hanya membimbing dan memberikan 
instruksi. 

Dr. J. Richard dan asistennya mencoba 
self-learning siswa (belajar sendiri) itu, 
sehingga situasi belajar mengajar 
berpindah dari situsi teacher learning 
menjadi situasi student dominated learning. 
Dengan menggunakan Inquiry learning, 
ialah suatu cara mengajar yang 
melibatkan siswa dalam proses kegiatan 
mental melalui tukar pendapat, dengan 
diskusi, seminar, membaca sendiri dan 
mencoba sendiri. Agar anak dapat belajar 
sendiri. 

Penggunaan teknik Inquiry ini 
dimaksudkan sebagai upaya guru 
meningkatkan aktivitas siswa dalam 
proses belajar mengajar. Maka teknik ini 
memiliki keuntungan sebagai berikut: 

- Teknik ini mampu membantu 
siswa untuk mengembangkan, 
memperbanyak kesiapan, serta 
penguasaan keterampilan dalam 
proses kognitif/pengenalan siswa. 

- Siswa memperoleh pengetahuan 
yang bersifat sangat pribadi 
individual sehingga dapat 
kokoh/mendalam tertinggal dalam 
jiwa siswa tersebut. 

- Dapat membangkitkan kegairahan 
belajar mengajar para siswa. 

- Teknik ini mampu memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk 
berkembang dan maju sesuai 
dengankemampuannya masing-
masing. 
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- Mampu mengarahkan cara siswa 
belajar, sehingga lebih memiliki 
motivasi yang kuat untuk belajar 
lebih giat. 

- Membantu siswa untuk 
memperkuat dan menambah 
kepercayaan pada diri sendiri 
dengan proses penemuan sendiri. 

Strategi itu berpusat pada siswa tidak 
pada guru. Guru hanya sebagai teman 
belajar saja, membantu bila diperlukan. 
Walalupun demikian baiknya teknik ini 
toh masih ada pula kelemahan yang perlu 
diperhatikan ialah: 

- Pada siswa harus ada kesiapan dan 
kematangan mental untuk cara 
belajar ini. Siswa harus berani dan 
berkeinginan untuk mengetahui 
keadaan sekitarnya dengan baik. 

- Bila kelas terlalu besar penggunaan 
teknikini akan kurang berhasil. 

- Bagi guru dan siswa yang sudah 
biasa dengan perencaan dan 
pengajaran tradisional mungkin 
akan sangat kecewa bila diganti 
dengan teknik penemuan. 

- Dengan teknik ini ada yang 
berpendapat bahwa proses mental 
ini ada yang berpendapat bahwa 
proses mental ini terlalu 
mementingkan proses 
pengertiansaja, kurang 
memperhatikan 
perkembangan/pembentukan 
sikap dan keterampilan bagi siswa. 

- Teknik ini mungkin tidak 
memberikan kesempatan untuk 
berpikir secara kreatif. 
 

B. Prestasi Belajar  
Seorang dikatakan berprestasi bila 

dapat mencapai suatu hasil maksimal dari 
apa yang telah dilakukan. Kata prestasi 
yang terdapat pada kamus Bahasa 
Indonesia (1990:700) “Prestasi adalah hasil 
yang telah dicapai” 

Menurut Anwar (1997:16) prestasi 
belajar adalah “Kemampuan aktual 

seseorang sebagai hasil belajar yang dapat 
diukur dengan mengadakan test.” 

Karena faktor pertumbuhan dan 
faktor kesempatan tiap anak tidak sama 
sehingga kalau digabungkan dengan 
kegiatan belajar anak di sekolah adalah 
kecakapan nyata secara maksimal sebagai 
hasil dari kegiatan belajar. Jika suatu 
perubahan tertentu baik yang berupa 
pengetahuan, ketrampilan maupun 
perubahan tingkat laku dan sikap tertentu 
dari semula yang tidak dimilikinya. 

Dalam hal ini Sujianto (1991: 12) 
menyatakan bahwa pada hakekatnya 
belajar adalah suatu proses perubahan 
yang terus menerus pada diri anak didik, 
karena usaha mencapai kehidupan atas 
bimbingan-bimbingan atas cita-citanya 
dan sesuai dengan cita-citanya, falsafah 
hidupnya. 

Higlaid sebagaimana dikutip dan 
diterjemahkan S. Nasution (1991:36) 
menyatakan belajar adalah melakukan 
atau mengubah suatu kegiatan melalui 
jalan latihan (apakah dalam laboratorium 
atau dalam lingkungan ilmiah) yang 
dibedakan dari perubahan-perubahan 
faktor-faktor yang tidak termasuk latihan. 

Selanjutnya Winkel (1991 : 15) 
mengatakan belajar pada manusia 
merupakan suatu proses psikis 
berlangsung dalam interaksi aktif subyek 
dengan lingkungan dan menghasilkan 
perubahan-perubahan dalam 
pengalaman, ketrampilan, nilai dan sikap 
yang bersifat konstan atau mantap. 
Perubahan-perubahan itu dapat 
merupakan sesuatu yang baru, yang 
segera nampak dalam prilaku yang nyata 
atau yang masih tinggal tersembunyi, 
mungkin juga perubahan hanya berupa 
penyempurnaan terhadap hal yang sudah 
pernah dipelajari. 

Suatu penyesuaian secara umum 
bahwa belajar itu mengandung semacam 
perubahan dalam dirinya, seseorang yang 
melakukan belajar itu. Perubahan itu 
nampak sebagai suatu kecakapan, 
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pengetahuan, pengertian atau cara pikir 
nilai dan sikap. Jelas bahwa orang yang 
belajar tidak sama dengan keadaan 
sebelum ia melakukan perbuatan belajar. 
Ia akan merasa bahagia menjadi lebih 
pandai mencari jalan keluar dalam 
memecahkan masalah-masalah yang 
dihadapi. 

Perubahan belajar juga merupakan 
proses sadar atau setidak-tidaknya dapat 
menjadi sadar dan perubahan-perubahan 
itu merupakan aspek kepribadian yang 
berfungsi terus-menerus sehingga 
pengalamannya tidak bersifat statis 
namun tetap dinamis. Setiap macam 
kegiatan belajar menghasilkan suatu 
perubahan yang khas yaitu hasil belajar. 

Hasil belajar nampak dalam suatu 
prestasi yang diperoleh siswa dan prestasi 
merupakan suatu pernyataan atau 
perbuatan yang maksimal. 

Belajar dapat membawa suatu 
perubahan pada individu yang belajar. 
Perubahan ini merupakan pengalaman 
tingkah laku dari yang kurang baik 
menjadi lebih baik. Pengalaman dalam 
belajar merupakan pengalaman yang 
dituju pada hasil yang akan dicapai siswa 
dalam proses belajar di sekolah. Menurut 
Poerwodarminto (1991: 768), prestasi 
belajar adalah hasil yang dicapai 
(dilakukan, dekerjakan), dalam hal ini 
prestasi belajar merupakan hasil 
pekerjaan, hasil penciptaan oleh seseorang 
yang diperoleh dengan ketelitian kerja 
serta perjuangan yang membutuhkan 
pikiran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat 
dikatakan bahwa prestasi belajar yang 
dicapai oleh siswa dengan melibatkan 
seluruh potensi yang dimilikinya setelah 
siswa itu melakukan kegiatan belajar. 
Pencapaian hasil belajar tersebut dapat 
diketahui dengan megadakan penilaian 
tes hasil belajar. Penilaian diadakan untuk 
mengetahui sejauh mana siswa telah 
berhasil mengikuti pelajaran yang 
diberikan oleh guru. Di samping itu guru 

dapat mengetahui sejauh mana 
keberhasilan guru dalam proses belajar 
mengajar di sekolah. 

Sejalan dengan prestasi belajar, maka 
dapat diartikan bahwa prestasi belajar 
fisika adalah nilai yang dipreoleh siswa 
setelah melibatkan secara langsung/aktif 
seluruh potensi yang dimilikinya baik 
aspek kognitif (pengetahuan), afektif 
(sikap) dan psikomotor (keterampilan) 
dalam proses belajar mengajar Fisika. 

 
C. Pengaruh Penggunaan Model 

Inquiry Terhadap Prestasi Belajar  
Belajar adalah suatu komplek yang 

terjadi pada semua orang dan 
berlangsung seumur hidup. Salah satu 
pertanda bahwa orang telah belajar adalah 
adanya perubahan tingkah laku dalam 
dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut 
menyangkut perubahan pengetahuan 
(kognitif), ketrampilan (psikomotor) 
maupun menyangkut nilai sikap (afektif) 

Sebagai seorang guru, kita harus 
mengakui bahwa kita bukanlah salah satu 
sumber belajar. Kalau kita memakai istilah 
proses belajar atau kegiatan belajar 
mengajar hendaknya diartikan bahwa 
proses belajar pada diri siswa terjadi 
karena adanya secara langsung mengajar 
guru ataupun secara tidak langsung yaitu 
siswa belajar melalui buku pelajaran yang 
ada. Pada akhir-akhir ini siswa secara aktif 
beraksi dengan Model Pembelajaran 
Inquiry ataupun sumber belajar yang lain 
yang berupa buku pelajaran. 

Dengan adanya Model Pembelajaran 
Inquiry diharapkan apa yang akan 
disampaikan kepada siswa dapat diterima 
dengan jelas. Dalam hal ini pengajaran 
akan lebih menarik perhatian siswa 
sehingga dapat menumbuhkan motivasi 
belajar. Bahan pelajaran akan menjadi 
lebih jelas maknanya sehingga akan lebih 
dipahami oleh siswa dan memungkinkan 
para siswa menguasai tujuan pengajaran 
lebih baik. 
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Seperti yang dikemukakan oleh 
Sadiman (1997:32) : 
a. Siswa akan lebih banyak melakukan 

kegiatan belajar karena adanya 
efektifitas lainnya yaitu mengamati, 
mendemonstrasikan sesuatu sehingga 
hanya mendengarkan uraian guru. 

b. Metode mengajar akan lebih 
bervariasi tidak semata-mata 
komunikasi verbal melalui peraturan 
kata-kata sehingga tidak 
menimbulkan kebosanan pada siswa. 

c. Siswa lebih berani 
mengkomunikasikan sesuatu gambar 
dengan kata-kata, sehingga terjadi 
komunikasi yang baik. 
Sedangkan metode pembelajaran 

Inquiry adalah suatu metode 
pembelajaran yang memberikan 
kesempatan dan menuntut siswa terlibat 
secara aktif di dalam mencapai tujuan 
pembelajaran dengan memberikan 
informasi singkat (Siadari, 2001: 7). 
Pengetahuan yang diperoleh dengan 
belajar penemuan (Inquiry) akan bertahan 
lama, mempunyai efek transfer yang lebih 
baik dan meningkatkan siswa dan 
kemampuan berfikir secara bebas. Secara 
umum belajar penemuan (Inquiry) ini 
melatih keterampilan kognitif untuk 
menemukan dan memecahkan masalah 
tanpa pertolongan orang lain. Selain itu, 
belajar penemuan membangkitkan 
keingintahuan siswa, memberi motivasi 
untuk bekerja sampai menemukan 
jawaban (Syafi’udin, 2002: 19). 

Dari uraian tersebut di atas dapat 
disimpulkan bahwa dengan adanya 
motivasi dalam pembelajaran model 
penemuan (Inquiry) tersebut maka hasil-
hasil belajar akan menjadi optimal. Makin 
tepat motivasi yang diberikan, akan 
makin berhasil pula pelajaran itu. Dengan 
motivasi yang tinggi maka intensitas 
usaha belajar siswa akan tingi pula. Jadi 
motivasi akan senantiasa menentukan 
intesitas usaha belajar siswa. Hasil ini 

akan dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa. 

 
METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan beberapa jenis metode 
yang berkaitan dan merupakan 
komponen-komponen suatu penyelidikan 
agar lebih mudah dalam proses-proses 
penelitian yang penulis bahas dalam 
empat bagian yaitu : 
a. Prosedur Penelitian 
b. Diskripsi Populasi dan Penentuan 

Sampel 
c. Metode Pengumpulan Data 
d. Teknik Analisa Data 

Keempat hal tersebut di atas 
merupakan sebagian langkah-langkah 
penelitian dan sebagai strategi dari 
penelitian yang secara singkat jelas. 

 
A. Prosedur Penelitian 

Siklus I 
Siklus I dilaksanakan pada tanggal 8 

September 2018 dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Rencana Tindakan 

Tindakan yang direncanakan untuk 
meningkatkan prestasi dan aktivitas 
belajar siswa dalam proses belajar 
mengajar adalah sebagai berikut: 

➢ Menyusun RPP yang dapat dilihat 
pada lembar lampiran. 

➢ Membuat rencana tugas bagi siswa 
untuk membuat pertanyaan 
sekaligus jawabannya. 

➢ Menyusun soal-soal. 
➢ Membuat lembar observasi untuk 

mengamati aktivitas siswa selama 
pembelajaran berlangsung. 

➢ Membuat nomor punggung siswa. 
➢ Mempersiapkan alat evaluasi 

pembelajaran/di kelas. 
b. Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahap ini peneliti 
melaksanakan tindakan penelitian sesuai 
dengan rencana yaitu melakukan kegiatan 
pembelajaran dengan Model 
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Pembelajaran Inquiry, peneliti bertindak 
sebagai guru. 
1) Kegiatan Awal (10 Menit) 

-  Guru menyampaikan kegiatan 
pembelajaran yang akan dilakukan. 

-  Tanya jawab tentang Gerak 
Harmonika. 

2) Kegiatan Inti (50 Menit) 
-  Siswa terbagi dalam beberapa 

kelompok. 
-  Siswa menerima materi tentang 

Gerak Harmonika. 
-  Siswa melaporkan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas, dan 
kelompok yang lain 
menanggapinya. 

3) Kegiatan Akhir (10 Menit) 
-  Siswa bersama guru 

menyimpulkan perbandingan 
Gerak Harmonika. 

-  Siswa diberi tugas rumah. 
c. Pengumpulan Data 

Pada saat proses tindakan perbaikan 
pembelajaran berlangsung, peneliti 
meminta bantuan pada teman sejawat 
untuk mengobservasi segala kegiatan 
guru maupun siswa di dalam kelas, 
dengan menggunakan lembar 
observasi/angket pengamatan. Hasil 
observasi tentang kelemahan maupun 
kelebihan guru dalam mengajar, aktivitas 
siswa, dibahas dan didiskusikan antara 
teman sejawat dengan peneliti. Hasilnya 
digunakan untuk tindakan refleksi. Data 
lain untuk merefleksi adalah nilai siswa, 
sejauh mana tingkat penguasaan materi 
yang telah dicapai siswa. 
d. Refleksi 

Refleksi Kegiatan yang dilaksanakan 
pada tahap ini adalah: 

- Menganalisis hasil pekerjaan 
siswa/tes dengan mencari rata-rata 
skor yang diperoleh seluruh siswa. 

- Menganalisis hasil observasi secara 
deskriptif. 

Berdasarkan hasil analisis dilakukan 
refleksi untuk mencari kelebihan dan 
kekurangan yang terdapat pada siklus I. 

Kelebihan yang terdapat pada siklus I 
akan dipertahankan, sedangkan 
kekurangan pada siklus I akan diperbaiki 
pada siklus II. 
e. Revisi 

Dari refleksi pada siklus sebelumnya, 
peneliti bersama teman sejawat 
merivisi/memperbaiki rencana 
pembelajaran yang akan digunakan 
dalam kegiatan perbaikan pada siklus 
berikutnya. 

 
Siklus II 
Siklus II dilaksanakan pada tanggal 15 

September 2018 dengan rincian sebagai 
berikut: 
a. Rencana Tindakan 

Tindakan yang direncanakan untuk 
meningkatkan prestasi dan aktivitas 
belajar siswa dalam proses belajar 
mengajar adalah sebagai berikut: 
➢ Menyusun RPP yang dapat dilihat 

pada lembar lampiran. 
➢ Membuat rencana tugas bagi siswa 

untuk membuat pertanyaan sekaligus 
jawabannya. 

➢ Menyusun soal-soal untuk turnamen 
antar kelompok. 

➢ Membuat lembar observasi untuk 
mengamati aktivitas siswa selama 
pembelajaran berlangsung. 

➢ Membuat nomor punggung siswa. 
➢ Mempersiapkan alat evaluasi 

pembelajaran/tes. 
b. Pelaksanaan Tindakan  

Dalam tahap ini peneliti 
melaksanakan tindakan penelitian 
berdasarkan hasil refleksi pada siklus I, 
yaitu melakukan perbaikan dari hasil tes 
maupun observasi yang dilakukan selama 
pembelajaran berlangsung. 
1) Kegiatan Awal (10 Menit) 

-  Guru mengulas sedikit tentang 
pembelajaran pada pertemuan ke 1 

-  Guru mengoreksi hasil pekerjaan di 
rumah 

-  Tanya jawab tentang Gerak 
Harmonika 
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2) Kegiatan Inti (50 Menit) 
-  Siswa terbagi dalam beberapa 

kelompok. 
-  Siswa menerima materi tentang 

Gerak Harmonika. 
-  Siswa melaporkan hasil diskusi 

kelompoknya di depan kelas, dan 
kelompok yang lain 
menanggapinya. 

3) Kegiatan Akhir (10 Menit) 
-  Siswa bersama guru 

menyimpulkan Gerak Harmonika. 
-  Siswa diberi tugas rumah. 

c. Pengumpulan Data 
Pada saat proses tindakan perbaikan 

pembelajaran berlangsung, peneliti 
meminta bantuan pada teman sejawat 
untuk mengobservasi segala kegiatan 
guru maupun siswa di dalam kelas, 
dengan menggunakan lembar 
observasi/angket pengamatan. Hasil 
observasi tentang kelemahan maupun 
kelebihan guru dalam mengajar, aktivitas 
siswa, dibahas dan didiskusikan antara 
teman sejawat dengan peneliti. Hasilnya 
digunakan untuk tindakan refleksi. Data 
lain untuk merefleksi adalah nilai siswa, 
sejauh mana tingkat penguasaan materi 
yang telah dicapai siswa. Dari sinilah 
dapat dianalisa apakah penelitian ini 
berlanjut pada siklus II atau sudah tuntas 
pada siklus II. 
d. Refleksi Kegiatan  

Tahapan yang dilaksanakan pada 
kegiatan ini adalah: 

- Menganalisis hasil pekerjaan siswa 
/ tes dengan mencari rata-rata skor 
yang diperoleh seluruh siswa. 

- Menganalisis hasil observasi secara 
deskriptif. 

Berdasarkan hasil analisis dilakukan 
refleksi untuk mencari kelebihan dan 
kekurangan yang terdapat pada siklus I 
sampai siklus II, dari hasil penelitian yang 
dilakukan peneliti dapat memberikan 
kesimpulan tentang pembelajaran Fisika 
dengan menerapkan Model Pembelajaran 
Inquiry. 

e. Revisi 
Dari hasil refleksi pada putaran kedua 

diperoleh ketuntasan belajar siswa yang 
mencapai > 85 %, sehingga tidak 
diperlukan revisi lagi karena kegiatan 
perbaikan pembelajaran berhenti sampai 
pada siklus II. 

 
B. Diskripsi Populasi dan Penentuan 

Sampel  
Populasi merupakan keseluruhan 

obyek yang akan diteliti, sedangkan 
sampel adalah suatu bagian yang dipilih 
dengan cara tertentu untuk mewakili 
keseluruhan kelompok populasi. Menurut 
Sudjana (1994:5) menyatakan bahwa 
“Totalitas semua nilai yang mungkin hasil 
menghitung ataupun pengukuran, 
kuantitatif maupun kualitatif, dari pada 
karakteristik tertentu mengenai 
sekumpulan obyek yang lengkap dan jelas 
yang ingin dipelajari sifat-sifatnya, 
dinamakan populasi, ataupun sebagian 
yang diambil dari populasi disebut 
sampel.” 
1. Diskripsi Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan 
obyek yang akan dijadikan sasaran 
penelitian, kecermatan penelitian sangat 
mempengaruhi dalam menentukan 
populasi. Seperti yang dikemukakan oleh 
Sutrisno Hadi (1997:20) sebagai berikut : 
“Populasi dibatasi sebagai sejumlah 
penduduk atau individu yang paling 
sedikit mempunyai satu sifat yang sama. 
Pendapat lain dikemukakan oleh 
Arikunto (1992:102) mengemukakan 
“Populasi adalah keseluruhan subyek 
penelitian. Apabila seseorang ingin 
meneliti semua elemen yang ada dalam 
wilayah penelitian.” 

Dari pendapat di atas dapatlah 
disimpulkan bahwa obyek pada populasi 
yang diteliti hasilnya dianalisis, 
disimpulkan dan kesimpulanya berlaku 
untuk seluruh populasi. Sebagaimana 
judul penelitian ini dilaksanakan di MAN 



 

694 

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

1 Lamongan Kelas XI. IPA-3 dan menjadi 
populasi adalah siswa sejumlah 44 siswa. 
2. Penentuan Sampel 

Sebagaimana umumnya dalam 
penelitian, penentuan sampel merupakan 
tahapan penelitian yang sangat penting, 
karena sampel yang tidak mewakili 
populasi disebut sampel yang 
menyeleweng atau menyimpang. Seperti 
yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi 
(1997:31) sebagai berikut : Sampel 
merupakan ukuran terkecil dari populasi, 
untuk penelitian ini diambil secara 
random, sampling, maksudnya tidak 
semua individu dalam populasi ini 
diperlukan surposiv sampling 
maksudnya, sample yang digunakan 
didasari pada ciri-ciri, sifat-sifat tertentu 
yang dipandang mempunyai sangkut 
paut erat dengan ciri-ciri, sifat-sifat 
populasi yang sudah diketahui 
sebelumnya.  

Dengan demikian yang dimaksud 
dengan sampel adalah merupakan 
populasi yang dianggap mewakili seluruh 
populasi dengan menggunakan teknik-
teknik tertentu. Sampel dalam penelitian 
ini adalah 60 orang siswa, terdiri dari 30 
orang sebagai kelompok pengontrol. 
Pengambilan sampel ini digunakan secara 
random karena sering tidak dimungkinkan 
untuk mengamati segenap anggota 
populasi yang sangat besar jumlahnya. 

 
C. Metode Pengumpulan Data  

Sebagai langkah lanjut dari metode 
penentuan obyek, adalah metode 
pengumpulan data. Yang dimaksud 
metode pengumpulan data adalah stau 
cara di dalam penelitian untuk 
memperoleh data atau keterangan yang 
sesuai dengan tujuan dari penelitian 
tersebut. 

Adapun cara yang digunakan untuk 
mengumpulkan data dalam penelitian ini, 
penelitian menggunakan beberapa 
metode antara lain: 

 

1. Metode angket 
2. Metode dokumentasi 
3. Metode tes 

1. Metode Angket  
Metode angket adalah metode 

penelitian dimana telah menyediakan 
lembar pertanyaan dan lembar jawaban 
yang diharapkan dapat dijawab oleh 
responden, sehingga diperlukan 
persiapan matang dalam penyusunan 
agar dapat diterima dengan mudah dan 
hasilnya juga akan sesuai dengan yang 
diharapkan. Selain itu metode angket juga 
disebut metode surat menyurat karena 
hubungan dengan responden melalui 
daftar pertanyaan yang dikirim pada 
subyek terlukis seperti yang dikemukakan 
oleh Arikunto (1992:24) sebagai berikut 
“Kuisioner atau angket adalah sejumlah 
pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
memperoleh informasi dari responden 
dalam arti laporan tentang pribadinya, 
atau hal-hal yang ia ketahui. 

Pertanyaan atau daftar isian yang 
akan diedarkan kepada sejumlah subyek 
yang akan diselidiki dengan cara tertentu, 
selanjutnya dikembalikan kepada orang 
yang menyelidiki untuk dianalisis. 
Menurut Sutrisno Hadi (1993:153) sebagai 
berikut: 

Metode kuisioner dalam bentuknya 
yang langsung keduanya mendasar 
daripada laporan tentang diri sendiri atau 
keyakinan pribadi. Adapun anggapan-
anggapan yang dipegang oleh penyelidik 
dalam menggunakan metode ini: 
a. Bahwa subyek adalah orang yang 

paling tahu tentang diri sendiri. 
b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh 

subyek kepada penyelidik adalah 
benar dan dapat dipercaya. 

c. Bahwa interprestasi subyek tentang 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 
kepadanya adalah dengan apa yang 
dimaksud oleh penyelidik. 
Dari kedua pengertian di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwa yang 
dimaksud dengan angket adalah cara 
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untuk memperoleh data dengan jalan 
mengedarkan suatu gejala umum yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara 
logis empiris. 

Adapun alasan penulis menggunakan 
metode angket adalah sebagai berikut: 
a. Praktis, mudah dilaksanakan dan 

tidak banyak akan waktu dan tenaga. 
b. Penulis dapat menulis data-data 

tertentu dari subyek yang telah 
penulis tetapkan sesuai dengan 
kebutuhan. 

c. Penulis dapat dengan mudah 
menganalisis jawaban yang diberikan 
kepada sampel. 
Menurut Sutrisno Hadi (1993:158) 

tentang jenis-jenis penyusunan item 
metode angket dapat dibagi dalam 
kelompok sebagai berikut: 
a. Angket tipe lisan atau isian adalah 

memberikan kebebasan yang seluas-
luasnya kepada responden untuk 
menjawab pertanyaan. 

b. Angket tipe pilihan adalah responden 
hanya dimintai untuk memilih salah 
satu jawaban yang sudah tersedia. 
Sebagai alat pengumpulan data, 

angket tentunya juga mempunyai 
kelemahan-kelemahan tersebut adalah: 
a. Responden mungkin sekali merasa 

segan memberikan jawaban yang 
lengkap sehingga hanya beberapa hal 
saja yang dapat diselidiki dari 
padanya. 

b. Dasar kemungkinan responden tidak 
mencantumkan hal-hal yang 
sebenarnya sangat diperlukan, bukan 
karena dia tidak tahu, tetapi semata-
mata karena hal itu dipandang tidak 
penting atau lupa mencantumkan. 

c. Dengan angket pengaruh subyek 
tidak dapat dihindarkan. 

d. Angket hanya terbatas kepada 
responden yang dapat membaca dan 
menulis, kadang ada responden yang 
tidak bersedia untuk mengisis. 

e. Pertanyaan yang diajukan dalam 
angket lebih bersifat terbatas, 

sehingga ada hal-hal yang tidak 
terungkap. 
Selain mempunyai kelemahan-

kelemahan angket juga mempunyai 
keunggulan sebagai berikut: 
a. Angket dapat dipergunakan untuk 

mengumpulkan data kepada 
sejumlah responden dalam jumlah 
yang banyak dan dengan waktu yang 
singkat. 

b. Setiap responden menerima sejumlah 
pertanyaan-pertanyaan yang sama 
dan adanya kebebasan untuk 
memiliki keterangan. 

c. Responden mempunyai waktu yang 
cukup untuk menjawab pertanyaan 
sehingga dengan angket pengaruh 
subyektif dapat dihindarkan. 

2. Metode Dokumentasi 
Pengertian dokumentasi menurut 

Winarno Surahman (1992 : 125) adalah 
sebagai berikut : 

“Dokumentasi adalah pencatatan 
suatu peristiwa dan pemikiran 
terhadap suatu peristiwa dan 
pemikiran terhadap yang ditulis 
dengan sengaja untuk menyimpan 
atau merumuskan keterangan 
mengenai peristiwa tersebut.” 
Sedangkan menurut Suharsimi 

Arikuntyo (1992 : 220) adalah sebagai 
berikut :  

“Metode dokumentasi adalah mencari 
data mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, traskip, buku, 
surat kabar, majalah, prasasti, notulen 
rapat, lengger, agenda dan 
sebagainya.” 
Dari pendapat di atas tersebut 

dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa 
metode dokumentasi adalah merupakan 
suatu tehnik pengumpulan data dengan 
jalan melihat data-data tersebut berupa 
catatan-catatan peristiwa atau tentang 
suatu kejadian yang perlu disimpan dan 
sebagai alat bukti bila sewaktu-waktu 
dibutuhkan. Adapun yang dimaksud 
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dengan pengumpulan data dengan 
metode dokumentasi ini adalah: 
a. Dengan mengambil data dari 

dokumentasi sehingga diharapkan 
mendapatkan data yang dapat 
dipertanggungjawabkan 
kebenarannya, karena dokumentasi 
merupakan sumber data yang otentik. 

b. Data yang dikehendaki mudah 
didapat, hemat biaya dan tenaga. 
Alasan menggunakan metode 

dokumentasi adalah : 
a. Data yang diperoleh dapat dipercaya 

karena diperoleh langsung dari 
dokumentasi. 

b. Memudahkan dan mempercepat 
penulisan dalam memperoleh data. 

c. Penulis dapat memperoleh data yang 
tidak berubah kebenarannya. 
Adapun kebaikan-kebaikan dari 

metode dokumentasi adalah : 
a. Data yang diperoleh dapat dijamin 

kebenarannya. 
b. Menghemat waktu, tenaga dan biaya. 
c. Penulis dapat memperoleh data dan 

dengan tidak mengganggu 
responden. 
Kelemahan-kelemahan dari metode 

dokumentasi adalah : 
a. Apabila tidak disusun secara 

sistematis, maka dapat mempersulit 
pencatatan. 

b. Situasi buku dan statistik karena 
berhadapan dengan benda-benda 
mati. 

3. Metode Tes  
Tes sebagai instrumen pengumpulan 

data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 
a. Tes buatan guru yang disusun oleh 

guru dengan prosedur tertentu, tetapi 
belum mengalami uji coba berkali-kali 
sehingga tidak mengetahui ciri-ciri 
kebaikannya. 

b. Tes berstandar, yaitu tes yang 
biasanya dibuat oleh tenaga testing, 
yang sudah diujicoba kebenarannya 
secara berulang-ulang. 
 

D. Teknik Analisa Data 
Untuk mengetahui efektivan suatu 

metode dalam kegiatan pembelajaran 
perlu diadakananalisa data. Pada 
penelitian ini menggunakan teknik analisa 
deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode 
penelitian yang bersifat menggambarkan 
kenyataan atau fakta sesuai dengan data 
yang diperoleh dengan tujuan untuk 
mengetahui prestasi belajar yang dicapai 
sisw juga untuk memperoleh respon siswa 
terhadap kegiatan pembelajaran serta 
aktivitas siswa selama proses 
pembelajaran 

Untuk menganalisis tingkat 
keberhasilan atau persentase keberhasilan 
siswa setelah proses belajar mengajar 
setiap putarannya dilakukan dengan cara 
memberikan evaluasi berupa tes praktek 
pada setiap akhir putaran, 

Analisa ini dihitung dengan 
menggunakan statistic sederhana yaitu: 
1. Untuk menilai tes praktek 

Peneliti melakukan penjumlahan nilai 
yang diperoleh siswa yang selanjutnya 
dibagi dengan jumlah siswa yang ada di 
kelas tersebut  sehingga diperlukan rata-
rata tes praktek dapat dirumuskan 

  


=
N

X
X

 

Dengan  X  = Nilai rata-rata 

  X
 = Jumlah semua nilai siswa 

 N
 = Jumlah siswa 

2. Untuk ketuntasan belajar 
Ada dua  kategori ketuntasan belajar 

yaitu secara perorangan dan secara 
klasikal. Berdasarkan petunjuk 
pelaksanaan belajar mengajar kurikulum 
2006 (Depdikbud, 2006) yaitu siswa telah 
tuntas belajar bila telah  mencapai skor 
65% atau nilai 65, dan kelas disebut tuntas 
belajar bila  di kelas 65%. Untuk 
menghitung persentase ketuntasan belajar 
digunakan rumus sebagai berikut: 
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%100
siswa

belajar  tuntasyang Siswa
xP




=

 
3. Untuk lembar observasi 
a. Lembar observasi pengolahan Model 

Pembelajaran Inquiry 
Untuk menghitung lembar observasi 

pengolahan Model Pembelajaran Inquiry 
digunakan rumus sebagai berikut: 

  

2

_ 21 PP
X

+
=

 
 

Dimana: P1= pengamat 1 dan P2= 
pengamat 2 
b. Lembar  observasi aktivitas guru dan 

siswa 
Untuk menghitung lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa digunakan 
rumus sebagai berikut: 

 
% =             dengan  

  
 

2pengamatjumlah 

pengamatan hasiljumlah 21 PP
X

+
==

 
 
Dimana:  % =  persentase angket 

      X  =  Rata-rata 

    X
=  Jumlah Rata-rata 

      P1  =  Pengamat 1 
          P2  =  Pengamat 2 
 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dibahas: (a) hasil 
penelitian, dan (b) Pembahasan. Adapun 
penjabarannya sebagai berikut: 
A. Hasil Penelitian 

Dalam paparan data hasil penelitian 
ini, peneliti akan menjabarkan kegiatan 
per siklus yang dilaksanakan, yaitu : (1) 
siklus 1, dan (2) siklus 2. 

 
 
 

1. Siklus I 
Pada siklus ini rencana tindakan 

dilakukan selama 2 jam pertemuan 
dengan alokasi waktu 2 x 45 menit setiap 
pertemuan. Dalam melaksanakan strategi 
pembelajaran, guru mengemukakan 
orientasi dan prosedur kerja siswa sebagai 
kegiatan pembuka. Pada kegiatan inti 
pelajaran, guru membagikan lembar kerja 
siswa sesuai dengan pokok bahasan mata 
pelajaran Fisika. Yaitu Gerak Harmonika 
pada bab VII buku pedoman Fisika 2 
untuk SMA/MA Kelas XI. IPA. 
Sedangkan kegiatan penutup guru 
menyimpulkan hasil pembahasan dari 
kegiatan siswa sebagai pemantapan.  

 
Pertemuan I 
a. Apersepsi dan apresiasi selama 10 

menit selanjutnya pembagian lembar 
kerja siswa dengan penjelasannya. 

b. Kegiatan pokok selama 50 menit 
dengan bahasan Materi pokok Gerak 
Harmonika tersebut? 

c. Kegiatan penutup selama 10 menit. 
Kegiatan ini merupakan penyimpulan 
hasil belajar dengan diskusi dan 
selanjutnya kegiatan ditutup oleh 
guru. 

Pertemuan II 
a. Apersepsi dan apresiasi selama 10 

menit selanjutnya pembagian lembar 
kerja siswa dengan penjelasannya. 

b. Kegiatan pokok selama 50 menit 
dengan bahasan Materi pokok Gerak 
Harmonika tersebut?. 

c. Kegiatan penutup selama 10 menit. 
Kegiatan ini merupakan penyimpulan 
hasil belajar dengan diskusi dan 
selanjutnya kegiatan ditutup oleh 
guru.  
 
Berikut ini dipaparkan hasil belajar 

secara prosentase dari siswa Kelas XI. 
IPA-3 MAN 1 Lamongan dalam siklus ini. 
 
 
 

%100x
X

X
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TABEL 2 
LEMBAR PENGAMATAN GURU 

PADA SIKLUS I 
 

Tabel 1 
Hasil Pengelolaan Pembelajaran Di 

Kelas Pada Siklus Pertama 

No. Aspek Yang di Amati 
dalan Pembelajaran  

Penilaian  

1. Waktu pelajaran 
digunakan seefektif 
mungkin. 

2 

2. Guru datang tepat 
waktu. 

3 

3. Menyampaikan 
tujuan. 

3 

4. Memotifasi dan 
merangsang untuk 
ikut aktif dalam 
pembelajaran. 

2 

5. Menggunakan alat 
yang telah 
dimodifikasi dalam 
pembelajaran Fisika. 

2 

6. Mendemonstrasikan 
dan penggunaan alat 
dan cara- cara 
melakukan. 

2 

7. Membimbing siswa 
dalam pelaksanaan 
pembelajaran Fisika. 

3 

8. Memberikan 
kesempatan pada 
siswa untuk 
melakukan atau 
mencoba.   

2 

9. Meminimkan tingkat 
kesulitan siswa dalam 
pembelajaran Fisika. 

2 

10 Adanya memberikan 
pendahuluan berupa 
permainan. 

3 

11. Penyemaian 
modifikasi bahan ajar 
dengan karekteristik 
anak didik. 

2 

12. Penerapan model 
pendekatan reflektif 

1 

yang sesuai dengan 
peneliti dan guru 
pada anak didik. 

13. Berusaha memahami 
masalah dan mencari 
penyebab dan 
pemecahaannya. 

3 

14. Mengevaluasi anak 
secara teratur. 

2 

Rata - rata 32 

 
TABEL 2 

LEMBAR PENGAMATAN 
KETERAMPILAN SISWA SIKLUS I 

No Keterampilan Siswa 
Siklus 

I 

1 Keaktifan dalam diskusi 65 % 

2 Mengambil giliran dan 
berbagi tugas 

75% 

3 Mengundang orang lain 
untuk berbicara 

70% 

4 Menghargai pendapat 
orang lain 

80% 

5 Bertanya 60% 

6 Memberi tanggapan, 
komentar / jawaban yang 
tepat 

65% 

7 Memeriksa ketepatan 70% 

8 Kerjasama dalam 
kelompok 

65% 

 
Pada akhir proses belajar mengajar 

siswa diberi tes ulangan I dengan tujuan 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
siswa dalam proses belajar mengajar yang 
telah dilakukan. Adapun data hasil 
penelitian pada siklus I adalah sebagai 
berikut : 
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Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Tes ulangan 
Siswa Pada Siklus I 

No. NAMA SISWA 
HASIL 

BELAJAR 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Achmad Safi’I F. 
Adi Hariyanto 
Ahmad Muin 
Ahmad Khusaeni 
Ainur Rahman Arif S. 
Andresya Bar Q.M. 
Angga Firmansyah 
Anita Nur Laily 
Bayu Pribadi 
Chusnul Ariyono 
Dana Dwi Achmad 
Dewi Ratna Sari 
Dwi Faridah 
Ety Fatmawati 
Eva Nur Rokmah 
Fatkhur Rohmah 
Heru Susanto 
Ihdin Ahmad Z. 
Iqbal Dianto R. 
Joni Prayitno 
Kasniani 
Kurnia Nur H. 
Meiga Maryati T.A 
Miftahul Khusnah 
Mirna Dwi O. 
Moh. Nur Sahid 
Moch. Syaifudin 
Zuhri 
Nasruddin Rozak 
Nasrul Huda 
Nia Lusitasari 
Nur Lailiyatul L. 
Nur Hayati 
Nurul Huda 
Ririn Wahyu Ningsih 
Rofiatul Kholifah 
Sendhi Rahayu 
Setio Abu salam 
Sulis Zuliatin 
Ufik Nur Hamdiyah 
Uswatun Khasanah 
Waisy Al Qorni L 
Wandi Saputro 

80 
70 

100 
80 
70 
70 
60 
90 
50 
60 
50 
80 
70 
80 
60 
60 
60 
90 
70 
80 
60 
60 
70 
40 
80 
80 
70 
70 
60 
90 
50 
60 
50 
80 
70 
80 
60 
60 
60 
90 
70 
80 
60 
60 

Windiyaningrum 
Dwi A. 
Zeni Dwi 
Faturrohmah 

 
Dari data hasil belajar tersebut dapat 

didistribusikan frekuensi hasil belajar 
siswa Kelas XI. IPA-3 MAN 1 Lamongan 
pada siklus 1 sebagai berikut : 

 

NO NILAI 
Frekw

ensi 
Frekwe
nsi % 

Kategori 
Motivasi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

1 
4 
10 
10 
14 
4 
1 

4 
8 
24 
24 
28 
8 
4 

Sangat tinggi 
Tinggi 

Cukup Tinggi 
Sedang 
Cukup 
Kurang 

Kurang sekali 

Total 44 100%  

  
Dari frekuensi data tersebut diketahui 

nilai terendah 4 frekwensi 1 dengan 
prosentase 4%, dan nilai tertinggi 10 
frekuensi 1 dengan prosentase 4%. Dari 
data tersebut menunjukkan bahwa nilai 
diatas rata-rata (tergolong nilai tinggi) 
adalah nilai 8 dengan frekuensi 10 dengan 
prosentase 24%, nilai 9 frekuensi 4 dengan 
prosentase 8%. Sedangkan kategori cukup 
nilai 7 frekuensi 10 dengan prosentase 
24%, nilai 6 dengan frekuensi 14 dengan 
prosentase 28%. Dan tergolong nilai 
rendah (kurang) adalah nilai 5 dan 4, 
dengan jumlah frekuensi 4 dan 1, dengan 
prosentase 8 dan 4%. 

Hal ini menunjukkan bahwa motivasi 
belajar siswa Kelas XI. IPA-3 MAN 1 
Lamongan, dalam siklus pertama 
didapatkan kelompok nilai tinggi, cukup 
dan kurang. Untuk kategori tinggi 
sejumlah 36% dengan rincian 4% untuk 
nilai 10,8% untuk nilai 9, dan 24% untuk 
nilai 8. Sedangkan kategori niali cukup 
sejumlah 52% dengan rincian 24% untuk 
nilai 7, dan 28% untuk nilai 6 sedangkan 
nilai kurang sejumlah 12%.  Peningkatan 
motivasi belajar siswa ini akan 



 

700 

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

ditindaklanjuti pada kegiatan belajar di 
siklus kedua. 

 
2. Siklus II 

Pada siklus ini rencana tindakan 
dilakukan selama 2 jam pertemuan 
dengan alokasi waktu 2 x 45 menit setiap 
pertemuan. Dalam melaksanakan strategi 
pembelajaran, guru mengemukakan 
orientasi dan prosedur kerja siswa sebagai 
kegiatan pembuka. Pada kegiatan inti 
pelajaran, guru membagikan lembar kerja 
siswa dengan melanjutkan materi pokok 
bahasan mata pelajaran Fisika. Yaitu 
Gerak Harmonika pada bab VII buku 
pedoman Fisika 2 untuk SMA/MA Kelas 
XI. IPA. Sedangkan kegiatan penutup 
guru menyimpulkan hasil pembahasan 
dari kegiatan siswa sebagai pemantapan. 

Siklus 2 membahas pokok bahasan 
materi pokok mata pelajaran Fisika Kelas 
XI. IPA pada bahasan Gerak Harmonika ?. 
Materinya sama dengan kegiatan pada 
siklus I, sehingga proses kegiatannyapun 
juga tidak terlalu berbeda dengan siklus I. 
Perbedaan yang mencolok adalah materi 
ulangan untuk siklus 2. Adapun proses 
kegiatannya adalah: 

 
Pertemuan I 
a. Apersepsi dan apresiasi selama 10 

menit selanjutnya pembagian lembar 
kerja siswa dengan penjelasannya.  

b. Kegiatan pokok selama 50 menit 
dengan bahasan Materi pokok Gerak 
Harmonika ?. 

c. Kegiatan penutup selama 10 menit. 
Kegiatan ini merupakan penyimpulan 
hasil belajar dengan diskusi dan 
selanjutnya kegiatan ditutup oleh 
guru. 

Pertemuan II 
a. Apersepsi dan apresiasi selama 10 

menit selanjutnya pembagian lembar 
kerja siswa dengan penjelasannya. 

b. Kegiatan pokok selama 50 menit 
dengan bahasan Materi pokok Gerak 
Harmonika ?. 

c. Kegiatan penutup selama 10 menit. 
Kegiatan ini merupakan penyimpulan 
hasil belajar dengan diskusi dan 
selanjutnya kegiatan dittutup oleh 
guru. 
Berikut ini dipaparkan hasil belajar 

secara prosentase dari siswa Kelas XI. 
IPA-3 MAN 1 1 Lamongan dalam siklus 2 
ini. Adapun hasilnya sebagai berikut : 

 
Tabel 4 

Hasil Pengelolaan Pembelajaran Di 
Kelas Pada Siklus Kedua 

No. Aspek Yang di Amati 
dalan Pembelajaran  

Penilaian  

1. Waktu pelajaran 
digunakan seefektif 
mungkin. 

4 

2. Guru datang tepat 
waktu. 

4 

3. Menyampaikan 
tujuan. 

3 

4. Memotifasi dan 
merangsang untuk 
ikut aktif dalam 
pembelajaran. 

3 

5. Menggunakan alat 
yang telah 
dimodifikasi dalam 
pembelajaran Fisika. 

4 

6. Mendemonstrasikan 
dan penggunaan alat 
dan cara- cara 
melakukan. 

4 

7. Membimbing siswa 
dalam pelaksanaan 
praktek pembelajaran 
Fisika. 

4 

8. Memberikan 
kesempatan pada 
siswa untuk 
melakukan atau 
mencoba.   

3 

9. Meminimkan tingkat 
kesulitan siswa dalam 
pembelajaran Fisika. 

4 
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10 Adanya memberikan 
pendahuluan berupa 
permainan. 

3 

11. Penyemaian 
modifikasi bahan ajar 
dengan karekteristik 
anak didik. 

4 

12. Penerapan model 
pendekatan reflektif 
yang sesuai dengan 
peneliti dan guru 
pada anak didik. 

4 

13. Berusaha memahami 
masalah dan mencari 
penyebab dan 
pemecahaannya. 

4 

14. Mengevaluasi anak 
secara teratur. 

3 

Rata - rata 51 

 
TABEL 5 

LEMBAR PENGAMATAN 
KETERAMPILAN SISWA SIKLUS II 

No Keterampilan Siswa 
Siklus 

II 

1 Keaktifan dalam diskusi 85 % 

2 Mengambil giliran dan 
berbagi tugas 

95% 

3 Mengundang orang lain 
untuk berbicara 

90% 

4 Menghargai pendapat 
orang lain 

80% 

5 Bertanya 85% 

6 Memberi tanggapan, 
komentar / jawaban 
yang tepat 

85% 

7 Memeriksa ketepatan 90% 

8 Kerjasama dalam 
kelompok 

85% 

 
Pada akhir proses belajar mengajar 

siswa diberi tes ulangan II dengan tujuan 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
siswa dalam proses belajar mengajar yang 

telah dilakukan. Instrumen yang 
digunakan adalah tes ulangan II. Adapun 
data hasil penelitian pada siklus II adalah 
sebagai berikut. 

 
Tabel 6 Hasil Ulangan Siswa Pada Siklus 

II 

NO NAMA SISWA 
HASIL 
BELAJ

AR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Achmad Safi’I F. 
Adi Hariyanto 
Ahmad Muin 
Ahmad Khusaeni 
Ainur Rahman Arif S. 
Andresya Bar Q.M. 
Angga Firmansyah 
Anita Nur Laily 
Bayu Pribadi 
Chusnul Ariyono 
Dana Dwi Achmad 
Dewi Ratna Sari 
Dwi Faridah 
Ety Fatmawati 
Eva Nur Rokmah 
Fatkhur Rohmah 
Heru Susanto 
Ihdin Ahmad Z. 
Iqbal Dianto R. 
Joni Prayitno 
Kasniani 
Kurnia Nur H. 
Meiga Maryati T.A 
Miftahul Khusnah 
Mirna Dwi O. 
Moh. Nur Sahid 
Moch. Syaifudin Zuhri 
Nasruddin Rozak 
Nasrul Huda 
Nia Lusitasari 
Nur Lailiyatul L. 
Nur Hayati 
Nurul Huda 
Ririn Wahyu Ningsih 
Rofiatul Kholifah 
Sendhi Rahayu 
Setio Abu salam 
Sulis Zuliatin 

90 
80 
100 
90 
80 
80 
70 
90 
60 
70 
60 
90 
80 
90 
70 
70 
70 
100 
80 
90 
70 
70 
80 
50 
90 
90 
80 
80 
70 
90 
60 
70 
60 
90 
80 
90 
70 
70 
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39 
40 
41 
42 
43 
44 

Ufik Nur Hamdiyah 
Uswatun Khasanah 
Waisy Al Qorni L 
Wandi Saputro 
Windiyaningrum Dwi A.  
Zeni Dwi Faturrohmah 

70 
100 
80 
90 
70 
70 

 
 Dari data hasil belajar tersebut 

dapat didistribusikan frekuensi hasil 
belajar siswa Kelas XI. IPA-3 MAN 1 
Lamongan pada siklus 2 adalah sebagai 
berikut : 

 
NO NIL

AI 
Frekwen

si 
Frekwen

si % 
Kategori 
Motivasi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 

3 
12 
10 
13 
3 
1 
0 

8 
28 
24 
28 
8 
4 
0 

Sangat 
tinggi 
Tinggi 
Cukup 
sedang 
Sedang 
Cukup 
Kurang 
Kurang 
sekali 

Total 44 100%  

 
 Dari frekuensi data tersebut 

diketahui nilai terendah 5 frekuensi 1 
dengan prosentase 4%, dan nulai tertinggi 
10 frekuensi 3 dengan prosentase 8%, dari 
data tersebut menunjukkan bahwa nilai di 
atas rata-rata (tergolong nilai tinggi) 
adalah nilai 8 dengan frekuensi 10 dengan 
prosentase 24%, nilai 9 frekuensi 12 
dengan prosentase 28%. Sedangkan 
kategori cukup nilai 7 frekuensi 13 dengan 
prosentase 28%, nilai 6 dengan frekuensi 3 
dengan prosentase 8%. Dan tergolong 
nilai kurang adalah nilai 5 dengan jumlah 
frekuensi 1, dengan prosentase 4%. 

 Hal ini menunjukkan bahwa 
motivasi belajar siswa Kelas XI. IPA-3 
MAN 1 Lamongan, dalam siklus kedua 
didapatkan kelompok nilai tinggi, cukup 
dan kurang. Untuk kategori tinggi 
sejumlah 60% dengan rincian 8% untuk 
nilai 10,28% untuk nilai 9, dan 24% untuk 

nilai 7, dan 8% untuk nilai 6. Sedangkan 
nilai kurang sejumlah 4%. 

 Dari data tersebut menunjukkan 
bahwa antara siklus I dan siklus II, 
motivasi belajar siswa dengan 
menggunakan Model pembelajaran 
Inquiry menunjukkan peningkatan. Pada 
siklus I nilai tertinggi 36%, tetapi pada 
pelaksanaan siklus II peningkatan drastis 
dengan nilai tertinggi sejumlah 60%. 

 Peningkatan motivasi belajar siswa 
ini menunjukkan bahwa prestasi belajar 
dipengaruhi oleh strategi belajar yang 
diberikan guru. Prestasi belajar dapat baik 
bila motivasi belajarnya juga baik. 

 
B. Pembahasan 

 Dari pelaksanaan penelitian 
tindakan kelas yang dilakukan oleh 
peneliti menunjukkan bahwa 
menggunakan Model pembelajaran 
Inquiry dapat meningkatkan prestasi 
belajar mata pelajaran Fisika pada siswa 
Kelas XI. IPA-3 MAN 1 Lamongan Hal ini 
ditunjukkan oleh prestasi siswa tersebut 
dalam mempelajari mata pelajaran Fisika 
pokok bahasan Gerak Harmonika. Hasil 
belajar (prestasi) yang diperoleh sangat 
menunjukkan hasil yang signifikan 
dengan menggunakan Model 
pembelajaran Inquiry. Dengan hasil 
belajar yang baik menunjukkan motivasi 
siswa Kelas XI. IPA-3 MAN 1 Lamongan 
meningkat dengan menggunakan Model 
pembelajaran Inquiry. 

Dari data tersebut menunjukkan 
bahwa antara siklus I dan siklus II, 
motivasi belajar siswa dengan 
menggunakan Model pembelajaran 
Inquiry menunjukkan peningkatan. Pada 
siklus I nilai tertinggi 36%, tetapi pada 
pelaksanaan siklus II peningkatan drastis 
dengan nilai tertinggi sejumlah 60%. 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  

Penelitian ini mengambil judul 
penggunaan Model Pembelajaran Inquiry 
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dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 
mata pelajaran Fisika di MAN 1 
Lamongan Adapun permasalahannya 
adalah “Apakah penggunaan Model 
Pembelajaran Inquiry dapat 
meningkatkan prestasi belajar mata 
pelajaran Fisika di MAN 1 Lamongan”. 

Dari analisis data di atas diajukan 
ternyata taraf signifikansi penelitian 
dengan sampel 44 orang siswa 
menunjukkan hasil yang signifikansi, hal 
ini mengandung bahwa: 

Hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini diterima artinya ada 
peningkatan dengan penggunaan Model 
Pembelajaran Inquiry dengan prestasi 
belajar mata pelajaran Fisika siswa Kelas 
XI. IPA-3 MAN 1 Lamonganterbukti 
kebenarannya. 
 
B. Saran-saran 
a. Agar dikembangkan sikap positif 

terhadap manfaat penggunaan Model 
Pembelajaran Inquiry dalam proses 
belajar mengajar mata pelajaran 
Fisika. 

b. Dalam menyampaikan materi 
pelajaran perlu adanya variasi 
penggunaan Model Pembelajaran 
Inquiry serta pemeliharaan alat-alat 
peraga dengan baik. 

c. Dengan menggunakan Model 
Pembelajaran Inquiry diharapkan 
dapat mengembangkan daya fikir 
siswa untuk lebih kritis. 

d. Jika media itu bisa dibuat oleh guru 
atau siswa sendiri perlu adanya 
bimbingan yang baik sehingga siswa 
ataupun guru lebih aktif dalam 

melaksanakan proses belajar 
mengajar. 
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ABSTRACT 

English as an international language plays a very important part. 

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

used to master technology whose development requires us to study 

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

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

manner, one of which is edvertisment. 

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

mastered in teaching English. However, what happens in the 

classroom when given text reading activities and students are 

asked to understand the contents of the text through the questions 

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

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

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

understanding of the vocabulary mastery used to find out the 

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

students' vocabulary mastery is very minimal, it makes students 

unable to directly understand the information both express and 

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

not feel as happy as the purpose of reading activities. 

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

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

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

advertisements have become commonplace that we see everyday 

wherever we are. Usually advertisements contain news about 

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

called Advertisement (shortened to Ads). Advertisement aims to 

announce something so that many people are interested in buying 

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

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

audio-visual that we often see on TV. 

Keywords: CAR, English Edvertiment, Increase Student's 

Pestasi 
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 

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

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

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

ABSTRAKSI 

Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional memerankan bagian 

yang sangat penting. Selain digunakan sebagai media untuk 

berkomunikasi juga digunakan untuk menguasai teknologi yang 

perkembangannya menuntut kita untuk mempelajarinya lebih 

dalam. Pembelajaran bahasa Inggris harus mencakup 4 

ketrampilan berbahasa yaitu : membaca (reading), menyimak 

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

terpadu salah satunya adalah edvertisment.  

Membaca (reading) adalah salah satu keterampilan dari 4 

keterampilan berbahasa yang harus dikuasai dalam pengajaran 

bahasa Inggris. Namun yang terjadi didalam kelas ketika diberikan 

kegiatan membaca teks dan siswa diminta untuk memahami isi 

teks melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh guru 

sangatlah jauh dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh 

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

bahasa Inggris yang merupakan bahasa asing di Indonesia, 

sehingga pemahaman siswa akan kata perkata (Vocabulary 

mastery) yang digunakan untuk mengetahui isi bacaan sangatlah 

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

siswa sangat minim membuat siswa tidak dapat memahami secara 

langsung informasi-informasi baik yang tersurat maupun yang 

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

tidak merasa senang sebagaimana tujuan pada kegiatan membaca. 

Kita pasti setiap hari sering melihat iklan dimana-mana setiap 

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

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

iklan sudah menjadi hal lumrah yang sehari-hari kita lihat 

dimanapun kita berada. Biasanya iklan berisi berita tentang 

produk, jasa, ataupun lowongan pekerjaan. Iklan dalam bahasa 

inggris disebut dengan Advertisement (disingkat menjadi Ads). 

Advertisement bertujuan untuk mengumumkan sesuatu agar 

banyak orang tertarik untuk membelinya atau menggunakannya 

dan tentu menambah kepopuleran dari produk tersebut. Iklan bisa 

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

di TV. 

Kata kunci :  PTK, Bahasa Inggris Edvertiment, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Siswa aktif 

membaca Teks 

tentang 

edvertisment 

  

√ 

2 Siswa 

menjawab 

pertanyaan 

tentang 

pemahaman 

isi bacaan 

  

√ 

3 Siswa 

Memahami 

Kosa kata 

  

√ 
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4 Siswa 

menyelesaikan 

tugas 

  

√ 

5 Siswa aktif 

mencari kosa 

kata dikamus 

  

√ 

6 Siswa aktif  

bertanya 

kepada teman 

atau guru 

  

√ 

7 Siswa 

Memahami 

pengucapan 

(pronunciation) 

  

√ 

8 Siswa merasa 

senang 

dengan proses 

pembelajaran 

  

√ 

Tabel 1 : Hasil kegiatan pra siklus 
 

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

No NAMA KELOMPOK NILAI 

1. KELOMPOK 1 57 

2. KELOMPOK 2 57 

3. KELOMPOK 3 62 

4. KELOMPOK 4 62 

5. KELOMPOK 5 53 

6. KELOMPOK 6 53 

 RATA-RATA 57 

Tabel 2 : Hasil evaluasi pra siklus 
    

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

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

 
C. Rumusan Masalah  

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

Adapun rumusan masalahnya adalah: 
1. Bagaimanakah aktivita siswa dalam 

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

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

 
D. Tujuan Penelitian 

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

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

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

 
E. Manfaat penelitian 

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

menyenangkan yang dapat dilakukan 
dalam pembelajaran bahasa Inggris. 

2. Membuktikan pencapaian 
keterampilan yang dapat dicapai 
dengan edvertisement. 

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

Advertisement 
Kita pasti setiap hari sering melihat 

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

 
Fungsi Advertisement 
1. Giving an information = 

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

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

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

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

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

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

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

Contoh Advertisement 
Advertisement konser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
Tujuan Advertisement (Periklanan) 
a. Untuk mengajak pendengar atau 

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

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

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

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

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

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

Jenis Advertisement (Periklanan) 
Berdasarkan jenis media yang 

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

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

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

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

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

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

Ciri Advertisement (Periklanan) 
Advertisement iklan memiliki ciri- ciri 

bahasa sebagai berikut: 
a. Pilihan kata yang digunakan 

menonjolakan informasi yang 
dipentingkan 

b. Pilihan kata yang digunakan 
menunjukan sasaran 

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

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

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

Advertisement) 
Jenis iklan ini adalah jenis yang paling 

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

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

 
 
B. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

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

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

menumbuhkan budaya meneliti pada 
komunitas guru. 

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

Learning  
Dalam menyelesaikan lembar kerja 

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

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

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

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

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

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

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

berkelompok.  
b. Kecakapan hidup / life skill, 

contohnya memimpin kerja kelompok 
dan membuat rencana kerja.  

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

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

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

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

g. Kecakapan, pengendalian diri, 
keinginan untuk berprestasi.  
 

METODOLOGI PENELITIAN 
A. Pendekatan, Jenis dan Prosedur 

Penelitian 
Pendekatan dari penelitian ini adalah 

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

 
B. Subyek, Waktu dan Lokasi 

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

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

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

yang memuat aktivitas guru 
dalam proses pembelajaran tiap 
siklus 

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

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

 
 

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

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

dalam penelitian tindakan kelas. 
d. Lembar observasi aktivitas  guru 

pada Proses pembelajaran tiap 
siklus. 

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

 
F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 

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

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

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

 
G. Validitas Data 

Validitas data dilakukan dengan 
melakukan triangulasi untuk 
mendapatkan data yang benar dan valid. 
Triangulasi dilakukan dari berbagai sudut 
pandang yang fungsinya untuk 
meningkatkan ketajaman hasil 
pengamatan melalui berbagai cara dalam 
pengumpulan data. 



 

715 

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

Triangulasi sumber dilakukan dengan 
menyertakan pengamat dan tim pengajar 
di kelas KELAS X MIPA 7 Hal ini 
dilakukan untuk pengecekan silang hasil 
pengamatan peneliti dan hasil observasi 
pengamat agar diperoleh hasil dan 
kesimpulan penelitian yang lebih lebih 
akurat dan valid.  

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

  
H. Analisis Data  

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

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

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

 
I. Target  Penelitian 

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

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

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

A. Hasil Penelitian 
Hasil Tindakan Siklus I 

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

Distribusi Nilai Ulangan Harian 1, 
Siklus I 

Tabel. 1 
Skor 
UH I 

Frekuensi Prosentase 
(%) 

Keterangan 

60 10 43,46 Di bawah 
KKM 

65 7 30,82 Sesuai 
KKM 

70 4 17,18 sesuai 
KKM 

80 1 3,54 Di atas 
KKM 

Total 22 100  

  
Hasil siklus I siswa yang dibawah 

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

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

Distribusi Nilai Ulangan Harian 2 , 
Siklus II 
  

Tabel 2 
Skor 

UH II 
Frekuensi Prosentase 

(%) 
Keterangan 

50 1 4,54 Di bawah 
KKM 

55 5 22,73 Di bawah 
KKM 

65 10 45,46 Di bawah 
KKM 

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

80 1 4,54 Di atas 
KKM 

Total 22 100  

 
Hasil siklus II siswa yang dibawah 

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

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

Distribusi Nilai Ulangan Harian 3 , 
Siklus III 

 
Tabel 3 

Skor 
UH 
III 

Frekuensi Prosentase 
(%) 

Keterangan 

65 1 4,55 Dibawah  
KKM 

70 3 13,64 Sesuai 
KKM 

75 7 31,82 Di atas 
KKM 

80 6 27,27 Di atas 
KKM 

85 2 9,09 Di atas 
KKM 

90 3 13,64 Di atas 
KKM 

Total 22 100  

 
Aktivitas guru selama melakukan 

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

Tabel 4 

SIKLUS 

I II III 

75 78 84 

 
Dari Tabel dan grafik di atas dapat 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Saran   
Berdasarkan temuan dan pembahasan 

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

prasarana  ( media advertisement) 

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

Based on KMA number 184 year 2019 Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan is a MA organizers of skills that organize skills 

programs one of which is: Interior Design and Furniture 

Engineering skills. The Interior Design Skills Curriculum covers 

12 material areas, one of which is interior design that examines 

issues relating to residential home interior designs including the 

design of residential living rooms. To improve the ability to design 

residential drawings and equip students to sharpen visuality 

students rise This study aims to 1) To understand interior design 

materials 2) to improve students' visual understanding. The 

research method uses the development method (RND). The 

instruments used: questionnaires, interviews, documentation 

In the coming era the students of Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan were able to compete in the 4.0 era who had bright 

ideas and colored the world of interior design. and can be a great 

entertaint. 

The results of the study stated that: Cyberlink application media 

can provide solutions related to understanding interior design 

material, Cyperlink application media can improve students' 

understanding of visuality, There is significant motivation for 

students who take the CYberlink program. 

Keywords: Cyberlink application media, Interior Design and 

Furniture Engineering, condition 4.0 

 

ABSTRAKSI 

Berdasar KMA nomor 184 tahun 2019 Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan adalah merupakan MA penyelenggara keterampilan 

yang menyelenggarakan program keterampilan salah satunya 

adalah :keterampilan Desain Interior dan Teknik Furniture. 

Kurikulum Keterampilan Desain Interior meliputi 12 bidang 

materi satu diantaranya adalah desain dasar Interior yang 

mengupas masalah-masalah yang berkaitan dengan desain- desain 
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PENDAHULUAN
Virus Corona (covid-19) yang 

melanda dunia telah mengubah system 
pembelajaran dari sitem offline dipaksa 
menjadi online. Penggunaan media  
aplikasi Cyberlink  era pandemi covid –19 
pada pembelajaran online atau 
pembelajaran dalam jaringan  (daring) 
sangat perlu diaplikasikan terutama pada 
materi desain interior ruang hunian. Hal 
ini dilakukam agar siswa  mampu 
meningkatkan hasil belajar keterampilan 
desain interior dan produk furniture, 
khususnya pada siswa MAN 1 Lamongan 
jurusan desain interior. 

Peran guru sebagai sumber belajar 
utama sangat dituntut untuk lebih kreatif 
dalam merancang pembelajaran yang 
berkualitas apalagi di tengah pandemi 
covid-19 yang tak kunjung selesai, maka 
pada penerapan pembelajaran jarak jauh 
(PJJ) pada keterampilan desain interior 
dan Produk Furniture dalam proses 
pembelajaran daring di masa pandemi 
covid- 19 pada pembelajaran 
menggunakan Media aplikasi Cyberlink 

di MAN 1 Lamongan sangat tepat. 
Penggunaan metode pembelajaran yang 
tepat sesuai situasi dan kondisi   
menggunakan aplikasi Media aplikasi 
Cyberlink untuk menghadapi ulangan 
harian dapat meningkatkan perolehan 
hasil belajar.  

Berdasar KMA 184 tahun 2019 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Lamongan 
adalah merupakan MA penyelenggara 
keterampilan yang menyelenggarakan 
program keterampilan salah satunya 
adalah: keterampilan Desain Interior dan 
Teknik Furniture. Kurikulum 
Keterampilan Desain Interior meliputi 12 
bidang materi satu diantaranya adalah 
desain–dasar Interior yang mengupas 
masalah-masalah yang berkaitan dengan 
desain-desain interior rumah hunian 
diantaranya desain gambar hunian ruang 
keluarga. Untuk meningkatkan 
kemampuan dalam mendesain gambar 
hunian, memang guru perlu membekali 
siswa dalam mengasah visualitas dan 
imajinya. 

interior rumah hunian diantaranya desain gambar interior hunian. 

Untuk meningkatkan kemampuan dalam mendesain gambar 

hunian, memang perlu membekali siswa dalam mengasah 

visualitasnya.  

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk memahami materi desain 

interior 2) Untuk meningkatkan pemahaman visual siswa. Metode 

penelitian menggunakan metode pengembangan (RND). Adapun 

Instrumen yang digunakan yaitu: kuisioner, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa: Media aplikasi 

Cyberlink dapat memberikan solusi terkait pemahaman materi 

desain interior. Media aplikasi Cyperlink dapat meningkatkan 

pemahaman visualitas siswa. Selain itu, Ada motivasi yang 

signifikan bagi siswa yang mengikuti program ini. 

Pada saat mendatang siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 

Lamongan  mampu bersaing pada era 4.0 yang  mempunyai ide- 

ide cemerlang dan mewarnai dunia desain interior  dan dapat 

menjadi entertaint yang hebat. 

Kata kunci :   Media  aplikasi Cyberlink, Desain Interior dan 

Teknik Furniture, Era 4.0 
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Penelitian ini bertujuan untuk 1) 

Untuk memahami materi desain interior 
2) Untuk meningkatkan pemahaman 
visual siswa. Metode penelitian 
menggunakan metode pengembangan 
(RND). Adapun Instrumen yang 
digunakan: kuisioner, wawancara, dan 
dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menyatakan 
bahwa: Media aplikasi Cyberlink dapat 
memberikan solusi terkait pemahaman 
materi desain interior. Media   aplikasi 
Cyperlink dapat meningkatkan 
pemahaman visualitas siswa. Selain itu, 
ada motivasi yang signifikan bagi siswa 
yang mengikuti program Cyberlink. 
 
PEMBAHASAN 
1. Aplikasi Cyberlink PowerDirector 

Cyberlink PowerDirector adalah 
program video editing digital yang 
memudahkan user/ pengguna untuk 
menggubah video & slideshow foto 
layaknya profesional, lengkap dengan 
musik, suara, efek, transisi, dan banyak 
lagi. Project file yang disimpan/ di-
save dari PowerDirector memiliki ekstensi 
PowerDirector Script / .pds (Contoh 
nama file: Latihan 2.pds).  

Aplikasi PowerDirector dapat diakses 
melalui shortcut desktop (bila ada), atau 
start menu > CyberLink PowerDirector 11 
> Klik pada aplikasi Cyberlink 
PowerDirector 11.  

Produksi video, atau sering disebut 
dengan rendering, dilakukan dalam 
software Video Editing seperti Cyberlink 
PowerDirector agar file video dapat 
dinikmati di luar aplikasi PowerDirector, 
seperti di Windows Media Player, 

QuickTime, hingga pemutar video online 
serta smartphone. 
 
Intro: Cara masuk ke lembar project (full 
feature editor) 

Untuk masuk ke dalam program 
Cyberlink PowerDirector 11 bisa melalui 
double-click shortcut PowerDirector 11 
ataupun melalui Start Menu. Begitu aktif, 
biasanya pada layar akan muncul 
Welcome Screen dari PowerDirector 11. 
Tampilan Welcome Screen-nya adalah 
sebagai berikut: 

 
Aspect Ratio  

adalah perbandingan antara panjang : 
lebar layar monitor. Contoh, TV tabung 
dan monitor komputer lama ratio-nya 4:3. 
Sedangkan 16:9 atau widescreen adalah 
untuk monitor golongan yang lebih baru, 
seperti TV LCD (dan monitor LCD 
widescreen lain), layar bioskop, dan 
smartphone seperti iPhone/ Samsung. 

Kemudian  "Select an editing mode" 
dengan pilihan sebagai berikut: 

 
Editing Mode  

Adalah mode yang disediakan 
PowerDirector 11 untuk membuat 
video.dan  Full Feature Editor adalah 
editing mode yang mengaktifkan seluruh 
fitur yang dimiliki Cyberlink 
PowerDirector 11. Dalam mode 

http://4.bp.blogspot.com/-5iEa-O0qJXk/U_c_TYqNzdI/AAAAAAAAARY/B8fmSttlGd4/s1600/powerdirector9.png
http://2.bp.blogspot.com/-gPI95N8SsRA/U_dJXihcWTI/AAAAAAAAARo/Z4xU1ybd_Yc/s1600/cyberlink-powerdirector-11-welcome_original.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-dvGNiHhfFsk/U_hJlKpFxNI/AAAAAAAAAR4/7m3RoLhj1r0/s1600/Welcome+Screen+Icon.jpg
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ini, user atau pengguna dapat mengedit 
video hingga bagian yang paling detail, 
seperti motion, efek, opacity, dan durasi 
setiap klip.i. 

Kemudian, selain Full Feature Editor, 
ada dua mode yang lain yaitu: 

Easy Editor adalah editing mode 
instan yang disebut juga dengan Magic 

Movie Wizard. Ini adalah fitur instan 
dalam memproduksi video yang terdiri 
dari video, gambar, dan musik . User 
hanya perlu menentukan source atau 
sumber dari klip (mirip dengan import 
media file yang akan dijelaskan di 
bagian Getting Started), memilih style, 
mengatur durasi & musik. Slideshow 

Editor adalah editing mode instan yang 
membuat slideshow yang terdiri dari 
gambar dan musik. Select Full Feature 
Editor dan kamu akan masuk 
ke workspace atau ruang kerja di 
PowerDirector. Klik gambar di bawah 
untuk masuk ke bagian berikutnya atau 
klik di sini. 
 
Interface: Tampilan Workspace + Rooms 

Begitu kamu klik Full Feature Editor, 
PowerDirector akan mengarahkan kamu 
kepada tampilan workspace atau ruang 
kerja PowerDirector. Workspace adalah 
ruang edit tempat usermengerjakan video 
dan menggunakan seluruh fitur yang 
disediakan PowerDirector. Jadi, 
memahami workspace akan sangat 
membantu dalam penggunaan 
PowerDirector. Di PowerDirector, ada 4 
jenis aktifitas utama yang dapat 
dilakukan, yaitu Capture, Edit, 
Produce,dan CreateDisc.Tombol Capture 
akan membawa user ke capture window. 
Di sana kamu bisa meng-capture video/ 
foto apabila komputer yang digunakan 
terhubung dengan kamera/ video 
recorder. Untuk edit video, tombol edit 
akan membawa user ke Edit Window, 
atau yang sering disebut 
denganworkspace. Produce, seperti 
namanya, digunakan untuk 

memproduksi hasil akhir video editing 
agar dapat dibuka di luar aplikasi 
PowerDirector (Ingat, sebelum di-
produksi/ di-render, ekstensi file yang di 
simpan dari PowerDirector memiliki 
ekstensi .pds dan hanya bisa dibuka di 
PowerDirector). Kemudian, tombol 
Create Disc membawa user ke fitur yang 
diperlukan untuk memburn video yang 
di-edit ke dalam disc. 

Kita akan fokus ke workspace dari 
Edit Window, karena di sinilah kita akan 
mengerjakan proses video editing. 

Untuk PowerDirector 9 tampilannya 
sebagai berikut: 

Workspace Cyberlink PowerDirector 11 
 

Hampir sama, kan? Berikut detail dari 
workspace tersebut: 

 
 
A - Rooms, B - Import Media, C - Library 
Window, D - Expandable Workspace, E - 
Preview Window, F - 3D Display 
Configuration, G - Enable/Disable 3D 
Mode, H - Display Options, I - Zoom 
In/Out, J - Preview Quality/Media Viewer, K 
- Take Snapshot, L - Preview Player 
Controls, M - Editing Workspace, N - 
Timeline Ruler, O - Function Buttons, P - 
Range Selection, Q - Track Manager, R 
- Timeline/Storyboard View, S - Magic Tools 

http://4.bp.blogspot.com/-iJC6Nc9URAo/U_h0QJg46mI/AAAAAAAAAS0/inwRlvufy2Q/s1600/Workspace+PD9.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-8EEq_CV7vII/U_hmkcTmKAI/AAAAAAAAASk/ZcQB0Jkf9QU/s1600/Workspace.jpg
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T - Timeline Tracks, U - Timeline Zoom 

In/ Zoom Out, V - Timeline  
*Bagian yang diberi       adalah bagian yang 
akan sering kamu gunakan di PowerDirector 
 
Ingat, memahami kegunaan icon dan 
bagian-bagian dalam workspace sangat 
penting dalam 
penguasaanpenggunaanPowerDirector 

Lihat pada bagian yang ditunjuk 
huruf A pada denah workspace di atas. Ya, 
Rooms. Berbagai jenis rooms 
pada workspace Edit window dari 
Cyberlink PowerDirector adalah 
tempat user bisa mengakses seluruh 
media, efek, titles, dan transisi 
saat user sedang meng-
edit video. User juga dapat mengontrol 
rekaman suara dan mixing audio, hingga 
memasukkan chapters dan subtitles(semen
tara belum kita bahas tentang audio, 
chapters, dan subtitles ya). 

Secara default, library window (lihat 
huruf C) akan menampilkan Media Roo 
 
NB: library window yang sedang 
menampilkan konten Media Room 
disebut Media Library, seperti 
halnya library window yang menampilkan 
konten Title Room disebut Title Library, 
dan seterusnya. 
 

 
Media Room (Shortcut: F3)  
Media Room memberikan user akses 
menuju Media Library. Media Library 
berisikan file video, audio, dan 
gambar. User juga dapat mengakses 
banyak pilihan warna dan latar belakang 
yang berguna dalam produksi video. 

 

 Particle Room (Shortcut F6) 
Particle Room berisikan efek berupa objek 
partikel (seperti salju, asap, debu, dsb) 
yang bisa diletakkan di atas video/ 
gambar pada video track. 
 

Title Room (Shortcut F7) 
Title Room berisikan pilihan title/ judul / 
tulisan yang bisa diaplikasikan pada 
proyek video, dan juga fitur 
menambahkan credits dan komentar pada 
video. 
 

 
Transition Room (Shortcut F8) 
Transition Room berisikan transisi yang 
dapat diadakan pada/ di antara dua klip 
dalam suatu proyek. User dapat 
mengontrol bagaimana suatu media 
muncul dan hilang, kemudian berganti 
dari satu klip ke klip lainnya lewat 
transisi. 
 
--Rooms Lainnya yang belum dipelajari: 
 

 
 
Voice-Over Recording: Tempat merekam 
narasi untuk diaplikasikan pada video. 
Chapter Room: Tempat user menentukan 
pembatas chapter dalam suatu proyek, 
(layaknya film DVD yang umum beredar). 
Subtitle Room: Tempat menambahkan 
subtitle (seperti terjemahan) pada video 
secara manual/ Setelah memahami 
workspace, kita akan mulai masuk ke 
tahap-tahap awal dalam proses edit video. 
Klik gambar di bawah atau klik di sini 
untuk melanjutkan ke bagian selanjutnya. 
 
 

http://3.bp.blogspot.com/-_liz_1jefk0/U_kmpIPbBMI/AAAAAAAAATE/1IlLEAw5V5s/s1600/Timeline.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ojwFR6KJoYA/U_nuU89WyMI/AAAAAAAAAUg/K_2w-ufBlSs/s1600/media+room.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Ir1G51M_T70/U_nyxZpbZiI/AAAAAAAAAVA/oZ9OSkTPNso/s1600/Particle.jpg
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http://1.bp.blogspot.com/-rvVeBLsVFOc/U_n3_ungWpI/AAAAAAAAAVk/1m0kP54mf_E/s1600/room+dll.jpg
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Getting Started: Jenis-jenis file dan cara 
import media 

 
 

 
 
 
Setelah memahami ruang 

kerja/ workspace pada PowerDirector, kita 
akan memulai tahapan awal dalam 
mengedit video menggunakan Cyberlink 
PowerDirector. Seperti yang sudah 
disebutkan di bagian Pengantar 
PowerDirector, PowerDirector dapat 
menyatukan dan menggubah video, 
gambar, dan audio (musik/ suara) 
menjadi video  

Untuk meng-import file media ke 
dalam Media Library, klik tombol 
berikut:  
 

 
 
Maka akan muncul pilihan "Import 

Media Files... (Ctrl+Q)" dan "Import a 
Media Folder... (Ctrl+W)". Beda dari 
kedua pilihan tersebut adalah pada 
Import Media Files user diharuskan 
memilih satu per satu file yang ingin di-
import ke dalam Media Library, 
sedangkan Import a Media 
Folder user diharuskan memilih folder 
yang berisi file-file yang akan di-import, 
dan seluruh isi file dalam folder akan ter-
import sekaligus ke dalam Media Library--
selama file tersebut memiliki ekstensi 
yang dapat diterima PowerDirector. 

Apabila pilihan Import Media Files di-
klik, maka akan muncul window seperti 
berikut: 
 

 

Pilih file yang akan di-import dan 
kemudian klik Open. Maka file-file yang 
dipilih sebelumnya akan masuk ke dalam 
Media Library seperti gambar berikut: 

 

 
 
File yang sudah ter-import ke dalam media 
library 

 

 
Memasukkan Effect 

 
Pertama, klik tombol seperti berikut untuk 
mengaktifkan Effect Room (Shortcut F4). 
Seperti inilah tampilan Effect Room dan 
Effect Library: 
 

Arahkan kursor pada menu 
dropdown seperti pada gambar di bawah 
dan pilih All Content untuk menampilkan 
semua jenis efek yang tersedia pada 
PowerDirector. 

 

 
Menu Dropdown pada Effect Library 
 

Efek yang ditimbulkan pada clip akan 
ditunjukkan dalam preview window 
seperti gambar berikut: 

 

 
Preview Effect 
 

http://3.bp.blogspot.com/-4-nkhHuRodc/U_nj4-FCuHI/AAAAAAAAAT8/e_YydDEArJE/s1600/Import2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-IZbpyJlPwhc/U_npIZN0BxI/AAAAAAAAAUM/KymD9QDlDdM/s1600/Import+window.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-ptXDdRSJQ8E/U_np1GgO3xI/AAAAAAAAAUU/lH3dr54t7rc/s1600/Import3.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-fQtTRKqpZH4/U_nvntNGPiI/AAAAAAAAAUw/y17Yo5A_FYA/s1600/Effect+Room.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-8QfQFbOBEHE/U_pRv3Egn9I/AAAAAAAAAXo/QAF2U1Lg0d4/s1600/Effect+Dropdown.png
http://4.bp.blogspot.com/-uySmdOKKcgk/U_pTL42V68I/AAAAAAAAAX0/ftIzHPDccj0/s1600/Fireworks.png
http://1.bp.blogspot.com/-b3JTrnr_RMk/U_caheuyqCI/AAAAAAAAARM/YdhyDzyP3qQ/s1600/35537346.png
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Effect Track 
 

Setelah efek diletakkan pada 
Timeline, apabila bersinggungan dengan 
clip yang lainnya, maka akan 
memunculkan efeknya pada clip tersebut. 
Perhatikan gambar di bawah ini: 

Durasi dan posisi efek pada Timeline 
juga dapat diatur layaknya clip pada 
umumnya. 

 
Memasukkan Particle 

 
Klik tombol seperti berikut untuk 
mengaktifkan Particle Room (Shortcut 
F6). 
 

Seperti inilah tampilan Particle Room 
dan library-nya: 

Particle Room & Particle Library 
 
Sama seperti pada effect room, 

particle yang dipilih pada library akan 
ditampilkan preview-nya di Preview 
Window. 

Cara memasukkan particle ke dalam 
timeline sama dengan memasukkan clip, 
yaitu dengan meng-klik particle yang 
diinginkan dan drag ke dalam 
Timeline. Untuk memunculkan particle 
di depan suatu klip, letakkan particle 
pada Video Track dengan nomor yang 
lebih besar (di bagian bawah), seperti 
pada gambar di bawah ini: 

 
 

 
 

 
 

Durasi dan posisi particle pada 
Timeline juga dapat diatur layaknya clip 
dan effect pada umumnya.  

 
Memasukkan Title 

 
Klik tombol seperti berikut untuk 
mengaktifkan Title Room (Shortcut F7). 
 

Seperti inilah tampilan Title Room 
dan library-nya: 
 

 
 

Title yang dipilih akan ditampilkan 
pada Preview Window. 

 
Membuat Title Baru 
Apabila user hendak membuat title yang 
baru, klik icon seperti gambar di bawah 
dan pilih 2D Title untuk masuk ke 
window Title Designer: 
Create Title 

Title Designer 
 

Secara default, teks yang tampak pada 
Preview Window adalah "My Title", klik 

http://2.bp.blogspot.com/-9uqYzhZ82ic/U_pWFGl_lGI/AAAAAAAAAYM/OcyurDdzokQ/s1600/Effect+Track.png
http://3.bp.blogspot.com/-Ir1G51M_T70/U_nyxZpbZiI/AAAAAAAAAVE/Odb8ADCFY5A/s1600/Particle.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-QhXHq65Z8Nc/U_pbJwcOFAI/AAAAAAAAAYc/C-hMEuvqXLU/s1600/Particle+Room.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-yHVv7DCEppc/U_pc_0iW-eI/AAAAAAAAAYo/dgt9wXvADkk/s1600/drag+particle+1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Z9o4l3oiVlU/U_pdBfSiXCI/AAAAAAAAAYw/5cAzHr0j9k4/s1600/drag+particle+2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-OtEXipk5bm0/U_n1F6PQqeI/AAAAAAAAAVQ/XQhPPCU_iBg/s1600/title.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-NZ71qol7D-c/U_pefEmRA1I/AAAAAAAAAY8/8MejCE-3H5U/s1600/Title+Room.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-9oTcFCi4-5A/U_pg4BgGddI/AAAAAAAAAZQ/TtWaEzEWJeo/s1600/Title+Designer.jpg
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pada tulisan tersebut dan edit teks sesuai 
dengan yang diinginkan. 
 
Mengubah Format Teks Pada Title 
Designer 

Ada dua cara untuk mengubah font, 
ukuran tulisan, warna, ketebalan, dan 
sebagainya, yaitu dengan cara manual 

lewat Font Type Settings dan secara 
instan lewat Character Presets. Pertama, 
kita akan mempelajari cara mengubah 
format teks secara manual. Lihat bagian 
sebelah kiri pada Title Designer dan 
aktifkan tab Font Type Settings. Jangan 
lupa memblok teks yang akan di-edit 
(Contoh: Acara Memancing) sebelum 
mengedit format teks. 

 

 
Mengubah Format Teks Secara Manual 
 

Untuk cara yang instan, aktifkan 
tab Character Presets untuk 
menunjukkan template format teks yang 
telah disediakan PowerDirector dan pilih 
jenis teks yang diinginkan. Perhatikan 
gambar di bawah ini untuk melihat 
tampilan Character Presets: 
 

 
 
Memberi Pergerakan (Motion) pada Title 

Title yang dibuat dapat diberikan 
pergerakan/ motion baik arah masuk 
maupun arah keluar dari video. Hal ini 
penting untuk membuat title lebih 
menarik untuk dibaca. Untuk 
memberikan motionpada title, klik tab 

Motion pada bagian kiri atas Title 
Designer. 
• Starting Effect: untuk memberi 

pergerakan arah masuk/ starting 
effect, klik tab starting effect untuk 
memunculkan pilihan efek 
pergerakan yang tersedia dalam 
PowerDirector. Pilih motion yang 
diinginkan dengan mengklik 
thumbnail motion tersebut. 

• Ending Effect: Cara memberi ending 
effect hampir sama dengan starting 
effect. Klik tab ending effect yang 
berada di bawah starting effect (bila 
tidak terlihat, non aktifkan tab starting 
effect dengan cara mengklik ulang tab 
starting effect). Pilih motion dengan 
mengklik thumbnail motion yang 
diinginkan. 

 

 
Motion pada Title 
 

Apabila format teks sudah sesuai 
dengan yang diinginkan, klik Save untuk 
menyimpan custom template title di 
dalam title library. Beri nama title sesuai 
dengan keinginan dan klik OK. 
 
Meletakkan Title pada Timeline 

Agar bisa tampil pada project video 
yang sedang dikerjakan, title perlu 
dimasukkan ke dalam Timeline. Caranya 
sama dengan memasukkan clip dan 
particle. Pada Title Library, klik dan drag 
title yang tadi telah di buat ke dalam video 
track pada Timeline. Untuk meletakkan 
Title di atas clip yang lain, letakkan Title 
di Track Bar dengan nomor yang lebih 
besar dibanding clip yang akan ditimpah. 
Perhatikan gambar berikut sebagai contoh 
peletakannya: 

http://2.bp.blogspot.com/-Cgv4Ewdt3BQ/U_pjsDWo2FI/AAAAAAAAAZo/ACl6i26Tws0/s1600/Font+Type+Settings.jpg
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http://2.bp.blogspot.com/-GlO9rsf4eKI/U_poD8Y6ZgI/AAAAAAAAAaA/3bBkXd60dZw/s1600/Motion+Title.jpg
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Title yang diaplikasikan dalam 
Timeline Transition digunakan untuk 
mengontrol bagaimana suatu media 
muncul dan hilang, kemudian berganti 
dari satu klip ke klip lainnya. Apabila 
salah satu thumbnail pada Transition 
Room di klik, maka animasi dari transition 
akan ditampilkan pada Preview Window. 
Cara mengaplikasikannya ke dalam 
Timeline adalah sebagai berikut.Klik pada 
thumbnail transition yang di pilih dan 
drag transition ke arah clip pada timeline. 

 

 
Meletakkan Transition pada Clip 

 
Transisi dapat diletakkan di akhir clip 

A, di antara clip A & B, maupun di awal 
clip B. Penempatan dengan efek terbaik 
untuk pergantian clip adalah di antara clip 
A & B agar transisi antar clip lebih halus 
dan menarik.Kemudian lepaskan tombol 
kiri mouse dan hasilnnya. 

 

 
Hasil Transition 
 
 
 
 

Tutorial 3: Memodifikasi Clip 1: 
Properties 

Setelah mengetahui cara menghias 
tampilan clip melalui Effect, Particle, Title, 
dan Transition, kali ini kita akan 
membahas tentang memodifikasi 
clip.Apabila kita klik clip pada Timeline, 
maka akan muncul Fuction Buttons 
seperti pada tampilan berikut: 

 
 
Flip: memutarbalikkan clip. 
• Aspect Ratio: memberikan pilihan 

apabila ukuran panjang x lebar dari 
suatu clip akan dipertahankan 
proporsinya. 

• 3D Settings: memberikan kedalaman 3 
Dimensi pada PiP object. 

• Opacity: mengatur transparansi clip. 
• Fades: Mengatur transparansi clip 

saat mulai dan berakhirnya clip 
tersebut. 
Sementara, yang akan kita bahas lebih 

lanjut adalah bagian Chroma Key, 

Opacity, dan Fades. 
 

Chroma Key 

 
 
Chroma Key berfungsi untuk 

menghilangkan suatu warna dari clip. 
Untuk menggunakannya, aktifkan 
Chroma Key dengan menceklis Enable 

Chroma Key dan meng-klik icon pipet 
yang ada pada tab Chroma Key. 

http://3.bp.blogspot.com/-jwOR-pseoA0/U_ppnkBrKZI/AAAAAAAAAaM/U9ybODen5mI/s1600/Title+timeline.jpg
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Kemudian pilih warna yang akan 
dihilangkan. Berikut hasil sebelum dan 
sesudah Chroma Key diaktifkan 

 
Sebelum Chroma Key 
 

Intensitas warna yang dihilangkan 
bisa diatur dengan menggeser slider 
"Tolerance of intensity" dan "Tolerance of 
hue". 

Apabila hasil sudah sesuai dengan 
yang diinginkan, klik Save. 

 
Opacity & Fades 

Pada prinsipnya, opacity dan fades 
adalah sama. Opacity adalah pengaturan 
transparansi clip dan Fades mengatur 
transparansi mulai dan akhir dari suatu 
clip (mulai -> dari gelap ke terang, akhir -
> dari terang ke gelap). 
• Opacity 

Ketika mengaktifkan tab Opacity, 
maka tampilan yang akan muncul pada 
PiP Designer adalah sebagai berikut: 

 
Perhatikan icon yang ditunjuk cursor. 

Icon tersebut disebut dengan Keyframe. 
Keyframe berfungsi sebagai titik awal dan 
akhir dari perubahan efek dan gubahan 
lainnya pada gambar, video, dan audio. 
Kemudian Opacity adalah tingkat 
transparansi dari 0 (tidak tampak sama 
sekali) hingga 100 (tampak 100%). 

Agar lebih jelas, klik icon Keyframe 
untuk menambahkan keyframe pada clip 
yang sedang di-modify. Ketika di-klik, 

maka dibagian timeline akan muncul 2 
keyframe baru (start point dan end point) 
seperti pada gambar berikut: 

 
Opacity pada start point: 100, Opacity end 
point: 100 
 

Artinya sepanjang track tidak akan 
terjadi perubahan opacity. Untuk 
membuat klip menjaditerang - gelap total 

- hingga akhirnya kembali terang, ada 2 
langkah dasar: 

 
• Step 1: Arahkan Timeline Slider ke 

tengah clip 

 
 
• Step 2: Geser slider Opacity hingga 

mencapai 0 

 
 

Begitu slider opacity digeser hingga 
angka 0, maka akan muncul keyframe 
baru. Keyframe ini akan membuat 
tampilan clip berubah dari terang - gelap 
sama sekali - terang kembali. 
• Fades 
Fades adalah versi instan dari pengaturan 
Opacity dasar, yaitu perubahan dari gelap 
ke terang pada awal clip (Fade In) dan 
perbuahan dari terang ke gelap pada akhir 

http://1.bp.blogspot.com/-iVaYyjnjRTQ/U_qHxsvDHqI/AAAAAAAAAbo/bt0YyLoADlE/s1600/Chroma+key3.jpg
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http://2.bp.blogspot.com/-mORTMnGIxEc/U_r91ksEwVI/AAAAAAAAAc4/7KrVjkLwNvY/s1600/Slider+0.jpg
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clip (Fade Out). Pengaktifannya sangat 
mudah. Pada tab Fades, checklist bagian 
Fade In untuk mengaktifkan fade in dan 
checklist bagian Fade Out untuk 
mengaktifkan Fade Out. Semua 
terilustrasikan pada gambar di bawah ini: 

 
 

Keyframe dalam lingkaran kecil 
merah menggambarkan Fade In dan 
lingkaran kuning untuk Fade Out. Sangat 
mudah, kan? 

 
Memodifikasi Clip 2: Motion dan 
Masking 

Kali ini kita akan membahas lebih 
lanjut modifikasi clip melalui PiP 
Designer (yang diakses melalui Modify 
Button), yaitu fitur pada 
tab Motion dan Masking. 
 
Motion 

Pada tab motion, user dapat 
memberikan pergerakan pada clip. Ada 
dua jenis pergerakan dalam tab Motion, 
yaitu Path dan Rotation Settings. 
• Path 

Fungsi path adalah menentukan arah 
pergerakan clip dari satu sisi ke sisi lain. 
Cara menggunakannya: aktifkan tab Path 
dan akan muncul pilihan arah gerak 
berupa garis-garis alur dengan anak 
panah sebagai penunjuk arah 
bergeraknya. Apabila salah satu jenis path 
di-klik, maka pada preview window akan 
muncul garis alur pergerakan serta letak 
clip yang telah disesuaikan dengan path 
yang dipilih. Ilustrasinya dapat dilihat 
pada gambar berikut: 

 
Path yang Aktif 
 

Path ini juga dapat disesuaikan arah 
gerak dan panjang garisnya. Perhatikan 
garis hijau pada layar preview window. 
Pada garis tersebut terdapat titik-
titik/ nodes yang bisa diubah posisinya. 
Cara mengubahnya adalah dengan 
mengklik salah satu node dan 
mendrag node tersebut sesuai dengan 
letak yang diinginkan, seperti pada 
gambar di bawah ini: 

 
Mengubah Nodes pada Path 
 
• Rotation Settings 

Fitur rotation settings 
memungkinkan user untuk memutar 
perlahan clip. Untuk mengaplikasikan 
rotation, aktifkan tab rotation yang berada 
di bawah tab path (apabila tidak 
terlihat, scroll ke bawah atau non aktifkan 
tab path). Tampilan tab rotation settings 
adalah sebagai berikut: 

 
Rotation Settings 

 
Slider pada rotation settings 

menunjukkan jumlah derajat clip akan 
berputar. Clip dapat diputar lebih dari 
360derajat. Geser slider untuk 
mendapatkan efek rotation. Pilihan di 
bawahnya yaituRotate Counter 

clockwise (melawan arah jarum 

http://1.bp.blogspot.com/-3JjlJRK88u0/U_sCH3X1CAI/AAAAAAAAAdE/vll0907OLhs/s1600/Fades.jpg
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jam) dan Rotate Clockwise (Searah jarum 
jam) menunjukkan arah clip akan 
berputar. 
 
• Masking 

Pada tab ketiga, setelah tab Properties 
dan tab Motion, terdapat tab Mask. 
Fungsi Mask adalah untuk mengubah 
bentuk clip, seolah-olah clip 
menggunakan topeng atau dilihat dari 
lubang yang beraneka ragam bentuknya. 
Mengaktifkan mask sangat mudah. Pada 
tab mask, user hanya perlu memilih 
bentuk mask yang diinginkan, maka clip 
akan terlihat serupa dengan bentuk mask 
yang dipilih. Contohnya seperti pada 
gambar berikut: 

 
Masking 
 

Untuk memproduksi video, pertama 
kita harus masuk ke Produce Window 
dengan mengklik tombol seperti pada 
gambar berikut: 

 
Menuju Produce Window 
 

Tampilan produce window adalah 
sebagai berikut: 

 
 

Pada produce window kita dapat 
memilih ekstensi file yang akan dihasilkan 

pada prosesrendering. Salah satu ekstensi 
yang paling sering digunakan untuk file 
video adalah AVI. Ekstensi lain yang 
tersedia contohnya WMV, MOV, MKV, 
dan lain sebagainya. 

Untuk menentukan letak di mana file 
hasil render akan disimpan, sesuaikan 
lokasi pada kolom "Output Folder" pada 
sisi kanan Produce Window.Untuk 
memulai proses rendering, klik tombol 
start pada bagian bawah Produce 
Window. Prosesrender biasanya memakan 
waktu cukup lama, apalagi kalau project 
diisi dengan video-video, gambar, dan 
audio berkualitas tinggi + durasi yang 
panjang.  
 
Proses Rendering 

Apabila proses rendering sudah 
selesai, maka akan muncul tampilan 
seperti gambar di bawah ini: 
 

 
 

Selesai!  Video sudah bisa dinikmati di 
berbagai media player lainnya :) 
 
KESIMPULAN  

Corona Virus (covid-19) yang 
melanda dunia tealah mengubah system 
pembelajaran dari sitem offline dipaksa 
menjadi online. Penggunaan Media 
aplikasi Cyberlink di era pandemi covid–
19 pada pembelajaran online (daring) 
sangat perlu dilakukan terutama pada 
materi desain interior ruang hunian agar 
siswa  mampu meningkatkan hasil belajar 
keterampilan desain interior dan produk 
furniture pada siswa MAN 1 Lamongan. 
Peran guru sebagai sumber belajar utama 
sangat dituntut untuk lebih kreatif dalam 
merancang pembelajaran yang berkualitas 
apalagi di tengah pandemi covid-19 yang 
tak kunjung selesai, maka pada penerapan 
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pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada 
keterampilan desain interior dan Produk 
Furniture   dalam proses pembelajaran 
daring di masa pandemi covid- 19 pada 
pembelajaran menggunakan Media 
aplikasi Cyberlink di MAN 1 Lamongan 
sangat tepat. Penggunaan metode 
pembelajaran yang tepat sesuai situasi 
dan kondisi dengan menggunakan 
aplikasi Media aplikasi Cyberlink untuk 
menghadapi ulangan harian dapat 
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Pedoman Penulisan Artikel Jurnal Cendekia 

MAN 1 Lamongan 
 

1. Naskah merupakan karya ilmiah hasil penelitian atau kajian bersifat asli, belum pernah 

dipublikasikan atau sedang diajukan untuk dipublikasikan dalam jurnal lain 

2. Penulisan naskah menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris  atau bahasa Arab yang benar. 

Panjang naskah antara 15 sampai dengan 25 halaman A4 (21 x 29,7 cm)  diketik dua spasi dengan 

margin kiri dan atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm, font Times New Roman 12 dengan program 

window MS Word 

3. Naskah memuat komponen-komponen berikut : 

a. Judul : ditulis dengan singkat dan padat, maksimum 14 kata mengandung kata kunci dan 

harus mencerminkan substansi kependidikan dan humaniora yang diuraikan pada batang 

tubuh artikel. 

b. Nama Penulis : ditulis di bawah judul, tanpa gelar. Penulis bisa individu atau tim dan semua 

penulis dicantumkan 

c. Instansi dan alamat  Penulis : instansi asal penulis, alamat instansi , nomor telepon/fax 

instansi, alamat email penulis yang letaknya di bawah nama penulis  

d. Abstrak : ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, terdiri dari 100 sampai 150 kata dan 

ditulis dalam satu paragraf berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian 

e. Kata Kunci : diisi kata atau istilah  yang mencerminkan esensi konsep dalam cakupan 

permasalahan, bisa terdiri atas beberapa buah kata/istilah. Kata kunci ditulis di bawah 

abstrak dengan jarak satu baris dan dicetak miring tebal 

f. Isi Naskah  (Hasil Penelitian) : 

1) Pendahuluan ( 10 persen) 

2) Kajian pustaka/kajian literatur yang mencakup kajian teori dan penelitian terdahulu 

yang relevan (15 persen) 

3) Metode penelitian berisi rancangan model/sampel dan data, tempat dan waktu, tehnik 

pengumpulan data, dan tehnik analisa data ( 10 persen) 

4) Hasil penelitian  dan pembahasan (50 persen) 

5) Penutup yang berisi kesimpulan dan saran (15 persen) 

 

g. Isi Naskah (Pemikiran) : 

1. Pendahuluan (10 persen) 

2. Isi pemikiran dan pembahasan (70 persen) 

3. Penutup (20 persen) 

4.   Penulisan daftar pustaka mengikuti ketentuan sebagai berikut : 

a. Terbitan berkala atau  jurnal : Penulis ( tahun ) Judul Artikel/ Tulisan. Judul Terbitan, 

volume ( nomor / isu), halaman 

Contoh : 

Naval, C; Print, M andVeldhuis, R. ( 2002 ). Education for Democratic Citizenship in the New 

Europe : Context and Reform. European Journal of education, 37 (2 ), 1 – 10 
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b. Prosiding : Penulis Judul Naskah , Nama  Konferensi ( halaman ) . Kota : Penerbit 

Contoh : 

Arif, D.B. ( 2011). Optimalisasi Kepanduan Hizbul Wathan untuk Pendidikan Karakter Warga 

Negara Muda, Seminar Nasional Pengembangan Pengembangan Karakter berbasis Kearifan 

Lokal ( pp. 30- 45 ). Malang:Universitas Muhammadiyah Malan 

c. Buku : Penulis ( tahun ). Judul Lengkap Buku . Kota : Nama Penerbit 

Contoh 

Sumantri, M.N ( 2001 ). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS . Bandung : Kerjasama 

Program Pascasarjana dan FPIPS UPI dengan PT. Remaja Rosdakarya 

d. Bab dalam Buku : Penulis , ( tahun ) Judul Bab : Dalam/ In Penulis , Judul Buku (halaman) 

Kota : Nama Penerbit 

Contoh : 

Cogan, J.J. ( 1998 ) . Chitizenship Education For the 2 1 st Century : Setting the Context . In 

J.J Cogan & R. Derrictt ( Eds ) , Citizenship For the 2 1st Century : An International 

Perspective on Education  (pp. 1 – 20 ) . London : Kogan Page 

e. Penulis Sebagai Editor: Penulis ( Ed / Eds ) . (tahun ). Judul Lengkap Buku . Kota : Nama 

Penerbit  

Contoh : 

Mulyana, D. & Rakhmat, J. ( Eds ) . ( 2006 ). Komunikasi Antar Budaya : Panduan 

Berkomunikasi dengan orang – orang Berbeda Budaya . Bandung : PT Remaja Rosdakarya 

f. Tesis / Disertasi : Penulis , ( tahun ) , Judul Tesis / Dsertasi , Tesis / Disertasi, Kota  : Nama 

Penerbit  

Contoh : 

Arif, D.B. ( 2008 ), Pengembangan Warga Negara Multikultural Implikasinya terhadap 

Kompetensi Kewarganegaraan . Tesis, Bandung : Sekolah Pascasarjana UPI 

g. Artikel dalam Internet : Penulis, (tahun ), Judul , Diunduh tanggal bulan tahun , from Nama 

web : alamat URL 

Contoh : 

Owen, D. ( 2010 ), Civic Education and Social Media Use , diunduh 27 Juni 2011, from Civicd 

: http :// new civiced.org 

a. Artikel / tulisan dalam surat kabarharian : Penulis , ( tahun ), Judul Artikel / Tulisan, Nama 

terbitan , tanggal bulan , halaman . 

c. Contoh : 

d. Rachbini, D.J. ( 2011 ). TKI , Pengganguran , Kemiskinan, Media Indonesia, 30 Juni, p.14. 

 

5. Penulisan acuan dapat berupa kutipan tidak langsung yang ditulis dengan paraphrase atau kutipan 

langsung. Nama penulis sumber acuan cukup ditulis nama akhirnya saja. Untuk pengutipan lebih 

dari empat baris dalam naskah diketik terpisah dari naskah dengan satu spasi.untuk pengutipan 

kurang dari empat baris dalam naskah kalimat yang dikutip diberi tanda petik (“ ….”) Nama 

pengarang yang ditulisnya dikutip langsung ditulis secara berurutan : nama tahun penerbitan, dan 

halaman 

 Contoh : 

 Kritik senada yang ditujukan kepada Mata Pelajaran PPKN (Kurikulum 1994) ialah bahwa mata 

pelajaran ini lebih banyak menimbulkan kejenuhan. “Problem sesungguhnya yang dihadapi mata 

pelajaran PPKN lebih banyak karena kejenuhan terhadap materi yang diajarkan cenderung 

monoton ,teoritik,koknitif, bahkan ferbalistik “ ( Samsuri, 2010 : 130) 
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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 
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